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КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія
панування та спротиву в епоху модерну»
У 2010 році було проведено першу соціологічну конференцію за темою
«Держава та глобальні соціальні зміни». За 5 років, що минули, відбулися
фундаментальні та радикальні соціальні зміни на всіх рівнях світ-системи,
відтак логічно звернутися до проблематики держави та соціальних змін знову,
здійснивши зіставлення стану української держави (а також інших релевантних
соціумів) у 2010 та 2015 роках.
Чотириелементна схема аналізу соціальної влади Майкла Манна
неодноразово засвідчувала свою евристичність, відтак робота конференції буде
обертатися навколо обговорення політичної, військової, ідеологічної та
економічної влади. Так само продуктивним є аналіз держави під кутом
Маннової дихотомії інфраструктурна versus деспотична влада.
Не менш значущим є питання про можливість розбудови в Україні
держави, що сприяє розвитку (developmental state). Досвід (хоча і суперечливий
під кутом зору економічного розвитку) «кельтського тигру» – Ірландії –
засвідчує, що саме демократична держава, яка сприяє розвитку, здатна
реалізовувати успішну економічну політику, функціонуючи у середовищі
плюралістичного політичного суспільства, позаяк таке оточення усуває
перешкоди на шляху реалізації творчого потенціалу соціальної дії. Для
традиційної східно-азійської авторитарної держави, що сприяє розвитку,
зв‘язок із суспільством часто обмежується зв‘язками із промисловим капіталом,
а відтак, держава починає не стільки опікуватися цілями національного
розвитку, скільки боронити партикуляристські інтереси за рахунок самого
розвою. Загрозу, що криється у такій ситуації, відчув ще Ф.Д.Рузвельт, котрий
закликав у своєму посланні до конгресу в 1938 році розслідувати концентрацію
економічної влади в США, вмотивовуючи це тим, що «свобода, забезпечена
демократією, не є у безпеці, якщо люди толерують зростання приватної
власності до такого ступеня, коли вона стає сильнішою за демократичну
державу» .
В Україні розбудова демократичної держави, що сприяє розвитку, яка
використовувала б увесь спектр методів, притаманних владі як феномену (від
примусу до кооперації, позаяк, за переконанням М.Гаугарда, «реальна» влада,
як емпіричний феномен, існує у континуумі, екстремумами якого є конфлікт та
консенсус ), ускладнюється пануванням успадкованої від ленінського режиму
патримоніальної бюрократичної культури, поглибленими практиками
організаційної корупції та ситуацією військового конфлікту. Центральна
Європа торує шлях розбудови капіталістичних інституцій за відсутності
локальних капіталістів – роль останніх посідають ТНК – що відкриває
можливості для залежного розвитку, натомість соціальні зміни в Україні – так
само, як і в Росії – достоту мали своїм вислідом постання потужного класу
капіталістів, етос якого спонукає до дій, що підривають інституції
«раціонального» капіталізму, та скеровує країну дорогою розвитку
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недорозвитку. Відтак, постає питання: як зашкодити рецидивам
патримоніалізації держави та консолідації персонального правління (personal
rulership – під цим явищем Г.Рот розумів детрадиціоналізований,
персоніфікований патримоніалізм), які функціонують у континуумі
олігархічно-суперпрезиденталістських та олігархічно-парламентських форм?
Своєю чергою, такі політичні форми з необхідністю породжують клієнталізм та
уможливлюють поступ клептократичної держави, що спрямована проти
розвитку, симбіонтом якої є політичний капіталізм.
П.В. Кутуєв
доктор соціологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціології НТУУ «КПІ»
А.А. Мельниченко
кандидат філософських наук, доцент,
учений секретар НТУУ «КПІ»,
декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ»
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
Головаха Е.И. (г. Киев)
golos100@gmail.com
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ: КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В
СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ КОНТЕКСТЕ
В современной науке общепринятым является представление о том, что
временные закономерности различных процессов обусловлены качественными
характеристиками этих процессов, что хронологическое время является
условной мерой для развивающихся систем, в том числе и социальных, с
присущим им собственным временем, соответствующим специфике
практической деятельности и сознания людей. Историческое время как
собственное время человеческих сообществ
отражает длительность и
последовательность исторических событий в их своеобразии и общности.
Осмысление исторического времени находит выражение в различном
понимании направленности исторического процесса. Это статическое время
неизменного мира, циклическое время «вечного воспроизводства», линейное
время в его эсхатологической или прогрессистской интерпретации и, наконец,
время человеческого творчества, событийный ряд которого определяется или
произволом, или рациональными действиями, позволяющими людям «творить
историю» в соответствии со своими представлениями о сущем и должном.
Такого рода концепты применимы к различным масштабам исторического
времени. В социально-пространственном контексте могут быть выделены три
основных масштаба: 1) время человечества как единой социальной общности,
2) время расцвета и упадка цивилизаций, 3) время отдельных этносов, наций,
государств. В социально-временном контексте речь может идти об
историческом пути в целом, или об отдельных эпохах или о конкретных
периодах существования тех или иных общностей.
Рассматривая в этих координатах исторический период существования
Украины как независимого государства, возникает вполне обоснованный, на
первый взгляд, соблазн интерпретировать историческое время украинского
государства и общества как статическое − меняются персонажи, декорации и
риторика, но ничто не изменяется по сути (тотальная коррупция,
безответственность элит, массовое разочарование и т.п.) или как циклическое −
президентские циклы с периодически возникающими взрывами массового
недовольства и сменой режимов без принципиальных изменений
институциональной системы и ощутимого продвижения к декларируемым
целям.
Данные социологических исследований, осуществляемых в рамках
мониторинга социальных изменений в украинском обществе Института
социологии НАН Украины, свидетельствуют о том, что с каждым новым
историческим «микроциклом» накапливаются и определенные социальные
изменения, позволяющие рассматривать перспективу Украины реализации
задач евроинтеграции и построения правового демократического государства.
Так, в 90-е годы прошлого столетия постепенно создавались ресурсы адаптации
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населения к новым социально-экономическим реалиям, а в последующие годы
− протестный потенциал по отношению к властному произволу и политической
безответственности. В начале нынешнего столетия существенно сократился и
социальный слой малоимущих, все ресурсы которого были сосредоточены на
физическом выживании. Все это создавало предпосылки для смены
консервативной стратегии постсоветского государства на решительно
реформистскую.
Однако эгоизм и безответственность власти не позволили реализовать
социальную стратегию, направленную на выход общества из тупика
исторически бесперспективного воспроизводства «микроциклов» смены
правящих режимов с первоначальным энтузиазмом и последующим
разочарованием населения. Судя по данным социологических исследований
последних дух лет, в Украине все еще сохраняется перспектива осуществления
таких социальных изменений, которые позволили бы ей вырваться из
«исторического круговорота». Однако появились и новые социальные риски и
угрозы, без понимания и адекватной оценки которых эта перспектива вновь
может быть не реализована.
Макеев С.А. (г. Киев)
СОСТОЯНИЯ УКРАИНСКОГО СОЦИУМА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Намерение предложить периодизацию состояний полезно относить к
продуктивным. Оно явно из вмененной нам, социологам, обязанности
«определять ситуацию», не оставлять усилий распознавания. Имеется в виду,
конечно же, что очередная артикуляция метаморфоза или нетворческой
эволюции того, что принято именовать обществом, предпринимаемая заведомо
без претензии на универсальность, способно улучшить понимание
происходящего со всеми нами вместе.
Датировка трех периодов истории независимой Украины очевидна и
документирована экономической и социологической литературой – мы, откудато знающие, что являемся обществоведами, как могли противились энтропии
забвения. Первый охватывает 1991-1997 годы, когда все было плохо и
становилось только хуже во всех сферах общественной и повседневной жизни.
Второй период длился с 1998 года по ноябрь 2013 года. Именно в 1998 году в
мониторинге Института социологии НАН Украины впервые зафиксировано
улучшение самочувствия и настроения граждан Украины. Относительное
благополучие завершается к декабрю 2013 года, когда начинается и перетекает
через сегодня в неопределенное будущее третий период. В каждом из них
наиболее приметными оказывались разные структурные состояния.
Первый период – 1991-1997 годы – мы с коллегами из отдела социальных
структур Института социологии НАН Украины диагностировали как
принуждение к подвижности. В силу известных политических событий и
экономических обстоятельств скрепы, удерживающие социальные и
профессиональные позиции, а также статусную иерархию, значительно
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ослабли. Сама структура, которую привычно мыслить как нечто жесткое, стала
мягче, обрела свойство подвижности. Кроме того, часть позиций была
ликвидирована, из другой части были элиминированы финансовые и
символические вознаграждения – задержки и невыплаты зарплат превратились
в обычное дело. Индивиды были вынуждены искать источники оплаты если не
в пределах обретенной образованием и опытом компетенции, то среди
оплачиваемых услуг разного толка и сорта, примерять и исполнять необычные
роли.
К рубежу тысячелетий, после 1998 года, в этой кипящей страстями,
желаниями, интересами и вожделениями среде отчасти реанимирована, отчасти
сложена заново присущая тоталитарным социумам спайка трех важнейших
институтов общества – государство (власть), экономика и право (суд). Такую
спайку я предпочитаю именовать институциональным инкубусом, плотной
ригидной композицией, неким фокусом тяготения, деформирующим
институциональную, организационную и социально групповую структуру
обществ. Он замедляет ритм и скорость многих позитивных процессов в
социальном целом, становясь продуцентом неблагополучия и угроз для
индивидов и сообществ, страха и недоверия в обществе, хаоса и
неорганизованности в экономике, практик бесправия на всех уровнях
социальной иерархии. Новое состояние социума определяется теперь
инкубусом.
С декабря 2013-го и в последующие два года Украина ввергнута – как
вследствие инерции неспешного социально-экономического маневрирования
страны, так и недобровольно – в состояние, которое вслед за С.Жижеком
уместно
называть
emergency,
чрезвычайности,
экстраординарности.
Социальная структура приобретает отчетливо конгломеративный характер,
являя собою смесь разнородных элементов – существовавших прежде и вновь
возникших. Традиционные, такие как классы, социально-профессиональные
категории, безработные, домохозяйки, учащиеся, пенсионеры, невольно
поступают во владение деструктивных трендов экстраординарных
обстоятельств. В первую очередь урезается материальный базис самых
массовых слоев общества, что ведет как к унификации образцов
потребительского поведения, так и к поляризации благосостояния
продолжающих преуспевать и лишившихся всего вследствие войны.
Дисгармонический,
постоянно
возмущаемый
ритм
социального
метаболизма продуцирует новые структурные продукты, незваных и
нежданных пришельцев, зримо модифицирующих общественную среду. Они
колонизируют злободневность, притягивают к себе политическое и
гуманитарное
внимание,
оттесняя
на
его
периферию
элементы
предшествовавшего,
доэмерджентного,
режима.
Экстремальные
и
беспримерные события и ситуации инспирируют возникновение особой
сингулярности,
социально-политической
гетерогенной
сборки,
представляющей собой совокупность складок – наиболее общих разделений
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состояния emergency, продуцирующих напряжение и испытывающих
социальные институты на дееспособность.
Структурные конденсаты, усложняющие текстуру социальной материи,
есть следствия чрезвычайных обстоятельств: индивидам поверх традиционных
стратифицирующих признаков приписываются необычные характеристики, а
обладающие схожими формируют складку. Складки практически не поддаются
аннулированию, а чтобы они сгладились требуются, как известно, многие
десятилетия. Вследствие событий последних двух лет возникли феномены
нескоро преходящие, но о времени их частичной или полной деактуализации
остается только гадать.
Злобіна О.Г. (м.Київ)
ezlobina@ukr.net
ПІСЛЯ МАЙДАНУ: ЯК ВІДРОДЖУЄТЬСЯ БАЛАНС ПАНУВАННЯ
ТА СПРОТИВУ
Заявлена у назві конференції тема панування та спротиву одразу відсилає
до ідей Дж. Скота, у працях якого жорсткі координати панування-підкорення
були радикально переглянуті у бік нової опозиції – панування – спротив [1]. В
таких координатах жорсткість конструкції влада-підлеглі втрачається,
натомість актуалізується тема плюральності співіснування різних страт.
Йдеться про якісну соціологію не з точки зору фактографії, а з точки зору
з‘ясування смислів різних типів взаємодій, які фактично трансформують
концепт підкорення, оскільки в опозиції пануванню застосовуються як явні
(солідарність, взаємодопомога), так і «приховані» транскріпти (уникання,
лицемірство). По новому представлена у нього і тема спротиву, який
«ховається» до моменту активного виявлення у певних зонах автономії, які не
потрапляють у сферу владного контролю.
На доцільність застосування ідей Дж. Скотта до подій в нашій країні
зверталася увага ще після попереднього Майдану. Зокрема Т.Шанін, у нарисі,
присвяченому соціології Дж.Скота, писав: «Повстання «говорить у повний
голос про те, про що впродовж багатьох років шепотілися». Ось що пояснює
захват і емоційний підйом частини учасників цих подій, як і нездатність це
передбачити, почути і визнати іншими, тими, хто існує поза
інтерсуб'єктивністю такої події як «київський майдан». [2].
Можна переконатися, що усі критерії справжнього спротиву, виділені
Скотом, зафіксуються на прикладі Майдану. Це був спротив «колективний і
організований», «принциповий і самовідданий», «спрямований на революційні
наслідки» і такий, що «заперечував існуючий порядок» [3]. Отже фаза
відкритого спротиву була пройдена нашим соціумом у повному обсязі. Проте
оскільки панування не може бути зруйноване у принципі, ми, очевидно знову
переходимо у стан «прихованого спротиву», коли загал одговорює владу у
ситуаціях певної «комунікативної свободи», сварячи владу «поза очі». Але це
загалом правильне міркування має надто абстрактний характер і ніяк не
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наближає нас до розуміння того, де, як, і в яких формах народжуються нові
«приховані транскрипти» спротиву.
Зважаючи на складність і плюральність соціуму, можна по різному підійти
до пошуку існуючих прихованих смислів. Для розуміння внутрішньої
структурації «простору спротиву», в якому продукуються різні «приховані
смисли» нами було здійснено спеціальне дослідження, в ході якого
з‘ясовувалися соціально-психологічні підвалини трансформацій у площині
відносин панування-спротив. За точку порівняння, виходячи з обраної нами
теоретичної перспективи, було обрано Майдан як ситуацію «відкритого
спротиву».
Під час Майдану гідності було проведено кілька досліджень як
кількісного, так і якісного характеру. Зокрема у період 9-12 грудня 2013 року
було проведено 6 фокус груп та 4 глибинних інтерв‘ю, проведених на Майдані 1.
В ході аналізу отриманих даних було здійснено спробу показати як саме
очікування змін спричиняє емоційних вибух мас, і як відбувається
перетворення емоційної енергії в соціальні дії [4]. Зокрема було з‘ясовано
головні обґрунтування виходу на Майдан, які спиралися на емоційні
переживання та незадоволеність владою в цілому. Виявилося, що
обґрунтування незадоволеності могло бути різним, але спільним залишалося
відчуття незгоди з існуючим станом речей. Тобто фіксувалася актуалізація
«прихованих транскриптів» і їх переведення у явний стан.
Водночас події, які відбувалися на Майдані спричинили не лише
емоційний вибух, енергію якого продукували безпосередні учасники. Сама ця
ситуація тривалого напруженого протистояння стала провідною для населення
країни в цілому. Кожен так чи інакше потрапив в орбіту протистоянь, що
зрештою змінило енергетику панування-спротиву як кожної окремої людини,
так і суспільства загалом. Щоб з‘ясувати, що саме відбувалося під час переходу
прихованого спротиву у відкрите протистояння і далі знову до прихованого
спротиву, нами було запропоновано процедуру порівняння соціальних настроїв,
які «обрамляли» події Майдану. Це зокрема дозволяло виявити існуючи на
сьогодні диспозиції населення щодо «оновлених» суб‘єктів панування. В якості
респондентів виступали учасники 60 фокус-групових дискусій, які не брали
безпосередньої участі у подіях на Майдані2.
На початку дискусії їм пропонували записати на спеціальному бланку по 3
найголовніші, на їх думку, характеристики психологічної атмосфери в країні,
які панували у суспільстві «до» Майдану, «під час» Майдану і «після»
Майдану. Надалі ці попередні оцінки учасників порівнювалися з тими

1

ЦА фокус-груп – активні учасники подій (приїжджі, які на момент дослідження перебували
на Майдані постійно, кияни, які перебували на Майдані вдень, але ночувати поверталися
додому). По дві групи у вікових категоріях молодь до 25, середній вік – до 25-50, старший
вік.
2
ФГД проводилися у всіх регіонах країни у квітні-липні 2015 року. У кожній ФГД було по 8
учасників, чоловіки/жінки 50/50, вік 35-55, дохід середній.
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оцінками, які вони висловлювали під час фокус-групової дискусії стосовно
стану справ у країні та їх очікувань щодо майбутнього.
Виявилося, що ситуація з точки зору респондентів, не тільки була
емоційно навантаженою, але й чітко пов‘язувалася з певними очікуваннями
позитивних змін. Фактично у цій точці переживання усіх респондентів
переважно співпадали. Але виявилося, що вони досить сильно розрізнялися
щодо оцінок «до» та «після».
В ході аналізу виокремлювалися (за частотою згадування) найбільш типові
орієнтації. Виявилось наприклад, що в оцінці ситуацій «після Майдану»
найбільш поширеною орієнтацією на минуле стало розчарування, на теперішнє
– страх, на майбутнє – надія. Поміж інтегративних почуттів найчастіше
згадувався патріотизм, а поміж диференціюючих – страх.
Головним завданням дослідження було виявлення трендів трансформацій
очікувань населення. Був застосований метод моделювання, яке здійснювалося
в координатах: оцінка напряму трансформації (негатив/позитив); ключове
очікування від Майдану; тип реагування – активний/пасивний, специфіка
трансльованих транскриптів. Проведений аналіз дав можливість змоделювати
низку трансформацій поведінкових готовностей реагування на сучасну
ситуацію в країні з урахуванням продукованих у різних групах «прихованих
транскриптів».
Модель негативно-позитивного ставлення фіксує «до» Майдану активне
несприйняття («булькаючий вулкан») і активне бажання змін («велике бажання
йти в Європу»). Ця модель відрізняється і характеристикою емоційного
сприйняття Майдану. Якщо в усіх інших моделях ключовим переживаннм є
надія, то у представників цієї групи в характеристиці психологічної атмосфери
«під час» Майдану превалюють такі стани як «віра в перемогу» та
«патріотизм». Відповідно і «після» Майдану зберігається активно-позитивна
налаштованість, яка у формування поведінкової готовности виливається у
такий опис превалюючої в суспільстві атмосфери як «згуртованість»,
«об'єднання людей», «бажання брати участь у змінах», «віра», «оптимізм».
Характерна особливість респондентів цього типу – орієнтація на цінності
свободи, демократії. Приховані транскрипти не несуть сильних елементів
негативізму, але підкреслюють автономність і рівноправність стосунків з
владою, ставлення з якою орієнтовано на практики громадянського контролю
(«з'явилася можливість громадського контролю над слугами народу»).
Модель негативно-негативного ставлення, яке виражалося «до» Майдану
в активному неприйнятті ситуації, що втілювалося у «недовірі до влади»,
«прагненні до справедливості» тощо. Проте оскільки надії та позитивні
очікування, що виникли «під час» Майдану, не справдилися, оцінка ситуації
набула активно-негативного забарвлення і характеризується такими
переживаннями як «обурення» та готовністю до протесту, який формується на
її основі. Типовим для представників цієї моделі є апеляція до того, що ситуація
буде покращена за допомогою «третього Майдану».
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Характерна особливість респондентів цієї моделі – орієнтація, насамперед,
на матеріальний добробут. Ключові переживання пов'язані з падінням
життєвого рівня, ключові надії - з його поліпшенням. Ставлення до влади
втілюється у прихованих транс криптах, орієнтованих уявні можливості
«розправитися з владою» («ув‘язнювати», «розстрілювати»).
Модель позитивно-негативного ставлення демонструє протилежний
тренд, який визначається центрацією на Майдані як на джерелі змін на гірше.
Відповідно ключовим переживанням «до Майдану» було прийняття ситуації
(надії, перспективи, впевненість). «Під час Майдану» домінували почуття
осуду, неприйняття, нераціональності того, що відбувається («палата №6 без
виходу»). Відповідно «після Майдану» ці респонденти демонструють активне
неприйняття ситуації і весь спектр прихованих транскриптів спротиву
(налаштованість проти реформ, злість).
Моделі пасивного ставлення (нейтрально-негативного чи негативнонейтрального) транслюють пасивне неприйняття ситуації, яке характеризується
відтворенням прихованих транскриптів «нікчемності влади» та станами
«розчарування» та «песимізму».
Крім чітко поляризованих типів, було виявлено і проміжний тип,
ставлення якого до ситуації можна позначити як невизначене. Це респонденти,
які «до Майдану» демонстрували активне неприйняття ситуації («недовіру до
влади», «незгоду з політикою вибору шляху розвитку країни»). Водночас надія,
які були пов'язані з очікуванням позитивних змін, не справдилися і на сьогодні
у цій групі превалює пасивне неприйняття ситуації, яке відтворює ту саму
низку прихованих транскриптів спротиву («недовіра до влади»,
«розчарування», «неможливість впливати на ситуацію»).
Водночас потенційно цей тип поведінкової готовності може перетворитися
в активно-позитивне ставлення на тлі реальних змін. Респонденти цього типу в
принципі готові активно впливати на ситуацію, виходячі на інші «ніши
спротиву»: «ми вже все не спимо. Хтось краще робить, більше, а хтось гірше.
Але ми якось рухаємося і це нас об'єднує. Ми вже в русі, ми не спляча маса,
якій було все байдуже. Бо знали, що ти завжди не правий. І куди не підеш правоти своєї не доведеш. Ми вже починаємо думати, рухатися».
Підсумовуючи проведений аналіз, можна констатувати, що на сьогодні
лінія панування-спротив продукує як поведінкові готовності до підтримки
явного протистояння, так і диспозиції пасивного типу (терпіння, уникання).
Палітра транскриптів спротиву наразі збагатилася за рахунок усвідомлення
можливостей протистояти владі через групові форми її незалежного контролю.
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Tadeusz Buksinski (Poznan, Poland)
POWERS AND LAWS IN THE AGE OF GLOBALIZATION
In the age of globalization the contradictory tendencies are present in political
power and in relations between power and laws. Power is becoming of largely
independent of the power structures in individual states, yet it exerts an influence on
states. Non-states entities are gaining more and more power and influence:
international institutions brought into existence by states, such as European Union,
African Union, ASEAN, etc., hegemonic states, crime and terrorist organizations and
extremist movements accepting the use of violence, institutions and organizations
originally established by states which later get out of their control and bring states
under their control, e.g. global financial institutions, international corporations and
banks, epistemic communities, lobbies and private organizations, non-governmental
organizations.
There is the increase of the role and importance of soft power and semi-hard
power. Soft power is growing in significance at the expense of hard power, at least
in democratic states and in the global dimension. It is usually used to put pressure
on holders of hard power to lead the policy ensuring the fulfilment of citizens
material and spiritual needs. Public opinion, protests, manifestations, church
declarations create an axiological climate which must be taken into account by
politicians. Global civil society is growing made up of movements, nongovernmental organizations and civic networks. Another contemporary phenomenon
is the rise of the status of semi-hard power types. Semi-hard power is exercised
through economic duress, technological and economic sanctions, promises of
cooperation and assistance, joint projects etc. Best known holders of semi-hard
power are the rich states and global financial institutions.
The globalization of political power is closely linked to the globalization of
laws. Global laws arise in the process of autonomization of laws in relation to states.
They are created largely independently of the will of states and imposed on statesor they become autonomous from the states which have brought them into
existence. They curb the sovereignty of states. More and more non-state bodies are
entitled to create the laws. They create the laws, which often apply directly to
citizens and state residents without the mediation of state laws. The rights of
individuals enjoy a superior status to the principle of state sovereignty. A specific
form of legal globalization is the globalization of jurisdiction, i.e. legal powers and
competencies, to encompass new entities and new areas. For example states
prosecute arms dealers, drug traffickers and terrorist beyond their borders. Global
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laws usually differ in their status and nature from statutory state laws. The
contemporary world witnesses a growing status of the soft and semi-hard lawsanalogous to increasing role of soft and semisoft ( semi-hard) powers. They regulate
the relations between states and institutions. Soft and semisoft ( semi-hard) laws are
non-juridical, non-compulsory and non-binding in the traditional sense, i.e. under
pain of military sanctions or legal orders. Soft laws include quasi-legal instruments
such as political and legal declarations, memoranda, resolutions, legal opinions,
moral standards , informal rules which are commonly embraced and valued,
customary laws, legal precedents etc. Failure to observe a soft law does not entail
any hard penalties. In addition to soft laws, an increasing role is being played by
semi-hard laws, particularly in economy and in international political relations
between states. They presuppose coercion without force to enforce compliance with
them. The new other trend is observed nowadays too, with formally hard laws
acquiring the actual status of semi-hard laws in global relations.
Despite the fact of growing role of soft and semisoft powers and soft and
semisoft laws the large states ( superpowers) striving for hegemony in the world do
not comply with international and global laws and they do it often with impunity.
And some small states and fundamentalist or nationalist movements engage in
brutal wars and acts of crime, contrary to international and global laws. Crucially,
all these acts take place with the implicit consent of the global communities- even
though as UN members they are expected to observe human rights. Since 1945, the
world has seen over a hundred armed conflicts which have claimed the life of more
than 20 million people. The violations of global laws are still not always countered
by an appropriate soft and semisoft power. The global laws due to their generality
and vagueness are variously interpreted and often are used to justify the action of
violence.
The above mentioned phenomena mean, from one side that global laws are
in effect still vulnerable to the changing configuration of worldwide powers (
specially holders of hard power) and have a political dimension, and from other side
that there is the need to make efforts to ensure the more precise elaboration of
global laws and more rapid increase of the role of soft power in national and global
spheres. Despite their weakness the soft powers and soft laws represent to the great
degree general interests in peace, security freedom than holders of hard powers. By
taking due account of them, international courts, global legislative entities and
global democratic institutions lay down standards of behavior in the global
dimension. They create and form the legal and political culture of citizens and
states, in spite of pressures from particular hard political and semi-hard economic
powers.
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Wojciech Rafałowski (Warsaw, Poland)
POLICY EVALUATION AND STATE IDENTIFICATION3
The roots of legitimacy of political power belong to the central domains of
political sociology. Much research was also devoted to national identification and the
relationship between nations and states. Although the relationship between
identification and legitimization was rarely studied. In this paper I analyze the
pragmatic background of the state identification. Does a country efficiently providing
citizens with satisfactory living conditions create incentives to identify with it?
One of the most important findings regarding the bases of political legitimacy is
that the existence of a political system greatly depends on the living conditions in a
polity. It has been demonstrated the economic well-being influences government
legitimacy both in democracies (Przeworski et al. 2000) and authoritarian regimes
(Huntington 2009). The change of government in power occurs when the economic
conditions worsen (Marsh, Mikhaylov 2012; Nezi 2012). The ones to blame for the
crisis are the authorities and the political system itself. This leads to a negative
attitude towards the country as a whole and weakens the bond between the citizens
and the state.
The nation-state identification is a complex phenomenon that cannot be
thoroughly discussed here. In this work I define this concept in a similar manner that
the party identification is understood in political science – as an emotional attitude
towards the state and people who live in it. My specific research question is as
follows: Does the evaluation of how the state functions as a provider of various
public goods such as social services, security, justice etc. affects the strength of the
state identification? I also test the significance of other factors such as quality of
democracy, institutional trust, corruption, individual income and unemployment.
The research design features the standard ordinary-least-square (OLS)
regression model with country dummies and clustered robust standard errors. The
data used comes from a ERC-funded PGPE project based at the University of
Warsaw. The survey was conducted in 14 post-communist countries: Bulgaria,
Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine. The fieldwork was conducted in
2014 (except for Poland – 2013). The presented analysis has been performed
separately of the aggregated sample of all countries and for Ukrainian data in order to
compare the results and provide a detailed insight to the determinants of state
identification in Ukraine.
In order to measure the dependent variable an index was calculated basing on
respondents‘ answers to questions to what degree they agree or disagree with the
following statements (in each case the word ‗country‘ was replaced with the name of
the state the respondent lived in):
The presented analysis was possible thanks to funding provided by the grant ―Contemporary State:
Styles of Governance‖ (no. 4508) awarded by the Polish National Science Centre to prof. Jacek
Raciborski. The data used was collected with the ―Public Goods through Private Eyes‖ Project
awarded to Natalia Letki, D.Phil. (ERC Starting Grant no. 240830).
3
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Generally speaking, [country] is a better country than most other countries.
When someone criticizes [country], it feels like a personal insult.
I feel a sense of responsibility for [country's] future.
The world would be a better place if people from other countries were more
like people in [country].
When someone praises achievements of [country], it feels like a personal
compliment.
The main explanatory variable was the evaluation of the government. Although I
did not use the variable representing respondents‘ support for the government in
office at the time of the fieldwork as an indicator of legitimacy as it might be biased
by several factors independent from the actual policy performance such as corruption
scandals, leader charisma or the attitudes of the media. Therefore the indices used
were evaluations (on a scale from 0 to 10) of the following policy areas: public
education system (e.g. preschools, schools, universities), public healthcare system
(e.g. doctor's practices, hospitals, rehabilitation centers), social benefits (e.g.,
unemployment benefits, disability benefits, pensions), police, the judiciary, army and
defense system, public infrastructure and environment protection. The answers were
also summed up into an index representing the overall evaluation of the government‘s
policies.
The regression analysis using the data from all 14 countries participating in the
PGPE survey confirms that the domain-aggregated evaluation of the government
policies does influence the state identification of an individual: the higher the
evaluation, the stronger the explained attitude. Although the results are not entirely
stable – in some of the tested models the relationship was not statistically significant.
The evaluation of democracy exerts a positive influence on the dependent variable if
the respondent agrees that democracy is better that any other form of government.
The institutional trust is also positively related to the identification level. The
dependent variable is positively associated with the overall satisfaction with life and
respondent‘s age. Being unemployed undermines one‘s identification with the state.
No clear relationship was observed regarding education, gender or personal income.
The influence of the evaluation of each of the policy domains was also tested
separately. The strongest positive relationship is associated with the quality of social
benefits. The evaluation of the infrastructure is also important in some of the tested
models.
The analysis was replicated on the Ukrainian data only. There are important
differences from the results obtained in the full sample. The overall evaluation of the
policies does not matter for the state identification. The detailed analysis shows that
the quality of the defense system, public infrastructure and environment protection
are important for the identification.
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Chris Weston (Warsaw, Poland)
EUROPE IN THE SHADOW OF VIOLENCE: ISLAMIC STATE
ANALYSED IN THE NORTHIAN CONCEPTUAL FRAMEWORK
In their works, Violence and Social Orders and In the Shadow of Violence4,
North, Wallis and Weingast outline a conceptual framework for the interpretation of
recorded human history and proffer a new approach encompassing consideration of
―violence, organisations, institutions and beliefs‖ as well as rents.
In the light of recent tragic events in Paris, the aim of this paper is to examine
the role of the Islamic State (or Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), Islamic State
of Iraq and Syria, or Islamic State of Iraq and ash-Sham (ISIS) or Daesh) by
employing the insights arising from North`s Conceptual Framework.
In particular, the paper will look at, in particular, the pertinence of violence, the
Violent Capacity Organisation and beliefs – ideas that have generally been relatively
underdeveloped in case studies carried out based on the Northian Conceptual
Framework – with reference to Islamic State.
This would entail drawing on Douglass North`s past works on shared mental
models, the formation of beliefs, norms and other informal rules as part of his
lifelong enhancement of institutional economics.
The paper would also develop the concepts of Violent Capacity organization in
conjunction with the rent generating activities of IS – which are believed to earn
more than USD 500 mln per annum – and discuss whether IS is not more than a
temporary phenomenon but constitutes a latter day social order whose existence is
compatible with the region`s past.
Furthermore, the paper will take as its core invocation that ―History matters!‖ in
order to rise above the day to day headlines and assess IS in a more appropriate time
perspective.
In this vein, the paper will briefly consider the historical perspective by which
we need to gauge the nature of IS. Its own leader, Abu Bakr al-Baghdadi, in mid
2014, announced the worldwide caliphate – a title with both historical connotations as
well as significant implications for the region and other parts of the world ahead. It
also lends itself to analysis of North given the attention paid in his recent works to the
past interlocking of political, economic, Violent Capacity (and also religious)
organizations in his analysis of past social orders.
The paper will also seek to posit the existence of IS within an intra civilisational
struggle that has pitted one branch of the Muslim world against the other. The seeds
of this Sunni-Shiite conflict go back to the founding of the Islamic faith but it has

4

DC North, J Wallis, & B Weingast, Violence and Social Orders, CUP, USA, 2009; In the Shadow of Violence, CUP, USA, 2013.
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intensified over the last thirty five years and the formation of IS, it is argued,
constitute yet another waystation in this ongoing period of violence.
Also taking into consideration the works of Mann, Olson, Tilly, Hedlund and
others, we will seek to enhance our understanding of Islamic State over and above
that of recent tragedies which have taken place in Europe and its periphery.
Мельниченко А.А. (м. Київ)
melnichenko@kpi.ua
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНННЯ В УКРАЇНІ:
ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗИ ЧИ НАРОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
БЮРОКРАТІЇ?
Вкрай низький рівень цьогорічної явки виборців на виборах до місцевих
органів влади, особливо у другому турі, має стати сигналом для всього
вітчизняного політикуму про катастрофічне зниження довіри до інститутів
влади з боку українців та поширення почуття розчаруваності в них. За
результатами соціологічного опитування Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва» та соціологічної служби Центру Разумкова, основні
суб‘єкти державного управління та здійснення державної влади вже у липні
2015 мали глибоко негативний баланс довіри. Так, Президент України Петро
Порошенко у грудні 2014 року мав показник балансу довіри (різниця між
довірою і недовірою) +5%, а у липні 2015 року він впав до -33%; у Верховної
ради баланс довіри погіршився за цей же період з –26% до –63%, а у місцевої
влади погіршився з –15% до -22%. Ми в жодному разі не беремося
стверджувати про те, що довіра населення є прямим показником ефективності
системи державного управління, проте такі результати навряд чи можуть
свідчити про позитивну динаміку в розбудови останньої. Зробивши у 2014 році
безпрецедентне для України голосування і забезпечивши перемогу П.
Порошенка у першому турі виборів, українці пов‘язували серйозні надії з
вирішенням завдання вибудовування в країні ефективної системи державного
управління на кшталт західних моделей. Якщо брати поверхневий аналіз
процесів, які супроводжують процеси розбудови державно-управлінської
системи та суто з огляду на фіксацію наслідків функціонування цієї системи в
Україні, можна прийти до доволі очевидної та однозначної відповіді щодо
негативного вирішення цього завдання. В цьому контексті, варто звернути
увагу на результати Фонду миру (The Fund for Peace), опубліковані у 2015 році
щодо вимірювання рейтингу крихкості держав або рейтингу недієздатності
держав (англ. Fragile States Index), стосовно позиції України в даному рейтингу.
З одного Україна, суттєво погіршила свої позиції аж на 29 місць піднявшись з
113 на 84 ( чим вище, тим гірше), а з іншого, що викликає подив – залишилася
в групі держав, яку можна умовна назвати «застереження» (Warning), поряд
Китаєм. Нагадаємо, що рейтинг передбачає демонстрацію того, наскільки
держава може контролювати цілісність своєї території, політичну,
демографічну, економічну та соціальну ситуацію в країні.
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Ведучи мову про розбудову ефективної бюрократії, маємо на увазі так
звану позитивну конотацію бюрократичного феномену, яка пропонується
британським дослідником з Оксфордського університету Джоном Тойє (John
Toye). Він вважає, що бюрократія є важливим соціально-політичним
інститутом, який повинен бути розбудований у бідних країнах, які прагнуть
економічного розвитку. Проте, він пропонує розрізняти абстрактне (зазвичай,
негативне) і конкретне розуміння феномену бюрократії (як синоніму
організованої цивільної служби) [John Toye. Modern Bureaucracy // Research
Paper №.2006/52. UNU-WIDER - May 2006
Режим доступу:
https://johntoyedotnet.files.wordpress.com/2012/02/modernbureaucracy2006.pdf ]. З
огляду на це він робить висновок про необхідність розробки інституційного
контексту для створення у бідних країнах (на жаль Україна має ознаки такої)
«небюрократичної» бюрократії, тобто такої, яка повинна бути позбавлена низки
вад, зокрема: відсутності підзвітності перед суспільством, монополізації
надання адмінпослуг, постійного розширення бюрократичного апарату та
інших. Чи прямує вітчизняна система державного управління до такого типу
бюрократії сказати важко. Хоча в Україні з‘являються деякі зачатки
громадського контролю завдяки відкриттю електронних реєстрів прав власності
на нерухоме майно та ін. Пропонуючи своє бачення феномену державної
бюрократії Джон Тойє посилається на професора соціології Каліфорнійського
університету в Берклі Пітера Еванса, ознайомлення з публікацією якого, робить
для нас можливим погодитися з думкою, що ефективність державних інститутів
залежить від гібридності, тобто інтегрованого балансу між трьома різними
(іноді суперечливими) способами управління суспільними діями: підвищення
ефективності бюрократії, яка визначається у веберівських ідеальних
характеристиках; врахування і слідування ринковим сигналам стосовно
вартості і вигод використання державних ресурсів; розширення можливостей
контролю реалізації демократичної участі за принципом «знизу-вгору», щоб
перевірити, що кроки держави відображають потреби і бажання пересічних
громадян[Evans P. Harnessing the State:RebalancingStrategies for Monitoring and
Motivation // States and Development. Historical Antecedents of Stagnation and
Advance. New York, 2005. - pp. 26-47. Режим
доступу:
https://www.academia.edu/2815192/How_fast_can_you_build_a_state_State_buildin
g_in_revolutions]. Для сьогоднішніх українських реалій забезпечення такого
балансу видається вкрай важливим, проте майже неможливим. Адже, основні
кроки, які могли б свідчити про підвищення ефективності державної бюрократії
знівельовані. Так, кампанія боротьба з корупцією з органах державної влади є
майже проваленою, дії влади у напрямку так званого «очищення влади», себто
люстрації (не дивлячись на ухвалення відповідного закону), вже кільканадцять
разів продемонстрували можливості його подвійної інтерпретації, скорочення
витрат на утримання органів державної влади суттєвих змін не відчуло і т.д..
Як підсумок, вкажемо, що однією з головних вимог ефективної бюрократії
у веберівському розумінні, яку треба вкрай швидко забезпечувати в Україні є
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професіоналізм і компетентність чиновників, проте й в цьому напрямку
ймовірний сценарій розвитку подій поки-що невтішний.
Кутуєв П.В. (м. Київ)
p.kutuev@gmail.com
ВІД БЕГЕМОТА ДО ГУЛІВЕРА: ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ
ДОБИ ПІЗНЬОГО ЛЕНІНІЗМУ
Постленінські політичні утворення – як свого часу постколоніальні
режими третього світу – повинні забезпечити політичну стабільність (за
Г.Ротом, то вона, політична стабільність, є першочерговим завданням, оскільки
за її відсутності досягнення у всіх інших сферах, таких як соціальний та
економічний розвиток, є хисткими ), аби закорінити нові зразки влади та нові
політичні механізми розв‘язання конфліктів поміж різними сегментами
суспільства. Щільно пов‘язане із цим є завдання творення політичної та
національної спільнот, об‘єднаних спільним відчуттям належності до одного
цілого. Врешті, від правлячих кіл нових держав в обох випадках очікуються
розробка та втілення програми економічного розвитку, обіцянка якого, разом із
іншим принциповим фактором прагнення незалежності – боротьбою за
визнання – як окреслив цей феномен А.Гонет , була одним із мотиваторів
масової (у випадках певних країн) мобілізації та колективної дії задля
досягнення незалежності.
Варто відзначити, що успадкування державного апарату постленінськими
політичними утвореннями є водночас і перевагою, і ганджем у порівнянні з
постколоніальними суспільствами третього світу. Це є перевагою, позаяк
останні повинні створювати політичний порядок, фактично не маючи майже
ніяких професійних кадрових та інституційних ресурсів. Це є вадою через
специфічну структуру пізнього ленінського режиму, який втратив автономію
від суспільства та єдину домінантну логіку, що скеровувала його дії в усіх
підсистемах соціуму шляхом делегування через узурпування, та перетворився
на патерналістський устрій неотрадиціоналістського штибу. Такий устрій, поза
сумнівом, не передбачав самостійного представництва та озвучення інтересів
соціальними групами. Саме цей вимір ленінізму робить правомірним
незадіяння концепції авторитарної соціалістичної держави загального
добробуту, яка начебто грунтувалася на квазісуспільному договорі. Ленінські
режими на будь-якій стадії свого розвитку / занепаду принципово відмовлялися
санкціонувати організаційне оформлення груп захисту інтересів. Рівночасно
ленінці проголошували, що інтереси суспільства враховуються агентами
режиму, які, хоч і не виступали від імені суспільних груп (як це мало б місце за
умов корпоративної системи), проте мали змогу говорити про певні сегменти
соціального простору, легітимуючи у такий спосіб існування специфічних
«доменів» соціальної та політичної систем. Як вислід партія, що розглядалася в
термінах військової організації станового типу (приміром, як релігійний
лицарський орден) і мала відгороджуватися від суспільства, стає інституцією,
засадничою метою якої є інкорпорація (але не репрезентація, як це трапилося з
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авторитарними однопартійними режимами Іспанії за часів Ф.Франко та
Мексики під владою інституційної революційної партії). Ці зміни зумовили
розклад унітарної домінантної логіки, яка мала бути універсальною для всіх
соціальних сфер, та сприяли виникненню автономних логік окремішніх полів
суспільства. Режим пізнього ленінізму, за влучним висловом Л.Бруста і
Д.Старка, перетворюється на Гулівера, якого зв‘язали ліліпути – держава,
попри свою колосальну владу примусу, втрачає інфраструктурну владу,
розпорошуючи свої зусилля на реалізацію численних партикуляристських
інтересів та припиняє бути мобілізаційним Бегемотом. Партія-держава епохи
традиціоналістської дегенерації не є «закоріненою (embedded) у своєму
соціальному середовищі, вона розчиняється в ньому» [Stark D., Bruszt L.
Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. –
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – Р. 115].
З огляду на такий спадок нагально-актуальним завданням правлячих «еліт»
постленінських суспільств стає конструювання держави, що сприяє розвитку.
Щобільше, сприйняття держави як автономного агента розвитку стає
елементом дискурсу політичного істеблішменту України після низки
«п‘ятирічок» ортодоксально-ринкової риторики. Водночас на постленінські
суспільства покладається –відповідності до вимог неоліберального консенсусу
– усунення держави із суспільно-економічного життя, навіть попри те, що лише
держава спроможна створити інституційну систему координат, у межах якої
може функціонувати ринок, здійснюватися накопичення капіталу та
розбудовуватися мережа соціального захисту. Домінування державної
власності за умов ленінізму внеможливлює виникнення ринку як еволюційної
універсалії у процесі постання диференціації. Ринкові реформи можуть лише
проектуватися: «Такий спроектований капіталізм (або капіталізм без
капіталістів як активних захисників своїх класових інтересів), цілком залежить
від рішень, які є видимими, а відтак, вимагають обгрунтування. Розвиток цього
капіталізму не може спиратися на стихійну емерджентну еволюцію, яка
переважала в історії західних капіталізмів-першопроходців. Новий клас
підприємців (а відповідно, і новий клас найманої робочої сили, на яку
перетворюються вчорашні ―робітники-громадяни‖) витворюється відповідно до
проекту, що розроблявся політичними елітами» [Offe C. Varieties of Transition:
The East European and East German Perspective. – Cambridge: MIT Press, 1997. –
P. 39]. Водночас недоречно перебільшувати ―дизайнерську складову‖ в
постленінських суспільних змінах, позаяк агенти перемін послуговуються не
стільки чіткими планами, формулами чи терапіями, скільки використовують
наявні ресурси, інакше кажучи, «постсоціалістичне будівництво» не просто
відбувається на руїнах «соціалізму», а використовує ці руїни як будівельні
матеріали.
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Якубин А. (г. Киев)
КАК «УСТРОЕНА» НАУКА?ТРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕТАФОРЫ
Метафоры о науке - это как тесто пирога, пропитанного разными
сиропами. Они смешиваются и образуют часто неразличимый вкус. Гурман
почувствует эту разность - но в повседневности мы поглощаем пирог - без
этого различия. Нам просто нравиться сам пирог. Его вкус. Мы не думаем как
он сделан. Но тем не менее - эти сиропы (метафоры) - разные. И тесто (наука) с
ними приобретает разную консистенцию. С конца 18 века ключевые метафоры
устроения науки уже функционировали, охватывая все более широкие слои
заинтересованных групп. Эти метафоры часто включали конфликтную логику
по отношению друг к другу, пытались заменить друг друга, но существуют
вместе до сих пор. Вообщем можно согласится с тезисом Рене Жирара, что
конфликт - это очень цепкое взаимодействие.
По нашему мнению такими самыми значимыми метафорами устроения
науки стали - "Наука, как закрытый орден/масонская ложа", "Наука - открытая
просветительская Энциклопедия" и "Наука - как игра в мяч". Эти метафоры
имеют своих авторов - Фрэнсиса Бэкона, французских Энциклопедистов и
Блеза Паскаля - с легкой руки которых они пошли гулять в свет и превратились
по Карлу Марксу в материальную силу нашего мышления.
"Знание - это сила" и именно эта идея спрятана в самом сердце "Науки как
закрытого ордена/масонской ложи". Именно поэтому этим знанием должны
владеть немногие, это строгая иерархия организации знания - от неофитов к
самым просвещенным (или посвященных?). Знание нужно хранить, скрывать
от людей из вне и передавать через специальные процедуры инициации (всякие
сложные испытания - экзамены) от студента к бакалавру, от бакалавра к
магистру от него к доктору, академику и т.д. Тут должна быть четкая система,
хранения и передачи знания, серьезность и методичность, непосвященным в эту
иерархию знания путь заказан ибо он/она не будут готовы к тем обязательствам
и ответственности, что они дают. И могут использовать это все не во благо, а
ради своих корыстных целей, да и не поймут они всего этого знания. За них
будут понимать учены. Отсюда - знание и власть, и тайна, а ученый часть этой
невидимой иерархической лестницы, он принял обет, он должен выделяться
даже внешне — например, носить мантию и шапочку, быть отрешенным от
обычных мирских дел, готовым такой науке посвящать жизнь. Он должен быть
узко специализирован и думать только о своих заданиях, на своем месте в
иерархии. Это то, что Пьер Бурдье называл полем науки с его обязательными
иерархическими структурами и асимметриями.
Иное дело - "Наука - открытая просветительская Энциклопедия". Тут,
наоборот, царит полная открытость по отношению к знанию. Царит даже некая
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анархия и попытка убрать всякую иерархию. Изучай, все открыто, и действуй.
Знание - это власть свободы от власти, это некая свободная горизонтальная сеть
связанных между собой индивидов. Используй это знание в жизни, изменяй
общество, политию, освети этим знанием себя и других. Твори новое знание.
Передай другому. Иерархии не нужны. Это логика той Энциклопедии, что
вызвала Французскую Революцию и это логика жива в наши дни - это логика
Википедии. Тут ученый-эксперт, "звезда", популярное лицо, знающие ответы
на все (ну или почти все) вопросы, а если и не знает сейчас — то может легко
найти такие ответы. Он сегодня занимается организацией шелкопрядильной
промышленности, а завтра — планирует устав нового университета, как Дени
Дидро. Он союзник власти, он сама власть. Он верит в просвещенную власть и
естественный ум каждого человека. И путь в эту науку открыт каждому. Это
постоянная деятельность для себя и для улучшения общества. Знание повсюду. Главное захотеть и включится в его создание, испытать себя. И
разоблачать, если надо, невежество заблудших (отстающих) людей. Склонность
к этой метафоре есть и в революционной науки Карла Маркса, с четким
отличием науки от всяких ложных идеологий.
Эти две очень популярные метафоры, чего не скажешь о метафоре "Наука
- как игра в мяч". Хотя она заслуживает самого пристального внимания ибо
напоминает организацию науки в «эпоху конца индивидуальной науки». Наука
тут - это четкие и понятые правила участникам — и зрителям и игрокам.
Команды играют по четким заданным правилам (научный метод), они повторят
что делали и до них сотни раз — вот только каждый раз это новая игра. Они
забывают голы — накапливают знания о своих прошлых достижениях и
поражениях.
Зрители получают от этого удовольствие, сопереживают
любимым командам, сами развиваются и при большом желании могут также
стать игроками. Команды также бывают разные — есть не очень популярные, а
есть "команды мечты", а есть просто любительские. Для игроков команд —
важно и хорошо усвоить правила и проявить собственную виртуозность для
того, чтобы обыграть команду противника. Нужны постоянные тренировки.
Правила игры меняются редко — это напоминает стабильность парадигм
Томаса Куна. За их исполнением должны следить и команды и специальные
арбитры. Тех, кто жульничает, стараются исключать из игры. Индивидуальная
активность тут важна — но выигрывают команды. А изменение правил — это
настоящая революция, которую тут стараются избегать, главное играть честно,
по правилам, одинаковым для всех команд.
Что объединяет эти метафоры науки в одну цепкую массу? Ответ следует
искать в вопросе — чем же является наше "тесто"? Ответ предложил Никлас
Луман. Это сам бинарный код подсистемы науки — код различения истины и
лжи — 1 и 0 — и этот код не может быть заменен никаким другим кодом —
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если мы хотим чтобы наука оставалась наукой. И удивительным тут есть скорее
то, что разные метафоры организации науки в своей основе имеют этот самый
единый код и не могут изменить его.
Чукут С.А. (м. Київ)
svchukut@gmail.com
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РОЛІ
ДЕРЖАВИ
З моменту свого формування під впливом зовнішніх та внутрішніх
факторів роль держави змінюється: від жорсткого контролю до регулювання,
від обслуговування до налагодження партнерських стосунків між громадянами
та органами влади.
З особливою інтенсивністю ці процеси розпочалися у 90-х роках ХХ ст.,
коли більшість країн визнало пріоритетом своєї державної політики
формування і розбудову інформаційного суспільства, та значно посилилися
після Всесвітніх зустрічей на вищому рівні з питань інформаційного
суспільства (Женева, 2003 – Туніс, 2005). Ще під час першого етапу Всесвітньої
зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003
р.), країни – члени ООН заявили про своє загальне прагнення і готовність
побудувати орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство для усіх, у
якому кожен міг би створювати інформацію і набувати знання, мати до них
доступ, користуватися й обмінюватися ними, для того щоб надати як окремим
особам, так і громадам, і народам можливість повною мірою реалізувати свій
потенціал і неухильно підвищувати якість свого життя.
Вже в Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства у 2000
р. відзначалося, що державі необхідно уникати занадто жорсткого регулювання,
котре заважає прояву ініціатив приватного сектора щодо створення умов,
сприятливих для запровадження інформаційних і комунікаційних технологій.
Окрім того, уряди мали гарантувати, що правила й процедури щодо
інформаційних і комунікаційних технологій відповідатимуть революційним
змінам в економічній діяльності, враховуватимуть принципи ефективного
партнерства між державним і приватним секторами, а також будуть прозорими
та технологічно нейтральними. Таким чином, були змінені пріоритети
державного регулювання, а саме першочерговим завданням стало збереження
конкуренції та боротьба з монополізмом окремих виробників або фірм, які
надають послуги.
Особливо загострилося питання щодо зміни акцентів у ролі держави з
впровадженням електронного урядування – «форми організації державного
управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування
нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян»(1).
Саме завдяки електронному урядуванню держава стала виконувати не
лише роль регулятора, а в першу чергу – надавача послуг, тобто обслуговувати
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своїх громадян і бізнес. Разом з цими змінами, почали трансформуватися
пріоритети щодо надання послуг: із занадто бюрократизованих і подеколи
малоефективних процедур на орієнтовані на потреби громадян і максимально
наближені до них послуги.
Сучасними вимогами до державних послуг є те, що вони мають
надаватися громадянам там і тоді, коли і де вони їх потребують – згідно
формули 24/7 - 24 години на день, сім днів на тиждень. Це стало можливим з
появою електронних послуг завдяки впровадженню різноманітних технологій
електронного урядування (систем електронного документообігу, електронного
цифрового підпису, ідентифікації особи тощо).
Окрім того, держава має надавати своїм громадянам можливість
створювати інновації, результатом яких, в свою чергу, стане удосконалений
підхід до управління у громаді та державі. Таким чином, уряд змінює свою роль
з регулятора на координатора і посередника.
Поруч з поняттям «електронне урядування» виникло поняття «відкрите
урядування», сутність якого полягає в наданні громадянам можливості як
безпосередньо приймати участь у процесі ухвалення владних рішень, так і
спостерігати за цим процесом завдяки дотриманню принципів прозорості та
відповідальності в державному управлінні.
З поширенням різноманітних інструментів електронного демократії
(електронні консультації, електронні звернення громадян, електронні петиції
тощо), відбувається трансформація ролі держави з обслуговування громадян і
бізнесу на формування з ними партнерських стосунків. Яскравим прикладом в
Україні таких стосунків держави, бізнесу і громадян є волонтерський рух.
Список використаних джерел:
1. Концепція розвитку електронного урядування в Україні [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://dki.org.ua/files/Concept-E-Government.doc
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POLICY MAKING AND “INFORMAL RIGHTS”: EVIDENCE FROM
THE GLOBAL SOUTH
Post-Weberian conceptions of the state have been constructed, to various
degrees, on devolution of power. With the state playing an increasingly strong role in
people's life, citizens have sometimes been asked to give up some freedom, decisionmaking powers, and even autonomy in their private life to make space for a state that
legislates for previously unregulated areas.
This has prompted scholars, based on and elaborated from Polanyi's work but
also engaging with analyses of neoliberalism and democracy, to see the formalisation
of social and economic life as a way to limit human agency and to increase
participation and even the role of citizens in the state. However, recent trends have
witnessed the emergence of literature challenging this claim. In particular, a number
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of social scientists have been maintaining that the formalisation of rules and social
relations - in the form of a law, an instruction or an institutionalised habit- will reduce
the amount of informality in social and economic relations of a society.
Using empirical evidence from policy making processes in Central and Eastern
Europe, and contrasting official narratives of policy making through ethnographic
research on informality in policy implementation, this paper will compare the source
of policy-making with its results. To this end, we will explore the relationship
between policy-making and informal practices to theorise the limits of policy making.
We will ask to what extent, and in which cases, policy making can overrule informal
practices and in which cases informal practices ―defeat‖ policy making, that is
contain, or even stop implementation of certain policies.
Theoretically this paper seeks to challenge the current understanding of policymaking. In official discourses they have shown a tendency to try to limit agency and
thus ―de-subjectivise‖ decisions that might discriminate against a certain group,
region or segment of society. The deficiency of this approach, it will be argued, has
been to consider informality as a hindrance to a final goal and as an evil to eradicate
in order to attain the fully effective implementation of measures conceived by state
institutions.
Kevan Harris (California, USA)
STATES AND GRAVEDIGGERS: RETHINKING THEORIES OF CIVIL
SOCIETY
Most of the world has experienced a largely unpredicted wave of social protest
and popular mobilization over the past decade. Since the 2008 financial crisis, many
social scientists agree that this wave is connected by a common link. Francis
Fukuyama, for one, tells us that these protests are due to ―the rise of a new global
middle class‖[1]. In fact, analyses of this global wave of protest have celebrated the
rise of educated middle classes in developing countries as a driver of historical
change as eagerly as Marxists once hailed the destiny of the industrial proletariat. To
give Karl Marx a bit of credit, however, at least he had a historical theory about the
basis of social power found in working class protests. Theories of middle class social
power are more watery, largely resting on competing notions of civil society. Yet in
many protests, from Egypt to Pakistan to Armenia, we tend to see the stuff of civil
society only after ―people power‖ is exercised, especially in countries where civil and
politics rights are insecure or under duress. How can we look to our ongoing wave of
protest, and the variations within, to better understand the power of civil society?
Where does ―people power‖ emerge from?
A new social science research agenda is taking shape which may force us to
rethink our theories of civil society formation. This approach looks at states and
public organizations as key sites where kernels of civil society can be found. It is an
unorthodox set of views. Dylan Riley shows that under Italian fascism, for example,
major locales of totalitarian top-down mobilization transformed into hothouses of
popular activism during postwar democratization [2]. Cihan Tugal argues that
Turkish civil society was activated in the 1990s by new forms of mobilization
40

through state-sanctioned political parties [3]. Even more startling are new findings
which illustrate how forms of mobilization we often perceive as public activism can
be deeply undemocratic in their effects [4]. Taken as a whole, this nascent
sociological literature drops the assumed boundaries between the concepts of state,
party, social movement, and civil society. What is still missing, however, is a
historical theory of civil society formation which explains the bases of social power
of new middle classes. Drawing on my own research on Iran and the Middle East [5;
6], this set of lectures will reformulate existing scholarship on civil societies in the
20th and 21st centuries to show how organizational forms of civil society activism
have their roots in earlier periods of state formation. In other words, while states
attempt to make societies in their own image, they can instead produce their own
gravediggers. Mapping out how and why this occurs is the task of contemporary
social science.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ СОСТОЯНИЯ
«EMERGENCY»
События последних двух лет существенно изменили социальную и
культурную ситуацию, не то чтобы радикально оборвав или поставив под
сомнение наблюдаемую прежде культурную мобильность, но скорее сдвинув
сложившиеся форматы и смыслы взаимодействия глобального и локального в
пользу последнего. Именно локальное здесь и теперь ощутимо центрирует
картину мира. Подверженное ломаной ритмике двадцатилетнее расставание
социума со стабильностью на фоне войны и системной турбулентности
превратилось в наверстывающий аритмичный процесс. Украинское общество
внезапно оказалось в состоянии, которое именуют «emergency», ссылаясь на
Славоя Жижека, и его аналитику мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
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Концепт «emergency» (чрезвычайные условия, чрезвычайное положение)
получает все большее
распространение применительно к разным
общественным секторам, и никак не ограничен представлением об
эмерджентности как «нормальном» свойстве системы. Его причисляют к
кризисному вокабуляру, сложно соотнося с терминологией «кризиса»,
«катастроф», «несчастных случаев», «терроризма», подразумевая приостановку
отлаженных социальных и культурных порядков, ситуативное прекращение
доныне действующих правил, задержку или отсрочку декларируемого и
ожидаемого
развития.
В
сегодняшней
Украине
преумножаемая
неопределенность и ощутимые вибрации общего и частного существования не
позволяют довериться чьим-либо гарантиям (институциональным и
персональным) по поводу обозримой длительности такого состояния, рискуют
утвердить его константой, транслируя культуру «emergency» на способ жизни
людей, их интуиции, намерения и действия. В то же время бытующая
атмосфера
«временности»
происходящего,
спродуцированная
экстраординарностью событий разного масштаба, поддерживает у
значительной части населения готовность расценивать данное состояние
общества как временной интервал, промежуток, который необходимо пережить
во имя невозврата к стабильности прежнего качества, справедливого и лучшего
будущего, используя открывшийся эмансипирующий ресурс.
Реальность «emergency», вписываясь в пространственно-временные
координаты современной культуры − множественность и одновременность,
если иметь в виду всевозможные сцепления гетеротопий, сочетающих
несовместимые места и временные длительности, обладает особыми
онтологическими характеристиками, расставляя в представлениях о
пространстве и времени веские акценты. Налицо искажения географических
границ, изъятие из области досягаемого отдельных территорий, деформация
пространств медийного доступа наряду с очевидным сокращением дистанций
близости к отдельным местам и культурам. В темпоральном измерении и на
институциональном, и на повседневном уровне ощутима пульсирующая
апологетика или, напротив, дискредитация больших и малых исторических
периодов как ставка в легализации настоящего и перспективы, тогда как
индивидуальное внутреннее время, наше «длящееся Я» (Бергсон) зачастую
разительно не синхронно ни астрономическим, ни запущенным в разных
версиях культурным часам.
Задача в том, чтобы установить культурные механизмы регуляции
проживания в «emergency», особенности вовлеченности институтов, общностей
и людей в культурные процессы, зафиксировать состояния культурных
идентичностей как личных и коллективных проектов, которые во вновь
открывшихся обстоятельствах подвержены испытанию реальностью. Такие
обстоятельства, усугубление которых все еще грозит превысить
экзистенциальный и физический порог выживаемости, настойчиво предлагают
и новые возможности эффективно конструировать и реализовывать культурное
участие. Последнее, помимо усугубления социально-экономического давления,
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вынуждающего граждан сокращать культурное потребление, существенно
зависит и от общей соотнесенности с культурой индивидов и групп,
принадлежащих (умозрительно или фактически) к культурным средам с
разным
потенциалом
культурной
компетентности
и
культурной
чувствительности.
Концептуальные проблематизации касаются совместимости двух
актуальных методологических подходов: имеющейся в традиции социологии
культуры с артикуляцией структурно-статусной обусловленности культуры, и
относительно нового опыта культурсоциологии, постулирующей культурную
автономию. Несмотря на то, что скепсис в отношение первой лишь возрастает,
а приверженность декларативности второй дается с трудом, имея в виду
разнообразие версий «после Бурдье» и «после Гидденса», ориентация на обе
интеллектуальные установки расценивается методологически полезной,
позволяет запечатлеть двойственность культуры как генерализованого
измерения развития и как специфической области культурных реализаций.
Tamas Pal (Budapest, Hungary)
REFUGEES AND TRIGGER EFFECTS IN EAST EUROPEAN
IDENTITES: THE 2015 EXPLOSION
The European refugee crises of 2015 transformed the understanding of East
Europeans about their place in the global systems and in the European Union as well.
At least in the last 200 years they lived in their everyday environments without
experience of cohabitation with significant non-European cultural groups. At the
same time wars and revolutions of the broader Middle East were organic contents in
their media system at least in the last 50 years. The media images generated a sort of
knowledge, a mixture of myths, facts, beliefs and misbeliefs about history and
anthropology of conflicts in which they are on and off at the same time. That
happened with people looking not totally alien for them, but in and other world,
maybe on an other Globe. And now they were confronted with the physical
appearance in mass in their local environments and countries of those people
participating in conflicts on their evening news programs.
Between January-September 2015 around 300thousend refugees entered
illegally the Schengen border of the EU in Hungary. At least 200 thousand of them
spent days and some even weeks on public squares, before the railway stations in
Budapest and other big Hungarian cities entering contacts with the locals, enjoying
civil philanthropy, suffering from the animosity of the others. Other East European
nations started to react to this crises identifying themselves with the locals and
imagining themselves as receivers of refugees and resisting bitterly to Brussels‘s
ambitions to introduce a quota system distributing the refugees among the EU
member states.
The refugee crisis transformed the personal attachment to the contemporary
history in public opinions of those societies in different forms and ways. Meeting the
Other in face of the Middle East refugees their identity became different. The paper
demonstrates the trigger effects of those identity transformations.
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Václav Bělohradský (Poland)
belohrad@units.it
GLOBAL VILLAGE OF LEAKED MESSAGES: A POSTMODERN
DISENCHANTMENT
In the Communist Manifesto industrial modernity is interpreted as a mass
disenchantment with the ―past illusions‖:
―The bourgeoisie… has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervor
… in the icy water of egoistical calculation… all that is holy is profaned, and man is
at last compelled to face with sober senses (mit nüchternen Augen) real conditions of
his life, and his relations with his kind.‖ This extreme disenchantment opens the door
to an „uninvited guest― – nihilism, the tradition-keepers admonished.
It seems to me that the contemporary deluge of leaked confidential messages has
provoked a new mass disenchantment in the democratic political culture, which
compels us to assume a very disenchanted attitude toward ―the democracy and its real
functioning. The impact of this deluge on liberal democrats, can be compared only
with the shock provoked by the Chruščov report from 1956 on communists.
Two terminological remarks in advance. First, I call ―leaked message‖ the
sequence of communication, which is out of governance. Governance of message
does not mean censorship but the capability to govern the contextualizing, framing,
evaluate the impact on receivers, timing of the message and the control of the
wholeness of the message. Second, I will indicate the ―web-based public space‖ in
which the ungoverned messages predominate transforming it in ―post-public space‖
with the expression ―global village of leaked confidential messages concerning
everything and everybody‖.
Thousands of ethically inspired hackers disseminate in cyberspace leaked pieces
of evidence about the real functioning of political and corporate powers: secret pacts,
agreements and bargains, illegal bugging, covert synergies between economic and
political power. In this „icy water― of leaked confidential messages (to repeat Marx)
„man is at last compelled to face with realism the political system we call
―democracy―.
I propose to focus on the three paramount consequences of this „global deluge
of leaked massages‖ for the democratic political culture.
The first consequence can be formulated like that: in the post-public space
instead of political opposition takes shape the opposition against politics - there is no
demos, only enraged multitudes. The irruption of antipolitical populism and enraged
antipolitical multitudes in democratic societies is a reaction to the disenchantment
with democracy provoked by the deluge of leaked messages incessantly unveiling the
„dark side of the politics―. Every legitimate representation of the society as a whole is
„drowned in the (torrential) icy water‖ of leaked confidential messages. The protests
staged by „indignant multitudes― against politics in the contemporary Europe, are
totally unproductive
The second consequence concerns the generalized ―loss of face‖ of all
institutions caused by the deluge of leaked confidential messages. This expression
existing in all languages, indicates (specifically in sociology) „the disintegratiom of
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the public image of an institution‖ transforming all of us in witnesses of the global
hypocrisy.
In what way the increasing contradiction between the public face of democracy
and its real functioning, which we are permanently witnessing, will change the
political culture of democracy? Will be the mass distrust in the „public face― of
democratic institution, the unique political culture of globalization?
The third consequence is a birth of a ―democracy of permanent indictment―. In
a sequence of his document Capitalism: A Love Story Michael Moore
in a symbolic way encircles the bank district of N.Y. with yellow ribbon on which is
the inscription Crime scene! Do not cross! Global village of leaked confidential
messages concerning everything and everybody has given rise to a democracy of
permanent accusation, denunciation, indictment, whose principal characteristics is
“short circuit‖ between the legitimacy and legality all over the globalized societies.
In the global post-public space it is impossible to establish a hegemony able to
guarantee the difference between legitimacy and legality, so denunciation became the
predominating genre in the contemporary post-public space.
The dark side of democracy of permanent indictment is the mass megalomania
in presenting the world around us as completely corrupt and manipulated and all
decisions presented as result of series of complots. Out of frame, ungoverned
sequences of communication are a sort of junk food for mind, paralyzing our ability
to interpret and understand.
We can conclude that this new mass disenchantment with politics, generated by
the web-based post-public space obtrudes on symbolic communication so radically
that it impedes the constitution of cultural hegemony; without hegemony no
representation is possible and without representation there is no society, only
multitudes, less or more angry.
Богдан О. В. (м. Київ)
olena.v.bogdan@gmail.com
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У РЕЛІГІЙНОСТІ МОДЕРНИХ СУСПІЛЬСТВ
Навіть у межах Європи ми бачимо значне різноманіття в релігійності
модерних суспільств: поряд із високосекуляризованою католицькою Чеською
Республікою
вельми релігійна католицька Польща, поряд із виразно
нерелігійною Східною Німеччиною
помірно релігійна Західна Німеччина.
Суттєво різняться не лише рівень і специфіка релігійних поглядів населення, а
й державне регулювання функціонування релігійних організацій. Однак,
визнаючи неоднозначність і розмаїття релігійних інституцій модерних
суспільств, все ж таки, можемо висловити припущення про наявність деяких
спільних трендів у релігійності тих суспільств, де розвиток науки,
раціоналізація та урбанізація відбувалися поряд із демократизацією:
секуляризація на макрорівні, зокрема десакралізація суспільства;
приватизація релігійності;
релігійна плюралізація;
індивідуалізація релігійності;
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посилення релігійного синкретизму;
послаблення релігійного ексклюзивізму;
актуалізація проблематики ґендерної рівності в царині релігії.
За демократизації соціуму зменшується вплив релігійних інституцій на
інші, зокрема політики, економіки й освіти (секуляризація на макрорівні),
зменшується присутність релігійних символів у публічному та приватному
просторі (десакралізація суспільства) та рівень участі в колективних релігійних
ритуалах (приватизація релігійності). У відносно короткостроковому періоді
можливі часткові зворотні тренди, як-от сакралізація публічного та приватного
простору після завершення політики державного атеїзму, що трапилося зокрема
й в Україні. Однак, навряд чи можна навести переконливі аргументи на
підтримку погляду, що українське суспільство повернулося на той самий рівень
сакралізації, яка була йому властива до того, як в СРСР було розпочато
систематичну марґіналізацію та винищення релігійних організацій і релігійних
лідерів. Таким чином, у довгостроковому періоді можемо констатувати
секуляризацію на макрорівні та десакралізацію навіть тих суспільств
колишнього соціалістичного табору, у яких, подібно до українського
суспільства, в останні десятиліття відбулося зростання показників релігійності.
Водночас, за умови демократизації політичних інституцій, зростає
різноманіття релігійних поглядів й організацій (релігійна плюралізація). При
цьому, вірячи й практикуючи приватно, замість регулярної участі в
колективних релігійних ритуалах, індивіди дедалі частіше поєднують у своєму
світогляді елементи різних віросповідань (релігійний синкретизм) та
виробляють унікальні, індивідуальні духовні світогляди, що передбачають віру
в продовження свідомого існування після смерті (індивідуалізація релігійності).
Подеколи такі тренди пропонують інтерпретувати як специфічні для тих
суспільств, де домінує християнське віросповідання. Однак, на прикладі даних
IV хвилі Європейського дослідження цінностей (2008 2010 роки) ми виразно
бачимо аналогічні тенденції у відносно демократичних модерних
мусульманських суспільствах. Наприклад, попри те, що народження тої самої
душі знову й знову (реінкарнація) не є складовою вчення про життя після
смерті, викладеного в Корані, у Туреччині, де 98,1% населення декларують
ісламське віросповідання й 97,5% віру в продовження свідомого існування
після смерті, 26,9% зазначають, що вірять у реінкарнацію. Несподівано високий
відсоток віри в реінкарнацію і в Косово (58,1%), де 69,5% зазначають, що
сповідують іслам. Водночас тенденції до релігійного синкретизму й
індивідуалізації релігійності не можуть не поєднуватися з тенденціями до
зменшення рівня релігійного ексклюзивізму
переконання, що лише одна
релігія є істинною, адже сам факт свідомого поєднання у своєму світогляді
елементів різних віросповідань уже є запереченням ексклюзивістської позиції.
Насамкінець, але не менш важливо: демократизація політичних
інституцій за визначенням передбачає емансипацію жінок, відтак збільшення
ґендерної рівності у світських інституціях спонукає ставити під сумнів
патріархатні традиції в царині релігії. У тих суспільствах, де забезпечено
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свободу слова, формуються рухи за рівні права чоловіків і жінок у релігійних
організаціях і розвивається феміністична теологія, причому іслам не є винятком
із цих трендів.
Бойко В.А. (м.Дніпропетровськ)
vikiboyko@gmail.com
МІЖПОКОЛІННІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ПЛИННОЇ
СУЧАСНОСТІ
Швидкість і змістовні характеристики соціальних змін сучасного
суспільства певною мірою пов‘язані з особливостями міжпоколінної
комунікації і динамікою поколінної мінливості. Покоління це і «зміна
життєвого світосприйняття» (Х.Ортега-і-Гассет), і «новий спосіб відчувати і
розуміти життя, який протистоїть попередньому, або хоча б відрізняється від
нього» (К.Манґейм). Але взаємодія традиції і новації у формативному полі
поколінь обумовлює специфіку нової соціальності.
Американський антрополог Маргарет Мід обґрунтовує типологію
культур в залежності від способу наслідування поколінь – постфигурацією вона
називає культуру, що базується на тісних взаєминах різних поколінь, причому
стрижнем і взірцем для молодших є старше покоління; в кофигуративній
культурі домінують горизонтальні комунікації, т.т. і діти і дорослі орієнтуються
на своїх однолітків, а в префегуративній – учнями своїх нащадків стають вже
дорослі. Але певні соціальні умови призвели до суттєвих змін у визначенні і
розумінні, як «дорослості», так і «дитинства». І якщо неминучість
міжпоколінних зв‘язків, що базувалися на авторитеті дорослих, були основним
постулатом радянського суспільства, то для сучасного суспільства характерно
нівелювання таких смислових кодів.
Можна стверджувати, що сьогоденню притаманні риси кофигкративної
культури і нові покоління втрачають потребу орієнтуватися в своєму
життєвому виборі на дорослі покоління. Цьому сприяє поширення суспільства
споживання, нових медіа, диференціація міських культурних стилів, які
сприяють розхитуванню матриці усталених символів та їх сенсів. Одним з
проявів такої тенденції є не бажання ставати дорослими – поширення
інфантилізму. Західні дослідники складають цілий тезаурус для визначення
феномену покоління, яке на хоче дорослішати: «покоління Пітера Пена»,
«синдром Карлсона», з‘являється і термін «kidult» (доросла дитина), який
запропонував Ендрю Калькутт (1998р.).
Взаємні «підозри», неприйняття, конфлікти різних поколінь
характеризують міжпоколінну комунікацію протягом всієї історії, але більшою
мірою характеризують сучасну епоху з її постійними, швидкими та глибокими
соціальними змінами. І те що для одних поколінь є природнім і нормальним,
іншими сприймається як відхилення, хаос, а можливо і як нелегітимне і
нераціональне (З.Бауман). Кофігуративний тип культурної спадкоємності, за
М.Мід, залишає останнє слово за старшими поколіннями. Старші покоління
узурпують владу найменувань і критичність оцінки стосовно молодих, але це
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вже не має такої вартості як раніше. Набуває поширення комунікативне модель,
яка була описана французьким психоаналітиком Ж.Менделем: молодь ігнорує
культурні моделі, запропоновані старшими, таким чином відмовляється від
своєї соціально-культурної спадщини. Певним чином такої практики виступає
поширення нових соціальних медіа.
Нові соціальні медіа стають ресурсом і фундаментом повсякденності для
сучасного молодого покоління, яке Дуглас Рашкоф називає «екранейджерами»,
вони можуть навчити старші поколінні групи адаптуватися до
постмодерністської реальності. В культурних практиках такого стилю
розмиваються межі між віртуальними світами, іграми і соціальними мережами,
і вся ця онлайн-сфера конфронтує з не електронно керуючою «реальністю».
Глобальний «віртоленд» стає визначальним візуальним каналом стильової
самоідентифікації. Спеціалізовані сайти, блоги, ЖЖ стають базою для
виникнення соціальних зв‘язків. Віртуальний соціальний капітал дозволяє
зробити більш популярною особисту візуальну ідентичність. Таким чином,
«покоління кідалтів», для якого сприйняття реальності відбувається через медіа
технології, відтворюють особливий тип культури, формою вираження якої є
інтерактивність – справжня революція «ґеймерів» і «блогерів». Користуючись
інтерактивним потенціалом Глобальної мережі може бути у епіцентрі
популярних подій, швидко їх оновлювати, перерозподіляти акценти і
прибирати не потрібне. Такі ж практики побудови і нової ідентичності.
Культура мінливості, яка характеризує плинну сучасність, визначає
особливості стилю життя молодого покоління. Його представники намагаються
відреагувати на соціальні виклики нестабільною самопрезентацією, яка не може
бути стабільною і гарантованою протягом тривалого періоду. І тому можливо
говорити про особливості нової ідентичності. Як відзначає З.Бауман, старші
покоління свої ідентичності створюють як метці свої шедеври, то молоді
скоріше імітують популярні практики хеппенінгов або інсталяцій, або
асоціюють їх з тими постерами, які вони часто змінюють на своїх стінах.
Борисов Р.И. (г. Харьков)
Нестеренко А. (г. Катовице, Польша)
anastasianesterenko4@gmail.com
ПОКАЗАТЕЛИ (ПРЕД)ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
СТУДЕНТОВ УКРАИНСКИХ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ
ХАРЬКОВА)
Принадлежность к любой социально-профессиональной группе, в
частности, к студенчеству, предполагает соблюдение и выполнение
определѐнного статусного набора еѐ реальными или потенциальными членами.
Приобретение необходимых для профессиональной деятельности знаний и
умений способствует расширению континуума возможных действий после
окончания вуза и является основой для формирования (пред)профессиональных
стратегий.
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Нас заинтересовала та часть студенчества, социальные ожидания которой
не соответствуют их реальным позициям, и которая стремится повысить свой
социальный статус в ходе обучения. Поскольку решение о поступлении в вуз
принимается преимущественно в старшей средней школе, немалая часть
студентов не до конца уверена в своѐм выборе.
Таким образом, целью данной работы является изучение диспозиций и
стратегий
студенчества,
предполагающих
повышение
собственного
социального статуса.
Эмпирическим основанием нашей работы является результаты
международного социологического исследования, проведенного совместно
Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина (Харьков),
Белорусским государственным университетом (Минск) и Университетом имени
Александра Стульгинскиса (Литва) (в рамках исследования было опрошены 621
студент ХНУ имени В.Н.Каразина и 600 студентов) в ноябре-декабре 2014 г.
Улучшение позиции агента с последующим обретением (другого)
социального
статуса
происходит
вследствие
конвертации
ряда
инкорпорированных капиталов. В данной работе мы обращаемся к типологии
форм капитала В. Радаева, который дополняет типологию капиталов Бурдьѐ
(напомним, что французский социолог постулирует существование четырѐх
форм капиталов [2]) физическим, человеческим, политическим и
административным формами капиталов [3, С. 22-23].
Анализируя стратегии студентов, отметим, что наиболее ликвидными
капиталами для студенческого набора статусов, по нашему мнению, являются
экономический, культурный, социальный и человеческий капиталы.
Интерпретация статусного дефицита самими студентами совпадает с этой
нашей гипотезой: так, отвечая на вопрос о том, по каким причинам они
поступили в высшее учебное заведение, около четверти студентов (26,8%,
N=161) мотивировали своѐ поступление желанием повысить собственный
социальный статус. Именно эта группа и стала объектом нашего дальнейшего
анализа.
Согласно результатам исследования, о намерении повысить свой
социальный статус в ходе обучения в вузе заявили прежде всего девушки
(74,5% опрошенных), проживавшие до поступления в вуз в другом населенном
пункте (62,7%). Родители данных студентов занимают относительно высокие
позиции в социально-профессиональной структуре общества (так, 25,2% их
отцов являются руководителями среднего звена либо предприятия,
организации, 17,3% - предприниматели, 14,2% - специалисты на должности,
требующей высшего образования).
Изучение отличий данной группы студентов от тех, кто не
манифестировал стремление повысить социальный статус как движущий мотив
поступления в вуз, показал наличие значимых различий в оценке образования.
На вопрос о том, какое значение в современном обществе имеет высшее
образование, 15% таких студентов оценили образование как «залог успешной
жизни», тогда как среди остальных студентов такую альтернативу отметили
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лишь 8,7%. На вопрос о том, каковы следствия обучения в университете,
изучаемая группа студентов более высоко по сравнению со средним по выборке
показателем оценила лишь навыки общения и установления контактов с
людьми. Отсутствие различий в восприятии значимости ценности образования
либо его оценки как фактора жизненного успеха позволяет нам сделать вывод
об инструментальном характере оценки образования, которое рассматривается
как канал социальной мобильности.
Нацеленность таких студентов на аккумуляцию социального капитала (в
виде связей, дружеских отношений, постоянного общения и т.д.) проявляется у
студентов, которые стремятся повысить свой социальный статус не только на
диспозиционном, но и на практическом уровне: мы зафиксировали различия
относительно частоты встреч с друзьями, а также игры в бильярд и боулинг.
Данные виды досуга, в отличие от чтения литературы, просмотра телепередач,
поиска информации в интернете и т.д. отличается «общественным характером»
и предполагает постоянный контакт с другими людьми как минимум с целью
демонстрации данных практик (и соответствующего позиционирования себя).
Изучение ценностей, разделяемых данной группой студентов, дало
возможность сделать вывод об устойчивой ориентации на аккумуляцию
экономического капитала (сравнительно более высокая оценка материального
благополучия и высокого служебного и общественного положения) и о
вынужденном игнорировании культурного капитала (оценка литературы и
искусства сравнительно более низка). Вполне закономерным следствием
сложившихся диспозиций студентов, входящих в изучаемую группу, является
выработка стратегии профессиональной реализации путем ведения
«собственного дела», что выражается в манифестируемом желание заняться
бизнесом после окончания обучения. Реализация такой стратегии на
практическом уровне происходит не столько путем приобретения необходимых
компетенций, накопления культурного капитала, позволяющего раскрывать
базовые дифференциации в социальном мире и дифференцировать, сколько за
счет активного прироста социального капитала как в процессе обучения, так и в
досуговой деятельности.
Отсутствие установки на накопление культурного капитала (а вернее,
тенденция недооценивания его значимости) приводит к появлению риска и
возможных проблем и осложнений при входе студентов в профессиональное
поле. Нехватка (деградация) культурного капитала свидетельствует о низкой
способности не обладающих им агентов к
раскрытию базовых
дифференциаций, позволяющих сформировать т.н. «чувство игры»,
нерефлексируемое понимание логики и законов, согласно которым
функционирует данное поле. Проявление подобной тенденции среди студентов,
которые стремятся повысить свой социальный статус и немалая часть которых
является выходцами из семей либо руководителей разного уровня, либо
предпринимателей, свидетельствует о воспроизводстве высших страт
социально-профессиональной иерархии украинского общества путем
реконверсии капитального ансамбля капиталов во, в том числе, одну из форм
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социального капитала. Акцент на наращивании человеческого капитала (в виде
профессионализма и компетентности) и элиминация культурного позволяет нам
охарактеризовать
высшие
социально-профессиональные
страты
как
относительно неустойчивые, а профессиональное поле – как неавтономное,
обладающее «прозрачными» и относительно гетерономными границами
вследствие вторжения логики экономического поля при отсутствии
собственной сформировавшейся логики, воспроизводимой в процессе
деятельности социальных агентов.
Необходимо отметить, что непосредственные контакты бизнес-партнеров
при отсутствии сформированных и разделяемых наиболее влиятельными
агентами «правил игры» (определяемых не только и не столько нормативноправовыми актами, сколько социальными нормами) являются достаточно
неустойчивыми, хрупкими, разрушающимися при малейшем изменении
нестабильной
рыночной
конъюнктуры.
Слабая
автономность
профессионального поля делает невозможной не только соблюдение
нормативно-правовых актов, но стабильное и долгосрочное сотрудничество
между экономическими агентами, а значит – и поступательное экономическое
развитие Украины.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ VS ДЕМОКРАТІЯ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕХАНІЗМІВ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Трансформація державного суверенітету під впливом глобалізації
зумовлює зміну форматів і принципів взаємодії основних акторів політичної
влади, адже значна частина аспектів внутрішньої політики держави,
опосередкована рішеннями, які ухвалюються поза її межами. Наслідком таких
тенденцій є дисбаланс представництва соціальних інтересів у політичних
рішеннях, особливо на глобальному рівні управління. Усе більше дослідників
ставлять питання: чи не зашкоджують глобалізаційні тренди демократичним
принципам урядування? Чи можна забезпечити належні демократичні
механізми для участі громадян у виробленні глобальних рішень, які прямо або
опосередковано впливають на їхню життєдіяльність?
Очевидно, що політична система функціонує як демократична тоді, коли
прості люди мають можливості для участі у формуванні порядку денного
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суспільного життя, і коли вони активно використовують такі можливості: через
безпосередню участь (шляхом плебісциту); через опосередковані механізми
представництва своїх інтересів у неурядових організаціях, профспілкових
асоціаціях і через традиційну партійно-політичну репрезентацію. Проте
глобалізаційні процеси є серйозним викликом для демократії: ухвалення рішень
переміщується на наднаціональний рівень управління, тож громадяни
втрачають вплив на формування політичного курсу, що у свою чергу
призводить до зниження рівня довіри й підтримки інститутів влади. Кризові
явища останнього десятиріччя виявили інституційну слабкість як державних,
так і наднаціональних механізмів урядування і, як наслідок, падіння
легітимності прийнятих рішень.
Стійка негативна динаміка явки на вибори до Європейського Парламенту
(якщо в 1979 році показники склали 61,9%, то у травні 2014 року – 42,61% [1]) і
стрімке зростання популярності нових політичних організацій радикального
спрямування є ознаками не тільки делегітимації політичного управління на
рівні ЄС, але й кризи національних політичних систем. Зазначимо, що згідно з
дослідженнями Євробарометру 42% громадян вважають, що голосування на
загальноєвропейських виборах не є ефективним способом впливу на ухвалення
політичних рішень [2].
Про делегітимаційні тенденції в усталених демократичних системах
національного урядування наочно свідчить моніторинг динаміки довіри
американських громадян до урядових інституцій, яка за останні 56 років – з
часів президентства Д. Ейзенхауера до каденції Б. Обами знизилась з 73% у
1958 році до 24% у 2014 році [3].
Окрім політичних інструментів участі шляхом партійного представництва
громадяни можуть здійснювати вплив на вироблення рішень шляхом членства в
неурядових організаціях та різноманітних галузевих об‘єднаннях, таких як
профспілки. Однак дані моніторингових досліджень виявляють знов-таки
негативні тенденції у ставленні громадян до профспілок як до
інституціоналізованих форм репрезентації своїх інтересів. За останні три
десятиріччя, частка найманих працівників у Сполучених Штатах, які належать
профспілкам впала приблизно наполовину [4]. Середній рівень профспілкового
членства в Євросоюзі, в залежності від чисельності зайнятих у різних державахчленах, становить 23% [5]. Більшість (56%) громадян не є членами жодної з
означених видів неурядових організацій або професійних асоціацій [2].
Серед чинників неврівноваженості соціальних інтересів у матриці
політичного представництва найбільший вплив має масштабний розрив у
володінні ресурсами і спотворення структури репрезентації соціальних
інтересів, олігархізація управлінських еліт, яка виявляється у зрощенні
політичного класу і представників транснаціональних корпорацій. Рішення,
ухвалені на наддержавному рівні управління (в рамках міжнародних
організацій або глобальних клубів) в значній мірі відображають інтереси
транснаціональних еліт: останні мають монопольний вплив на регулювання
доступу до формальних/неформальних інститутів і мереж формування
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глобального політичного порядку денного. Навіть уряди країн, що
розвиваються, долучаються до глобальної системи владарювання не так задля
подолання проблеми соціально-економічної відсталості, як заради поступок,
покликаних задовольнити інтереси внутрішніх бізнес-спільнот.
Наслідками ерозії легітимності національного рівня управління і
недостатньо розвинутих механізмів громадянського представництва у
глобальних політикотворчих процесах є зростання чисельності й активності
громадських протестних рухів та їх радикалізація.
Насамкінець зазначимо, що інституційні механізми демократичної
партисипації у системі глобального управління не будуть достатньо дієвими і
часто перетворюються на своєрідне партисипаторне плацебо, якщо не мають
довіри з боку суспільства і не відображають належним чином інтереси
громадян.
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ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ
Висувається гіпотеза про те, що політична стабільність у країні залежить
від якості регулювання та ефективності роботи уряду.
Базою для дослідження є запозичені дані за 2013 рік з [1]: індекс
політичної стабільності (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism);
індекс ефективності роботи уряду (Government Effectiveness); індекс якості
регулювання (Regulatory Quality).
Кореляційний аналіз показав те, що між усіма індексами має місце
суттєвий зв'язок. Найбільше значення кореляційного зв‘язку спостерігається
між індексом ефективності роботи уряду (Government Effectiveness) та індексом
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якості регулювання (Regulatory Quality). Найменше значення кореляції між
індексом політичної стабільності та індексом якості регулювання. Візуалізація
для менш пов‘язаних індексів (індекс політичної стабільності, індекс якості
регулювання) приведена на рис. 1. Для більш глибокого аналізу розміром кола
показано значення індексу ефективності роботи уряду.

Рис. 1. Співвідношення країн у координатах індексу політичної
стабільності та індексу якості регулювання (довідково площею кола
приведено індекс ефективності роботи уряду)
Отже, Україна у 2013 році мала всі значення індексів зі знаком «мінус» у
проміжку обчислення цих індексів в інтервалі від -2,5 до +2,5.
Варто звернути увагу, що саме на 2013 рік маємо ситуацію, у якій один
індекс (Політична стабільність і відсутність насильства / тероризму) для
України та Російської Федерації має практично однакові значення. Аналіз місця
розташування України показує, що з країн-сусідів поряд знаходиться лише РФ,
яка використала ситуацію у своїх корисних цілях, маючи подібний політичний
стан у власній країні.
Висновки. На підставі проведеного аналізу з використанням значень
індексу політичної стабільності (Political Stability and Absence of
Violence/Terrorism), індексу ефективності роботи уряду (Government
Effectiveness) та індексу якості регулювання (Regulatory Quality) визначено
можливі причини порушення світового порядку після Другої світової війни, а
саме для країн-сусідів низькі значення індексу політичної стабільності, вірніше
високе значення політичної нестабільності. Також суттєвим показником
виявилася якість державного регулювання. Висунута гіпотеза доведена,
результати дослідження мають практичне значення, яке полягає у
прогнозуванні стану політичної напруженості для країн-сусідів, а саме при
мінусових значеннях індексу політичної стабільності, індексу ефективності
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роботи уряду та індексу якості регулювання та при територіальній близкості
країн можливі військові конфлікти.
Список використаних джерел:
1. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project [Electronic Resource] The
World
Bank
Group,
2014.
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http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
Голиков А.С. (г. Харьков)
a.s.golikov@gmail.com
ТОТАЛЬНОСТЬ И НАСИЛИЕ: (ДЕ)КОНСТИТУИРОВАНИЕ
«ВЗРОСЛОГО» В СОЦИАЛЬНОСТИ МОДЕРНА
Модерн как эпоха и социокультурный феномен конституировал особые
формы социального. Это не было, безусловно, спецификацией модерна как
такового (отметим, что любая эпоха конституирует своѐ социальное,
релевантное еѐ знаниевой (по М. Фуко) или структурной природе), однако
именно модерное социальное является фундаментом и зачастую ещѐ
актуальным пространством функционирования современного общества.
Для описания модерных спецификаций социального мы предлагаем такую
метафору, как «взрослое»/«взрослость» (без какой-либо оценки данного или
противостоящего ему свойства / атрибута). Наша гипотеза заключается в том,
что эпохи, не знающие институционализированного с точки зрения модерна
детства (а об этом свидетельствуют самые различные социологические и
антропологические исследования), не могли и проводить доступного модерну
дихотомичного разделения «детское – взрослое». В то время как, отметим,
пространство детского и взрослого дифференцируется нами не по привычным
для традиционной социологии категориям и признакам (именно поэтому мы
пока что не претендуем на категоризацию, - лишь на метафоризацию), а по
такому признаку, как (со)присутствие и учѐт социального Третьего (см. об этом
наши предыдущие публикации).
В этом смысле актор, «учитывающий» и ориентирующийся на
дефинированного нами социального Третьего (отличающегося не-присутствием
физического
репрезентанта,
обобщѐнностью
/
«статистичностью»,
абстрактностью / неконкретностью, отсылкой к непосредственному опыту
актора), и таким образом не нуждающийся в непосредственном социальном
соприсутствии Другого, в непосредственных механизмах социального
контроля, относится нами к «взрослым», тогда как «детскость» /
«инфантильность» социального действия будет характеризоваться нами как
действие, ориентированное на непосредственного Другого, непосредственный
социальный контроль и учѐт непосредственно возможных санкций и
поощрений.
Модерн (и сопутствующий ему капитализм) конституировали «взрослое»
не только как феномен возрастного характера, но и как феномен социальный
(именно об этом свидетельствует само словоупотребление слова
«инфантильный»). Однако, как свидетельствует Беттельхейм, прошедший в
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свое время концлагеря Дахау и Бухенвальд, в опубликованном в 1960 году
исследовании «Просвещенное сердце», триада «целенаправленное подавление
— апатия (как следствие такого подавления) — агрессия (как неизбежный
спутник апатии)», продуцируя «идеального заключенного» как абсолютно
управляемого человека, при этом редуцирует взрослого модерного человека до
инфантильного актора (с чем согласен и Виктор Франкл, прямо указывающий
на десубъективирующее воздействие тотального насилия в концлагере).
Среди методов подавления, выделенных Беттельхеймом, - подавление
любого проявления самостоятельности с насильственной прививкой
психологии и поведения ребѐнка, подавление индивидуальности с вливанием в
аморфную массу непосредственно данных других и подавление веры в будущее
(и, что ещѐ важнее, - способности его прогнозировать). Таким образом,
описанная Бауманом индивидуализация общества на самом деле нами
рассматривается
не
атрибутом
постмодернизации,
но
атрибутом
продолжающейся модернизации, ибо предполагает продолжающееся
выстраивание «взрослости», а веберовская «рационализация» оказывается лишь
одним из аспектов процессов модернизации (можно сравнить с этой точки
зрения (де)рационализированность жизни в зависимости от наличия и
отсутствия разумного проекта будущего и учѐта его).
Другой периферийный для современной социологии исследователь (хотя
бы в силу трансдисциплинарной иерархии) Ролло Мэй, в тех же годах в своей
книге «Любовь и воля» обращает внимание – релевантно нашим предыдущим
выкладкам, - именно на социально значимое «нежелание видеть то, что видеть
не хочется, а также нежелание реагировать, действовать», утверждая, что
«наблюдается явное движение к состоянию полного равнодушия как
жизненной установке», причѐм созданный этим равнодушием «вакуум»
заполняется насилием, этим «абсолютно разрушительным суррогатом». Этой
агрессии особенно способствует состояние анонимности – вполне логичный
атрибут модерна (общества масс и массового, общества индустрии и
конвейера).
В этом свете совершенно иначе предстают такие концепции, как
«молчаливое
большинство»
Жана
Бодрийяра,
символическиинтеракционистская концепция I и me, лумановская концепция двойной
контингентности, гидденсовская концепция рефлексивного мониторинга
действительности, марксовская концепция отчуждения, франкфуртские идеи
индустрии культуры и многое другое, что становится предметом нашего
дальнейшего рассмотрения.
Гомза І.А. (м. Київ)
iv.gomza@gmail.com
ВЕДЕННЯ ВІЙНИ, КОЕРСИВНИЙ ПРИРІСТ ЛОЯЛЬНОСТІ ТА
БУДУВАННЯ ДЕРЖАВИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ СЕПАРАТИЗМУ
Сепаратизм відрізняється від інших типів асиметричного політично
вмотивованого насильства (на кшталт лівого тероризму, релігійного
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фундаменталізму чи неонацизму) високим рівнем стратегічної ефективності:
значна частка сепаратистських рухів досягнула поставлених цілей, тобто
добилася творення суверенних держав чи розширення автономії регіонів.
Пояснення стратегічної ефективності має комплексний характер, але воно
неодмінно відсилає до спроможності сепаратистів переводити політичну
боротьбу на якісно інший рівень політики незгоди – від тероризму до
повстання. Проте механізм, який уможливлює такий якісний стрибок,
залишається в політичній науці непоясненим.
Важливий аспект сепаратизму, який ігнорують науковці, – це
парадоксальна ірраціональність стратегії руйнування інфраструктури, до якої
зазвичай вдаються сепаратисти. Проблему ілюструє відмінність міждержавної
війни та сепаратизму. У першому випадку масштабні руйнування ворожої
інфраструктури (транспортної мережі, фабрик, закладів освіти) є, попри
цинічну негуманність, стратегічно раціональними: вони послаблюють
військову економіку та мораль населення, а тому сприяють перемозі. У випадку
ж сепаратистського конфлікту, що розгортається на територіях, які сепаратисти
прагнуть зробити суверенною державою, руйнування інфраструктури видається
контрпродуктивним, адже в разі успіху сепаратисти успадковують зруйновану
інфраструктуру, що ускладнює творення нової держави.
Тим не менше, у ході сепаратистських конфліктів руйнування
інфраструктури відбувається постійно. Більше того, зазвичай повстанці свідомо
ініціюють подібне руйнування. Випадки Алжиру, Кенії та Родезії, що здобули
незалежність після епізодів визвольного сепаратизму, та конфлікти в Іраку та
на Донбасі демонструють, що повстанці цілеспрямовано руйнують
інфраструктуру територій, де розгортається їхня активність. Так, у Родезії
повстанці знищили більшість ветеринарних клінік і лікарень для людей та
паралізували транспортне сполучення, підірвавши головний склад нафти біля
столиці. В Алжирі бойовики вирубували виноградники, нищили
сільськогосподарське обладнання і палили ферми. У Кенії повстанці
використовували отруйні рослини, аби зменшити поголів‘я рогатої худоби. На
Донбасі сепаратисти підірвали Центр сучасного мистецтва, пошкодили
Горлівську фільтрувальну станцію та плюндрують культові місця. В Іраку
бойовики обстрілюють греблю Хадіта, аби спровокувати водночас повені й
посухи.
Позірна ірраціональність руйнування інфраструктури та виведення
політики незгоди на рівень повстання пов‘язані між собою причиннонаслідковим зв‘язком. Вони конституюють механізм, у результаті дії котрого
руйнування інфраструктури збільшує шанси на перемогу сепаратистів. Я
називаю цей механізм коерсивним приростом лояльності (КПЛ). Він дозволяє
розширити соціальну базу сепаратистів вже під час політики незгоди,
перетворює нейтральні соціальні кластери (НСК) на прихильників, мобілізує
нові ресурси, а тому сприяє досягненню поставлених цілей.
Запуск КПЛ відбувається, якщо держава не спроможна перешкодити
повстанцям завдавати шкоду інфраструктурі. За таких умов сепаратисти стають
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фактором негативного стимулу для НСК: хай і не спроможні запропонувати
жодних інфраструктурних благ, вони можуть обмежити доступ до них. По суті,
для НСК діяльність повстанців є невигідною. Але чим довше триває повстання,
тим більш прихильно НСК ставляться до повстанців, адже чим довше урядові
сили не можуть подолати повстанців, тим більше матеріальної шкоди останні
завдають НСК. У певний момент населення долає поріг лояльності до
державної влади.
Подолання порогу лояльності відбувається, оскільки держава неспроможна
захищати громадян від діяльності альтернативних акторів насильства. Коли
повстанці, попри спроби уряду, продовжують завдавати шкоди НСК (а
нищення інфраструктури є найефективнішим способом це зробити), НСК
перестають вбачати у державі джерело захисту. Відбувається зсув лояльності,
адже окремому індивіду доцільніше отримувати гарантії захисту з боку
повстанців, а не безсилого уряду. Відтак, чим більш інтенсивно і безкарно
повстанці руйнують інфраструктуру, тим більшою буде амплітуда КПЛ.
Внаслідок подолання порогу лояльності, НСК перетворюються на
симпатиків, тобто ціна логістичних і бойових операцій для сепаратистів
зменшується, і вони отримують необхідні ресурси для реалізації своїх цілей.
Для ефективного використання механізму КПЛ необхідною є повторювальна, а
не
одинична
неспроможність
держави
перешкодити
руйнуванню
інфраструктури. Оскільки діяльність анархістів, лівих радикалів, неонацистів і
більшості фундаменталістів (крім «аль-Каєди» в Іраку та «Ісламської
Держави») не відповідала цій вимозі, інші типи асиметричного політично
вмотивованого насилля були менш ефективними, ніж сепаратизм.
Денисенко Н. В. (м. Київ)
denisenko.natali@gmail.com
МАЙБУТТЯ ДЕРЖАВИ ЧАСІВ ЗАВЕРШЕННЯ МОДЕРНУ ЯК
ПОТОЙБІЧЧЯ ПАНУВАННЯ ТА СПРОТИВУ
У світлі набутого досвіду суспільства аж до сучасності наших днів, спроба
розгляду функцій держави як таких, що належать царині відсутності відносин
домінування-підпорядкування
не
може
не
викликати
заперечень.
Найвагомішою в цьому сенсі є монополія держави на застосування сили.
Сучасний західний світ суттєво відрізняється від будь-якого з тих, що йому
передували. Не викликає особливих заперечень і факт того, що
структуроутворюючим чинником
сучасної світ-системи – і в її
ретроспективному вимірі, і вже наших днів – залишаються відношення
домінування-підпорядкування. Підставою для такого висновку є, насамперед,
традиційний пріоритет соціального існування над індивідним. Так, для П.
Бергера і Т. Лукмана характерною є зорієнтованість на соціальну зумовленість
цінностей і світоглядів. Тут дається взнаки стародавня соціально-філософська
традиція.
А Е. Гідденс, який наполягав на владі агента, врешті-решт дістався
висновку про панування тенденцій над нашою спроможністю змінювати світ.
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На противагу цьому з аналізу сучасних соціологічних теорій витікає
спроможність людей змінювати порядок, який їх не влаштовує. До обмеження
названої спроможності схиляється П. Бурд'є. Адже, такі його концепти
соціального простору і змісту свідомості, як «поле» та «габітус» означують
реальності, що породжують одна одну. Тому цього автора дивує факт
виникнення капіталістичної економіки в умовах докапіталістичного габітусу.
Ця обставина спонукає слушність того, що панування – це не похідна
прагнення домінуючих, а того, що ті, кого домінують, сприймають наявний
порядок як само собою зрозумілу реальність. У світлі вище згаданого
виправданим постає питання справжнього суб‘єкта докорінних соціальних змін.
У нагоді стануть уявлення Е. Тоффлера. Останній досліджував
метаморфози влади під впливом технологічних змін в засадах систем створення
багатства. Він вказував на три неминучі складові влади, а саме: силу, гроші
(багатство) та знання. У процесі вказаних змін акценти при здійсненні влади
зміщуються від сили та грошей до знання. Найвища якість притаманна владі,
що спирається на знання. Звідси витікає необхідність двох ситуацій вибору в
цивілізаційному розвиткові епохи модерну. Перша припадає на кінець ХVІІІ –
початок ХІХ ст.ст. Друга – на початок ХХІ ст.
У названих ситуаціях цивілізаційного вибору наша увага припадатиме на
зростання ролі громадськості в статусі суб‘єкта соціального конструювання
реальності майбуття. Таке має сенс – як виявлення головного суб‘єкта
докорінних соціальних змін – стосовно того, що Ю. Габермас називав
мережами громадської комунікативності. Більш наочним безпековим аспектом
– зростання ролі національних громад як суб‘єкта вибору на користь
інформаційно-комунікаційних технологій – постає виголошене на WEF-2000
(Всесвітній економічний форум 2000 р.). «Тільки ті нації мають майбутнє, які –
образ цього майбутнього та шляхів його досягнення – спроможні створити».
Такому убезпеченню заважає загроза платоспроможності попиту, що виявлена
на WEF-2015. Це неприпустимість того, що 1% населення Землі володіють
статками, які переважують статки решти, тобто, 99% мешканців планети.
Аналогом мереж громадської комунікативності в наші дні можуть
послуговувати глобальні і локальні інформаційні мережі.
Серед проблем, які вирішуються на теренах такої комунікативності,
найбільш вагомим видається виникнення та вдосконалення мислимого в
термінах ринку. У плані зростання ролі громадськості як головного суб‘єкта
соціальних змін, визначальними засадами ринкової економіки бачаться
демократизація та розширення прав і свобод людини. І монополія, і
конкуренція спираються на примус і як такі не можуть не стимулювати
спротив, важелем подолання якого, на разі, і послуговує корупція в різних
гілках влади.
Отже, сучасний стан світ-системи дозволяє вибір на користь
інформаційно-комунікаційних технологій. Це, по Габермасу, позиція діючого
суб‘єкта. Саме в цій позиції виявляються можливими два ракурси розуміння
суспільства як єдності, а саме: соціальної системи і життєвого світу. Саме там
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держава уникає таких традиційних – для модерну епохи панівного становища
відношень домінування-підпорядкування – обмежень, як «поліс» чи
«державний Левіафан». Неминучим тому видається висновок, а саме: у
безпечному майбутті нації найвагомішими управлінськими імперативами
сталого розвитку суспільства мають стати ті універсальні цінності, що
знаходяться у цілковитій відповідності з вимогою невпинного духовного
розвитку особистості шляхом її самореалізації та участі в набутті гармонії як
між соціальною системою та життєвим світом, так і між природою та
суспільством. Біосоціальний характер людської істотності постає тому
найвагомішою запорукою.
Єнін М.Н. (м. Київ)
maximenin@yandex.ru
ПРИЄДНАННЯ КРИМУ ДО РОСІЇ І ВІЙСЬКОВІ ПОДІЇ НА ДОНБАСІ:
ДУМКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
У вересні 2015 р. Київським міжнародним інститутом соціології, в якому
автор тез є позаштатним співробітником та учасником проектів, проведено
опитування громадської думки українських громадян на тему відношення
населення України до приєднання Криму до РФ та військових подій на Донбасі.
Соціологічний метод – телефонне інтерв‘ю за стохастичною вибіркою з
квотним відбором на останньому етапі. Вибірка репрезентативна для населення
України віком від 18 років. Всього опитано 1000 респондентів у всіх регіонах
України (крім Автономної Республіки Крим), в тому числі на територіях
Донецької і Луганської областей, які не перебувають під контролем України.
Загальна похибка проведеного дослідження не перевищує 5,4 %. Нижче
наведені основні емпіричні результати.
На запитання «Чи згодні Ви або не згодні з тим, що приєднання Криму до
Росії у 2014 році є його окупацією?» 77,5% опитаних респондентів погодилися
з твердженням, 10,8% – не погодилися з цим, 11,7% не визначилися зі своєю
думкою або відмовилися відповісти. 79,8% українських громадян вважають, що
«Дії Росії на Донбасі є військовою інтервенцією – збройним втручанням у
внутрішні справи України», 7% – що «Дії Росії є на Донбасі допомогою у його
боротьбі за свою незалежність», 13,2% – не мали визначеної думки або
відмовлялися відповідати.
На запитання «Яким діям Ви б надали перевагу в умовах іноземної
збройної окупації Вашого міста чи села?» відповіді громадян були наступними:
25,2% обрали варіант чинити збройний опір, 26% – участь в акціях
громадянського опору – демонстрації, протести, бойкоти, страйки,
громадянська непокора, 11,9% – виїхати у більш безпечний регіон України,
3,4% – виїхати за кордон, 13,1% – нічого не робити, 18,5% – не визначилися зі
своєю думкою, 1,9% – відмовилися відповісти.
Респондентам, які вважають, що приєднання Криму до РФ є окупацією,
ставилося запитання «Як Україна може отримати назад окупований Крим?».
Розподіл відповідей українських громадян був наступним: 14,3% – за
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допомогою зброї, 43,2% – віддають перевагу мирним переговорам, 12,9% –
вважають, що це мають бути акції ненасильницького опору, які
створюватимуть труднощі окупаційній владі і можуть бути підтримані
місцевим населенням, 8,8% – вважають, що це є неможливим, 20,3% – не
визначилися зі своєю думкою, 0,5% – відмовилися відповідати на запитання.
Респондентам, які вважають події на Донбасі військовою інтервенцією
Російської Федерації, ставилося запитання «Як Україна може отримати назад
окупований Донбас?». Відповіді респондентів були наступними: 25,3% – за
допомогою зброї, 41,1% – віддають перевагу переговорам, 9,1% – вважають, що
це мають бути акції ненасильницького опору, які створюватимуть труднощі
окупаційній владі і можуть бути підтриманими місцевим населенням, 3,5% –
вважають, що це є неможливим, 20,4% – не визначилися зі своєю думкою, 0,5%
– відмовилися відповідати на дане запитання.
З міркувань безпеки, питання щодо можливих акцій опору окупаційній
владі не ставалися респондентам Донецької і Луганської областей, які
тимчасово не є під контролем української влади.
Іщенко А.М. (м. Київ)
socio.ishchenko@gmail.com
ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ШАНС НА РОЗУМНЕ
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
Управління державою не дарма порівнюють із мистецтвом: надто
складний процес, що вимагає не тільки досконалого володіння поточною
ситуацією, але й, що є надважливим, - це процес, що включає вміння не тільки
планувати, а й прогнозувати варіанти можливого розвитку подій для
стратегічного бачення змін, що відбуваються в країні, а також розумне
управління для ефективного реформування та модернізації. В добу ж революцій
та війн питання управління державою вимагає додаткових направлених зусиль,
і яким би складним завданням це не було, вони повинні бути направлені не
тільки на подолання виникаючих наслідків таких криз, а й на перспективний
сталий розвиток країни.
На даний момент наша країна намагається здійснити курс, направлений на
інновації та модернізацію, саме в таких, ускладнених війною та економічною
кризою, умовах. І, на жаль, не можна визначити цей курс як ефективний та
направлений на сталий майбутній розвиток всіх сфер життєдіяльності
суспільства. Між тим, від напрямків реформування сьогодні, залежить
перспектива існування країни в майбутньому: низькотехнологічний
сировинний та людський ресурс для розвитку економік інших країн, чи
високотехнологічна інноваційна країна з розвинутими провідними кластерами
економіки.
Для переорієнтації управління країною від «подолання наслідків» до
«бачення перспектив» необхідним є науковий підхід, що ґрунтується на
методологічно вивіреному баченні майбутніх сценаріїв розвитку подій і
базується не тільки на використанні експертного знання, а й на надійних
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статистичних та математичних процедурах, вільних від «суб‘єктивного
фактору»: від методу Дельфі до сценарного планування та SWOT-аналізу. На
нашу думку, вдалою спробою такого аналізу став Форсайт економіки України,
проведений у середньостроковому та довгостроковому часових горизонтах,
групою науковців на чолі з академіком НАН України М.З. Згуровським [1].
Творці форсайту економіки України підкреслюють, що у зв‘язку із втратою
з-під контролю України в 2013–2014 роках газових родовищ Чорноморського
шельфу та туристичного комплексу Криму і значної частини гірничодобувної,
металургійної та хімічної промисловості Донбасу у міжнародній кооперації
праці економіка України має знайти для себе інші сфери за тими кластерами
економіки, за якими вона має географічні, ресурсні, людські та інші переваги
[1, С.132]. Для переорієнтації економіки України на високотехнологічний шлях
подальшого розвитку управлінці, що стоять на чолі нашої держави повинні, в
першу чергу, повинні звернути свою увагу на розвиток людського капіталу,
освіту та конкурентоздатну науку, а також високотехнологічний бізнес як на
рушії, що здатні значно не тільки скоротити кризу, а й продемонструвати
значне зростання економіки. В рамках форсайту було проаналізовано 8
сценаріїв майбутнього від «Оптимістичного» (ймовірність настання якого, до
речі, 10% при сприятливих умовах) та сценарію «Консервування кризи»
(ймовірність 60%) на середньостроковому горизонті, до сценаріїв «Сіра зона»
та «Дезінтеграція» на довгостроковому горизонті. В форматі доповіді
неможливо розкрити особливості кожного сценарію, та проаналізувати реальні
управлінські кроки, які необхідні для втілення найоптимістичніших сценаріїв,
тому зупинимось на короткому описі сценарію «Збалансований розвиток», який
видається найбільш ефективним (хоча й найбільш важкодосяжним). Для
реалізації даного сценарію (а це – повне повернення довіри до країни з боку
міжнародного співтовариства та інвесторів, створення привабливих умов
залучення іноземного капіталу, що складно, адже протягом найближчих
декількох років зовнішні інвестиції в економіку України практично не будуть
здійснюватися через нестабільність країни та її перехід до стану технічного
дефолту) Україна має створити стартовий капітал переважно за рахунок трьох
кластерів (які вже працюють): «Аграрний сектор», «Військово-промисловий
комплекс» та «Інформаційно-телекомунікаційні технології». Також реалізація
даного сценарію переважно базується на розвитку якісного людського капіталу,
на передовій, інноваційній освіті і конкурентоздатній науці, що «мають
знаходитися в інвестиційному складнику національної економіки, а не в
соціальному, як її головні двигуни» [1, С.128]. Не дивлячись на невелику
умовну ймовірність настання сценарію «Збалансований розвиток», автори
проведеного аналізу зазначають, що вирішальним фактором його втілення
може стати народ України, який неодноразово продемонстрував свою здатність
до цього у боротьбі із корупцією та інертністю влади. Таким чином, розумне
управління країною вже зараз (а розгортання оптимістичних сценаріїв
передбачає здійснення визначених заходів вже до кінця 2015 року) базується на
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активізації працюючих зараз окремих кластерів економіки для потенційного
розвитку інших.
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УЧАСТЬ КРАЙНІХ ПРАВИХ У ПРОТЕСТАХ МАЙДАНУ:
СПРОБА СИСТЕМАТИЧНОЇ ОЦІНКИ
Наскільки значною була участь крайньо правих у протестах Майдану? На
жаль, це питання швидко стало жертвою надмірної політизації — з одного
боку, завдяки активній пропагандистській дискредитації Майдану, що
здійснювалася його опонентами, включаючи російські ЗМІ, а з іншого, –
спробами його виправдання (ліво-)ліберальними і поміркованими
націоналістичними прихильниками. Однак, існують дані, які можуть допомогти
кращому розумінню участі крайніх правих партій, організацій та ініціатив у
протестах в Україні, в тому числі — у Майдані. Протягом п‘яти років команда
Центру соціальних і трудових досліджень (ЦСТД, http://cslr.org.ua) намагалася
систематично збирати та аналізувати дані про про протестні події, слідуючи
визнаній методології в дослідженнях суспільних рухів і конфліктної політики,
створюючи базу даних усіх протестів, які, за повідомленнями, відбувалися на
території України, та кодуючи ряд параметрів про кожну подію, в тому числі —
всіх ідентифікованих учасників протестів, котрі згадувалися в повідомленнях
про події.
Попередній аналіз даних ЦСТД про протестні події вказує на значний
рівень участі крайніх правих у Майдані. Крайні праві були найбільш видимим і
впізнаваним колективним агентом серед учасників Майдану з найвищою
часткою участі у протестних подіях, повідомлених ЗМІ, в тому числі в
насильницьких подіях, які мали критичне значення і зазвичай привертали
найбільше уваги. Крайні праві були найчастіше згадуваними ідентифікованими
колективними агентами протягом усіх стадій Майдану. Незважаючи на спад
участі «Свободи» в останні дні збройного протистояння, перше місце
перехопив «Правий сектор». Усупереч очікуванням, крайні праві (як політичні
партії, так й індивідуальні політики загалом) частіше згадувалися на місцевих
майданах у східних і південних регіонах, аніж на Заході чи в Центрі – тобто
саме там, де вони мали найнижчу підтримку серед місцевого населення.
63

Джерела наших даних – це переважно українські новинні
сайти обласного рівня, які навряд значною мірою залучені до «великої
політики». Звичайно, результати аналізу протестних подій можна ставити під
сумнів, посилаючись на те, що повідомлення ЗМІ лише певною мірою
відображають реальність. Навіть будучи якомога обережними щодо висунення
суджень щодо «реальної» участі крайньо правих на Майдані, так чи інакше
«Свобода» була найбільш видимим політичним актором на Майдані, а «Правий
сектор» – найпомітнішим насильницьким політичним агентом. Їхня висока
видимість могла помітно вплинути на сприйняття Майдану, особливо в людей,
які наперед були упереджені щодо нього внаслідок відомих історичних і
культурних факторів. Зокрема той факт, що майдани на Сході та Півдні (не
враховуючи Крим) мали найбільшу частку участі партій і крайніх правих, може
бути вкрай показовим для розуміння, чому Майдан не переріс у
загальнонаціональне повстання і чому він призвів до спалаху громадянської
війни в одному з регіонів, яка була підтримана російською інтервенцією.
Як це стало можливим? Наші дані вказують, що значна участь крайніх
правих у протестах Майдану навряд є вигадкою ворожих російських медіа.
Навпаки, ми можемо побачити природне і неуникне продовження попередньо
сформованої протестної коаліції між поміркованою опозицією і «Свободою».
Ця протестна коаліція була сформована впродовж правління Януковича, коли
помірковані опозиційні партії чимдалі активніше співпрацювали зі
«Свободою». «Батьківщина» і «Фронт змін» діяли переважно як електоральні
машини з незначним потенціалом справжньої «активістської» мобілізації та з
широким застосуванням «проплаченої» мобілізації. Вони могли бути
зацікавлені в підвищенні рівня протестного мобілізаційного потенціалу за
допомогою «Свободи», яка мала більше ідеологічно відданих активістів і
широку мережу локальних осередків, що були здатні підключатися до низової
протестної активності майже по всій країні. Водночас, ще перед Майданом
поміркована опозиція легітимізувала «Свободу» як складову «нормальної»
української політики, без жодної серйозної критики її реакційної та
антидемократичної ідеології. Маючи на увазі цю історію та мобілізаційні
ресурси «Свободи», її пізніша участь у Майдані та вплив на його імідж і
риторику стали більш ніж природними наслідками і, попри певну критику, не
були серйозним чином поставлені під сумнів. Ця поширена толерантність до
крайніх правих перед обличчям «більшого зла» – Януковича – допомогла
«Свободі» відіграти найпомітнішу роль на Майдані та пізніше сприяти його
делегітимізації в очах більшості населення південно-східної України,
створюючи передумови для громадянської війни.
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СЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ
В теории международных отношений существует деление на «высокую» и
«низкую» политику. Под «высокой» международной политикой принято
понимать национальную безопасность и национальный престиж, в то время как
«низкую» рассматривают как совокупность всех других вопросов, которые не
вошли в первый блок. На сегодня данная классификация несомненно не имеет
того значения, как в начале второй половины ХХ столетия вследствие роста
значения других сфер общественной жизни и появление «новых» акторов
мировой политики. Впрочем, если сферы «низкой» политики являются
доступными практически для всех негосударственных акторов, то до
последнего времени национальная безопасность находилась исключительно в
границах компетенции государства.
У. Бек отмечает: «ТНК не имеют способов легитимного насилия, которые
остаются прерогативой государства» [1, С. 207]. Но в последние десятилетия
можно наблюдать значительные сдвиги в расширении влияния ТНК на военнополитическую сферу.
Анализируя факты, предлагается выдвижение следующих обобщений:
1. Появление и особая роль частных военных компаний в
межгосударственных конфликтах.
2. Милитаризация обычных ТНК.
3. Усиление влияния невоенных ТНК на сферу безопасности государства.
Согласно первому обобщению можно навести следующий пример: участие
наемных солдат частной компании «Backwater» в военных кампаниях США
(как отмечает М. Лебедева, в Ираке насчитывается около 20 000 солдат этой
компании [3, С.79]. Такие ТНК, как правило, не только нанимают на службу, но
и обеспечивают их подготовку и полное военное снаряжение. Под последним
следует понимать всю военную технику от огнестрельного оружия до
истребителей и крейсеров. В данном случае уместно будет обратиться к
тематике нового Средневековья, которые пророчат некоторые социальные
исследователи.
Ко второму обобщению, как пример можно привести такие ТНК как
«Газпром» и «Транснефть». Эти компании получили в 2007 году уникальную
возможность формирования собственных военизированных подразделений,
согласно поправкам, внесенным в закон Российской Федерации «О
ведомственной охране». Необходимо отметить специфические дискуссии,
которые появились вследствие принятия этого нормативно-правового акта. Они
были связаны с непонятной исключительной ролью этих ТНК по сравнению с
другими, а также негативной реакцией соседних государств.
Вследствие глобализации и интенсивного технологического развития
практически все сферы общественной жизни стали более взаимосвязаны.
65

Осенью 2010 года между государствами Никарагуа и Коста-Рика возник
конфликт. Его источником являлось вхождение военных подразделений армии
Никарагуа на территорию Коста-Рики. Особенность конфликта было
убеждение военных первого государства в том, что они находились на своей
территории согласно программному обеспечению Google. В последнем была
ошибка по поводу маленького речного острова между двумя государствами.
Таким образом, конфликт был спровоцирован компанией, которая, по крайней
мере, публично в этом была, вряд ли заинтересована. К счастью данное
происшествие было решено мирно в течение нескольких недель без
кровопролития.
Таким образом, изменение природы межгосударственных конфликтов
может знаменовать новую эпоху и роль негосударственных акторов. Однако,
непосредственные конфликты между государствами и ТНК являются
маловероятными. Согласно И. Валлерстайну, мир-система находятся в точке
бифуркации, соответственно она только определяется с новыми параметрами
своей политической системы. Безусловно, не все акторы мировой политики
сохранят свои роли в будущем. В то же время игнорирование изменений в
военно-политической сфере несет скрытые угрозы для мирового сообщества.
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ПРАВОСЛАВНА РЕЛІГІЙНІСТЬ І ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ:
МОЖЛИВОСТІ СПІВІСНУВАННЯ
Протягом багатьох століть релігія відігравала надзвичайно важливу роль у
визначенні та підтримуванні символічних кордонів між людськими
спільнотами та у створенні колективних ідентичностей. Релігії зробили
величезний внесок у процеси інтеграції тих груп і спільнот, які сповідували і
практикували ту чи іншу релігію, відділяючи їх водночас від тих, хто
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ототожнював себе з іншим віросповіданням, навішуючи їм ярлики невірних,
дикунів або морально скалічених і неповноцінних. В історії багатьох народів
Європи особливе місце належить християнству, яке створило цивілізаційні
рамки для формування унікального культурно-історичного та ціннісносвітоглядного простору, в якому протягом останнього півстоліття відбуваються
процеси загальносвітової значущості. В той же час Європа на протязі століть
знаходилась під впливом кількох релігійних традицій, серед яких християнство
займало ключову, але не домінуючу позицію, конкуруючи з іудаїзмом та
ісламом. Більше того, саме християнство не залишалось єдиною релігійною
системою, репрезентуючи складну комбінацію різноманітних конфесій, течій,
напрямів. Соціокультурна прірва, що виникла внаслідок релігійного розколу
1054 року, поділила європейський простір на сторіччя і продовжує впливати на
світогляд і ціннісні пріоритети сучасних поколінь європейців.
Процеси поглиблення європейської інтеграції, створення та розширення
ЄС надає історичний шанс для подолання багатьох ліній розколу жителів
єдиного континенту. Одначе цей процес сповнений багатьох суперечностей і
складнощів, не в останню чергу пов‘язаних із конфліктами та дискусіями,
обумовленими релігійними причинами. Зокрема, з наростанням процесів
європейської інтеграції та включенням до складу ЄС православних за
домінуючою релігійною традицією країн, а також суспільств із значним
православним елементом в конфесійній структурі, в середовищі світських і
релігійних еліт так званої Старої Європи все гучніше лунають голоси, які
характеризують східне християнство як духовне явище, своєрідне і несумісне з
європейською історичною, культурною та ментальною спадщиною. В свою
чергу православне священство і паства в багатьох країнах, в тому числі членах
ЄС, наприклад в Греції та на Кіпрі, дотримуються амбівалентного ставлення до
процесів європейської інтеграції. Остання зазвичай сприймається як проект,
ініційований і очолений католицько-протестантським Заходом, а отже, таким,
що становить загрозу православній релігійності, її єдності, неповторності та
автентичності. Відповідно, прихильники православного світосприйняття
пов'язують Європу з матеріалістичною англо-саксонською цивілізацією,
ідеологією та практикою лібералізму.
Наскільки обґрунтованими є побоювання противників православ‘я
стосовно проблематичності або навіть неможливості інтегрування християн
східного обряду до європейського способу життя і цінностей? Чи існує
принципова несумісність між православною релігійністю та сучасними
європейськими цінностями? Чи дійсно люди з православною ідентичністю
вороже ставляться до процесів євроінтеграції? Дослідження ціннісних
пріоритетів, думок і настанов населення країн, де переважна більшість
мешканців належить до православної конфесії, дозволяє отримати попередні
відповіді на поставлені вище запитання. В процесі вторинного аналізу
емпіричних даних, зібраних в рамках декількох крос-національних досліджень,
проводилось порівняння шістьох країн з православною більшістю, три із яких
входять до складу ЄС (Румунія, Болгарія, Кіпр), одна є кандидатом у члени
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(Сербія), а дві – сусіди Євросоюзу з вираженими аспіраціями до членства
(Молдова, Україна).
Як свідчить проведений кількісний аналіз, релігійність в усіх
представлених країнах має суттєві спільні риси, а саме: високий рівень
декларованої релігійної віри і низький ступінь відвідуваності церкви і
релігійної активності, загалом. Щабель індивідуальної релігійності серед
православних віруючих вищий, ніж ступінь релігійності воцерковленої, тобто
пов‘язаної з приналежністю до церкви. Водночас, православні в різних країнах
суттєво відрізняються за своїм релігійним світоглядом або свідомістю. Зокрема,
тільки в двох із шести країн (в Сербії та на Кіпрі) розповсюдженість і сила
релігійної віри у православних вища, ніж у представників інших конфесій.
Частка істинно релігійних вірян, чия само-ідентифікація підкріплюється
консистентними релігійними поглядами, знанням основ догматики, а також
достатньо інтенсивною релігійною поведінкою, є надзвичайно низькою в усіх
порівнюваних країнах. В переважній більшості православні християни можуть
бути охарактеризовані як номінальні віруючі, які ідентифікують себе з певною
конфесією, але не демонструють відповідного рівня релігійності ані в сфері
свідомості, ані в сфері поведінки.
Результати регресійного аналізу свідчать про те, що рівень вираженості
європейської ідентичності в православних країнах більшою мірою залежить від
країни, аніж від соціально-демографічних ознак. В той же час ціннісні
пріоритети в соціальній та політичній царинах, а також релігійні змінні
відіграють значущу роль у визначенні ставлення до Європи та процесів
євроінтеграції. Найважливішою із виявлених закономірностей є розкриття
того, що прив'язаність до православ‘я та релігійних цінностей не суперечить
європейським цінностям і ідентифікації з Європою. Більше того, всупереч
загально прийнятим очікуванням, православні віруючі виявляються більш
проєвропейськи налаштованими і більшою мірою відчувають себе
європейцями, аніж нерелігійна частина громадян і поборники інших
віросповідань (за виключенням України, де греко-католики вирізняються
сильнішою ідентифікацією з Європою). В певних важливих аспектах ціннісна
система православних здається більш консистентною з системою цінностей, яка
зазвичай асоціюються з європейською культурою і цивілізацією, аніж цінності
нерелігійної публіки. Це стосується, зокрема, підтримки демократичних
цінностей, включаючи політичну систему та громадянську політичну культуру.
В той же час, всередині православних віруючих можна спостерігати суттєві
відмінності щодо ставлення до Європи, європейських цінностей та
ідентифікації з Європою. Диференціація вибудовується навколо таких
детермінант, як релігійний світогляд, релігійні практики, належність до церкви
тощо. Залишається багато нез‘ясованих, не до кінця зрозумілих і суперечливих
взаємозв‘язків. Подальші розвідки дозволять пролити додаткове світло на
комплексну, багаторівневу та внутрішньо суперечливу структуру православної
релігійної ідентичності, її взаємозв‘язок з національними та європейськими
установками, а також на те, яким чином різні категорії православних віруючих
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(індивідуальні та воцерковлені, номінальні та побожні) ставляться до
євроінтеграції та європейських цінностей.
Литовченко А., Мурадян Е. (м. Харьков)
mur_el@mail.ru
ЦЕННОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАДИКАЛИЗАЦИИ
РАЗДЕЛЁННЫХ ОБЩЕСТВ
Понятие «разделѐнные общества» трактуется нами в духе А. Гелке;
разделѐнными мы считаем те общества, где межгрупповые расколы и
разделения порождают политическую поляризацию и провоцируют
масштабные силовые конфликты [1]. При этом мы считаем излишним (по
крайней мере, в рамках данных тезисов) оценивать характер происхождения
упомянутых расколов и разделений как «естественный» или «искусственный»
(отметим, что подобная дихотомия представляется нам в принципе
малообоснованной в рамках политической социологии). Для разделѐнных
обществ по вполне понятным причинам особенно привлекательными (а равно и
особенно отталкивающими) выглядят проекты интеграционного или
дезинтеграционного
характера.
Однако
политическое
продвижение
(пропагандистское, маркетинговое и т.д) и реализация этих проектов не только
сталкиваются с препятствиями (социоструктурными и социокультурными), но
и вызывают заметный рост радикализма в идеологиях и практиках. Заметный
настолько, что можно говорить о радикальной поддержке (дез)интеграционных
проектов.
Нам представляется, что радикализация этой поддержки в значительной
степени обусловлена ценностными характеристиками разделѐнных обществ. В
целом элементы разделенного общества редко фиксируются юридическими
нормами и основаны на неформальных соглашениях и правилах, что делает
систему менее устойчивой из-за ее чувствительности к культурным и
социальным изменениям. При этом под действием изменений в процессе
отрицания прежней и кристаллизации новой системы ценностей возникает
период ценностной дезинтеграции элементов системы, который отражает не
только распад бывшей ценностной картины мира, но также активный поиск
новых ценностей, столкновение между возникающими ценностными
системами. Одним из вариантов развития является возникновение ценностного
конфликта, а противоречия между интересами малой группы и ценностями
крупных социальных групп приводят к радикализации этого конфликта. При
этом в условиях, когда ценностные и институциональные изменения являются
разнонаправленными,
создаются
предпосылки
ещѐ
и
структурнофункционального кризиса, сущность которого заключается в коммуникативном
разрыве между властью и гражданами.
Отметим, что провоцировать радикализацию могут ценности, связанные
как с интеграционными, так и дезинтеграционными проектами. При этом для
исследователя ситуация усложняется тем, что ценности (дез)интеграционных
проектов могут как самостоятельно провоцировать радикализацию, так и
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накладываться на уже существующие расколы и разделения, оказывая на
радикализацию
мультиплицирующий
эффект.
Особая
роль
(дез)интеграционных проектов заключается в том, что они так или иначе
опираются на отстаивание групповых, а не общесоциальных интересов. Чем
глубже разделенность общества на момент актуализации (дез)интеграционных
проектов, тем выше вероятность радикализации форм поддержки этих
проектов. Если же и сами проекты воплощены в радикальной идеологической
форме (полярно враждебной по отношению к конкурентным проектам), то
общая радикализация социально-политических взаимодействий может
достигать угрожающего уровня.
Существует неравномерно проявляющаяся закономерность, согласно
которой к радикальным практикам прибегают, в первую очередь, группы,
выталкиваемые на «нефункциональную обочину» социально-политического
пространства. В разделенных обществах эта закономерность проявляется
специфично: «обочина» расширяется, а радикализация дополнительно
стимулируется приписыванием как интеграционным, так и дезинтеграционным
проектам «спасительного» характера. Расширение «обочины» не только
закрепляется,
но
и
провоцируется
политическими
ценностями,
приобретающими в разделѐнном обществе абсурдно-абсолютистский характер.
Ориентации на интеграцию или дезинтеграцию утрачивают под воздействием
идеологических и пропагандистских наслоений инструментальный характер и
приобретают статус терминальных ценностей, функционируя далее как
ценности автономные и абсолютные.
Поскольку в разделѐнном обществе ценности как интеграции, так и
дезинтеграции работают как реперные точки группового положения, как
пограничные межгрупповые столбы, то в групповом сознании они могут
закрепляться как стержневые ценности идентичности. И если речь идет о
конфликтном состоянии сегментов разделенного общества, основанном на
культурных предпосылках, то эффективным решением (как альтернатива,
например, военному противостоянию) потенциального или реального
конфликта постепенно начинает представляться разделение, закрепленное в
самостоятельном государственном существовании каждой части. Согласно
Д. Горовицу, такое решение предоставляет шансы на создание и дальнейшее
развитие гомогенных независимых единиц [2; С. 140].
Однако раздел сам по себе может привести к появлению новых
культурных меньшинств уже в рамках отдельного государства. Понимание
этого на уровне общественного сознания обостряет сопротивление разделению;
в ответ на это обострение консолидируются и сторонники разделения; и этот
замкнутый круг ещѐ более способствует абсолютизации ценностей
(дез)интеграции, ведущей к радикализации поддержки соответствующих
проектов.
Поскольку в разделенном обществе речь не идет о единой ценностнонормативной системе, отсутствует консенсус относительно ценностей и
идентичности, то основой государственного единства может выступить
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консенсус относительно общих правил и норм. Вопрос только в том, каким
образом это возможно. Для обеспечения легитимности власти представителям
различных групп прежде всего следует предложить такой набор
онтологических и ценностных установок, который совпадал бы с их
собственной картиной мира, фиксирующей перспективу реализации их
жизненных шансов и возможностей [3, С. 323]. Предполагается, что подобный
результат может обеспечить модель консоциативной демократии. Сегодня вряд
ли можно однозначно оценить возможности этой модели; однако очевидно, что
преодоление ценностно обусловленного (дез)интегративного радикализма в
разделѐнных обществах – это важнейшая задача и неизбежный этап каких бы то
ни было социально-управленческих и политических операций.
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РИЗИКИ І ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ СЕРЕД
МОЛОДІ ВПО5
У 2014 році внаслідок військового конфлікту на Сході України
розпочалося переселення жителів Донецької та Луганської областей до інших
територій країни. На сьогоднішній день в Україні налічується майже півтора
мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Основними за чисельністю
групами ВПО є пенсіонери, діти, люди з інвалідністю, а третину складає
працездатне населення, серед якого переважають жінки.
У зв'язку з раптовою втратою джерел до існування та роботи можна
говорити про високий ризик соціального відторгнення (social exclusion) серед
зазначеної групи. Зокрема до ризику соціального відторгнення особливо
схильні представники молодого покоління, для яких характерним є перехід до
самостійного життя та період інтеграції до ринку праці. Переміщення з
5

Тези підготовлено у рамках конкурсної науково-дослідної роботи ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
„Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції” (№ державної реєстрації
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територій, де проходять бойові дії, створює додаткові бар'єри для повноцінної
соціальної участі молоді у житті, тепер вже, приймаючих громад.
Використання концепту соціального відторгнення по відношенню до ВПО
є цілком релевантним. Концепт дає змогу здійснити аналіз рівня соціальної
участі, пов'язаної із функціонуванням соціальних інститутів, у поєднанні із
суб'єктивними оцінками та поведінкою людей, які створюють бар'єри для
повноцінної інтеграції і адаптації ВПО.
Розглянемо прояви та ризики соціального відторгнення серед молоді ВПО
з точки зору деяких його аспектів, пов'язаних із позиціями, що дають доступ до
структурно-економічних ресурсів та суб'єктивними оцінками інтегрованості до
приймаючої громади.
Досвід країн, які стикаються з проблемою внутрішнього переміщення,
свідчить, що для ВПО є характерним високий рівень довготривалого
безробіття. Результати досліджень в Україні демонструють схожі тенденції. За
результатами опитування проведеного серед жінок та людей похилого віку з
числа ВПО на початку 2015 року6 виявлено високий рівень безробіття.
Більшість респонденток7 зазначили, що працювали до переїзду (75%), але на
момент опитування про наявність роботи ствердно відповіли менше половини
(38%). Значна частка молодих жінок працездатного віку була безробітною
(62%), серед був безробітним більшість шукала роботу (72%).
Наслідком відторгнення від ринку праці є відсутність стабільного
заробітку. На момент опитування майже половиною молодих жінок ВПО було
відмічено, що основним джерелом формування їх доходу є допомога від
держави, волонтерських, громадських, міжнародних організацій та родичів або
друзів (48%), а не власний заробіток або заробітна плата членів родини.
Більшість молодих жінок зазначили про рівень доходу, який не досягав
прожиткового мінімуму на момент опитування – 1200 грн. (50%), що в свою
чергу, спричинило низький рівень участі у споживанні товарів та послуг.
Значна частка респонденток відзначила фінансову неспроможність купити або
сплатити за необхідні продукти харчування (70%), ліки (69%), комунальні
послуги (59%) та оренду житла (55%).
Водночас за результатами аналізу виявлено, що молоді жінки ВПО у віці
від 18 до 35 років дещо сприятливіше сприймають свою інтегрованість до
поточних громад у порівнянні з іншими представниками цієї групи та
приймаючих громад8. Наприклад, про те, що опитані відчувають себе частиною
населення тих територій де проживають, відповіли відповідно: 37%
6

Дослідження проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка за технічної підтримки Фонду
народонаселення ООН в Україні у грудні 2014 – січні 2015 рр.. Цільовою групою дослідження є ВПО, які переїхали із місця свого
постійного проживання у Донецький чи Луганській областях та проживають на інших територіях України. В межах досліджуваної
групи, виділено три категорії: жінки – голови домогосподарства у віці від 18 до 59 років (604 особи), вагітні жінки (101 особа),
жінки та чоловіки від 60 років і старше (жінки – 133 особи, чоловіки – 162 особи). Географія опитування включає 16 областей
України (Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області) та м. Київ. Вибірка чоловіків була
обмежена респондентами літнього віку, тому для вторинного аналізу проявів соціального відторгнення серед молоді ВПО,
обрано тільки жінок у віці від 18 до 35 років – верхньої межі віку молоді для України (N=342 осіб).
7
Аналіз аспектів відторгнення пов'язаних із ринком праці, здійснено серед тих, хто не знаходиться у декретній відпустці або у
відпустці по догляду за дитиною N 196
8
За результатами всеукраїнське опитування проведено з 12 по 19 грудня 2014 року в усіх областях України (крім тимчасово
окупованих територій) та місті Києві Центром «Соціальний моніторинг» та Український інститутом соціальних досліджень ім. О.
Яременка

72

представників громад (загального населення України), 59% серед усіх опитаних
переселенців та 63% серед молодих жінок ВПО.
Отже, результати дослідження демонструють суттєвий рівень проявів та
ризику соціального відторгнення серед молодих ВПО. Безробіття,
орієнтованість на альтернативні джерела доходу, на відміну від власного
заробітку, свідчить про використання пасивних стратегій адаптації у
приймаючих громадах. В свою чергу це проявляється у низькому рівні участі у
споживанні найнеобхідніших товарів та послуг.
Оцінка суб'єктивного сприйняття відторгнення демонструє, що на момент
опитування більше половини молодих переселенок позитивно оцінювали свою
інтегрованість до приймаючої громади, у порівнянні з рештою населення. Це
може свідчити про наявність ризику створення бар'єрів у доступі до ресурсів з
боку представників громади.
Мацко-Демиденко І.В. (м. Київ)
ira_rim@bigmir.net
ЯКА СОЦІОЛОГІЯ ЦІКАВИТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА?
Курс загальної соціології, який читається студентам різних факультетів
технічного університету, має на меті сформувати уявлення про сучасний
соціум, його будову та функціонування різних сфер. Однак дуже часто такий
курс (через незначну кількість годин, відсутність семінарських занять та інші
фактори, які не залежать від окремого викладача) перенасичений визначеннями
понять та інформацією про «класиків» соціології, яку для студентів просто не
можливо опанувати за відведений час. Все це відсилає до надзвичайно
важливого питання в даному контексті про методику викладання загальної
соціології як непрофільної дисципліни. А також до не менш важливого питання
про те, як зробити цікавою соціологію для студентів різних факультетів. Один з
методичних підходів, який пропонується авторкою даного огляду, полягає в
акцентуванні більшої уваги у пропонованому курсі саме на тій соціологічній
тематиці, яка є актуальною і затребуваною для студентської молоді загалом,
зокрема - залежно від специфіки різних спеціальностей. З метою виявлення
того, які області соціології найбільше цікавлять студентську молодь, було
проведене дослідження соціологами НТУУ «КПІ» спільно з Інститутом
соціології НАН України у 2015 році. Дане опитування проводилось у чотирьох
столичних ВУЗах, таких як Національний Технічний Університет України
«Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені
Т.Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв та
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Студентській
молоді було запропоновано обрати з переліку декілька найбільш цікавих для
вивчення, на їх думку, галузей соціологічного знання.
Аналізуючи вподобання студенів у розрізі гуманітарного чи технічного
профілю факультету, виявляється, що у «рейтингу» соціологій на перших
позиціях у технарів опинились соціологія молоді (20%), соціологія техніки та
інженерної діяльності (13,1%), соціологія сім‘ї (12,9%), соціологія глобалізації
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та інформатизації (12,6%) та соціологія освіти і навчання (12,4%).
Представників же гуманітарних факультетів так само найбільше цікавить
соціологія молоді (27,6%), а також соціологія сім‘ї (25,2%), соціологія
комунікацій (18,8%), культури (18,1%) та політики (14,8%). Тобто такі
преференції молоді гуманітарних та технічних факультетів демонструють, що
студентам більш цікаві ті області соціології, які доповнюють їх знання з
основних профільних дисциплін.
Якщо ж говорити про те, яка соціологія цікавить студентську молодь
загалом по вибірці, то (і це виявилось досить очікуваним) на першому місці
«рейтингу» соціологій опинилась соціологія молоді, яку обрали 47,6% усіх
опитаних, що свідчить про те, що студенти найбільше переймаються
проблемами, які постають перед молоддю у сучасному суспільстві, статус
молоді в ньому і т.д. Мабуть, завжди найцікавіше розглядати ті проблемні
області, які стосуються нас безпосередньо. Саме цим можна пояснити таку
популярність соціології молоді. На другому місці за кількістю виборів
опиняється соціологія сім‘ї (38,1%), що демонструє той факт, що для значної
частини студентської молоді актуальними є питання створення сім‘ї і її
функціонування, тому і важливо отримувати знання про цей соціальний
інститут.
З деяким відривом за кількістю виборів ідуть наступні галузі
соціологічного знання, які обрали понад 20% усіх опитаних: соціологія
комунікацій (28,6%), соціологія культури (25,7%), соціологія освіти і навчання
(24%), соціологія глобалізації та інформатизації (23,6%), соціологія політики
(22,4%). Можна припустити, що саме ці соціології є цікавими студентству через
те, що вони розкривають актуальні аспекти функціонування суспільства для
молоді. Натомість найменше цікавлять студентів соціологія релігії (11,3%) та
етносоціологія (9,3%). Мабуть, подібна тематика не видається такою
інноваційною та проблематизованою для опитаних, а тому нею і не надто
переймаються. Зазначимо, що такі напрямки соціології, як технологія
проведення соціологічних досліджень, соціальна нерівність та соціальна
мобільність, а також соціологія економіки та управління посіли в рейтингу
проміжну позицію, не набравши максимальної кількості виборів.
Дане дослідження проводилось у контексті вивчення методики викладання
соціології, і у пропонованому огляді немає змоги розкрити багато актуальних
аспектів навчання соціології як профільної, так і непрофільної дисципліни.
Наведені дані демонструють, які саме області соціології найбільше хотіли б
вивчати студенти різних факультетів, а отже, такою представляється цікава
соціологія для студентської молоді. І до цього варто дослухатись викладачам
курсу соціології, роблячи в ньому акцент саме на зазначених галузях. Хочеться
сподіватись, що методика викладання соціології буде в подальшому
ініціюватись для розгляду та дискусій і викликати бажання викладачів і
студентів знайти «цікаву соціологію» та наблизити курс загальної соціології до
потреб студентства.
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ДЕСТРУКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТСЕРЕДОВИЩА
За останні роки у світі з‘явилася серія публікацій аналітичного та
емпіричного змісту, проблематика яких пов‘язана з питаннями агресії,
ворожості, насилля в Інтернет-середовищі. Констатований дослідниками
деструктивний вплив Інтернет-середовища на емоційні реакції користувачів
водночас не розкриває всього спектру змістових аспектів цього впливу. Саме
тому ми провели вивчення частоти використання слів-маркерів, що описують
деструктивні тенденції (ворожість, агресію, насилля) у віртуальному
комунікативному просторі за допомогою комп‘ютерного контент-аналізу
(програма ContentAnalyzer v0.52).
Об‘єктом вивчення стали текстові повідомлення, відеозвернення, статті,
обговорення, коментарі, розміщені на Інтернет-ресурсах. Емпіричні дані щодо
частоти згадування у віртуальному комунікативному середовищі зазначених
деструктивних категорій були отримані в ході трьох етапів дослідження
здійснених у період з 04.03.2013 по 24.03.2013 року, із 05.03.2014 по 25.03.2014
року та із 02.03.2015 по 22.03.2015 року. Базовими пошуковими системами
були обрані Google, Yahoo та Яндекс.
Результати контент-аналізу досліджуваних семантичних категорій у
віртуальному комунікативному середовищі засвідчили, що значна кількість
обговорюваних тем, проблем, проявів емоційних реакцій відвідувачів Інтернету
стосується агресії, ворожості і насилля. Було виявлено, що учасники вебфорумів, блогосфери, Інтернет-ЗМІ, у порівнянні з відвідувачами інших
Інтернет-ресурсів, найчастіше обговорювали події насильницького, ворожого й
агресивного характеру [1; 2].
Серед досліджуваних категорій в Інтернеті найчастіше використовується
слово "агресія" та похідні від даного слова; другим за популярністю є словомаркер "насилля", третім – "ворожість". Дані висновки підтверджуються
результатами контент-аналізу за трьома (2013, 2014, 2015) роками дослідження.
Найбільш активно досліджувані деструктивні категорії використовуються
учасниками веб-форумів, журналістами і відвідувачами блогів, Інтернет-ЗМІ.
Найменше – авторами, адміністраторами та відвідувачами приватних сайтів,
соціальних мереж і чатів. Дані тенденції були ідентичними протягом обох років
дослідження.
Спілкування в режимах чатів та веб-форумів характеризується
переважанням упереджених, тенденційних реакцій, що позначається на частоті
використання учасниками цих Інтернет-ресурсів деструктивних категорій,
зокрема тих, що вивчалися. Протягом трьох досліджуваних періодів
відзначаємо найбільш стрімке збільшення кількості використання
деструктивних категорій за чатами та веб-форумами.
За результатами порівняння двох діагностичних зрізів дослідження
поширеності та варіативності використання користувачами Інтернету
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зазначених семантичних категорій можна констатувати: протягом 2014 року
було виявлено різке збільшення кількості обговорюваних тем і проблем, що
пов‘язані із досліджуваними деструктивними соціальними тенденціями. Так,
використання семантичної категорії "агресія" збільшилося у 7,5 разів, "насилля"
у 10,5 разів, "ворожість" у 10 разів; у віртуальній медіа-сфері (Інтернет-ЗМІ,
блоги) теми, пов‘язані з агресією, стали домінуючими, збільшивши власний
контент у 11,5 разів; серед відвідувачів чатів збільшилося обговорення тем, що
стосувалися насилля і ворожості у 64,5 та 33 рази відповідно [1; 2].
Третій етап дослідження (березень 2015 року), виявив зменшилася
кількості обговорюваних тем і проблем, пов‘язаних з деструктивними
соціальними явищами, у порівнянні із 2014 роком, на 28,1%; відносно 2013
року статистичні показники обговорення і згадування досліджуваних категорій
все ж залишаються високими і переважають останні у 6,3 рази. Обговорення
тем пов‘язаних із насиллям, попри відсоткове зменшення у 2015 році,
залишилися домінантними для чатів (-7%); теми пов‘язані з агресією незмінно
переважають в Інтернет-ЗМІ (-9%) та блогах (-6%); використання словамаркеру «ворожість» та похідних від нього збільшилося серед учасників вебфорумів (+3,4%), чатів (+1,1%) та блогосфери (+1,7%), вказуючи на зростання
напруженості, тривожності серед учасників веб-сайтів.
Наразі триває процес аналізу отриманих емпіричних даних та підготовки
до наступних етапів дослідження, що, сподіваємося, дасть можливість виявити
загальні деструктивні/конструктивні тенденції сучасного Інтернет-середовища
та їх чинники.
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ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КОАЛІЦІЙ В ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
СИСТЕМАХ
Довгий час в науковій літературі існувало бачення про неможливість
існування стабільних коаліцій в президентській та напівпрезидентській
системах. Останні дослідження показують, що президенти в таких системах
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здатні конструювати ефективну і стабільну коаліцію як їх колеги у
парламентських системах.
Президент у коаліційній президентської системи стикається як мінімум з
трьома непов'язаними компромісами (trade-offs), що стосуються управління
коаліцією. Перший – це розмір: президент має вирішити, скільки партій він
буде запрошувати для участі в уряді. Інший компроміс стосується розподілу
ідеологічних преференцій всередині коаліції. Президент може зібрати
однорідний альянс з партій, які перебувають по одну сторону спектра, правого
чи лівого, або може вибрати гетерогенну коаліцію партій з різних ідеологічних
сімей. Третій компроміс стосується розподілу влади між членами коаліції, яка
розуміється в термінах відсотка розподілу портфелів в кабінеті, які виділяються
кожній пропрезидентської партії. Кабінет може ранжуватися з більш
коаліційної (пропорційного) до більш монополістичного (портфелі знаходяться
в руках одного або кількох членів коаліції) [1, p. 26-27].
Президентські конституції пропонують головам виконавчої влади дві
основні стратегії: вони намагаються досягти своїх політичних цілей або за
допомогою статусу (тобто наявність пропрезидентської більшості), або через
повноваження. Використовуючи стратегію досягнення політичних цілей через
статус, президент дає зрозуміти, що він готовий брати до уваги погляди та
інтереси парламентаріїв. Прерогативи як глави виконавчої влади (всі
конституційні і параконституційні практики) дозволяють президенту
односторонньо діяти з законодавчою гілкою влади [2, p. 416].
Можна розглядати два різних підходи в поясненні, яким чином президент
підвищує дисципліну голосування і купує додаткові голоси, щоб створити
виграшну коаліцію в багатопартійній президентській системі. Такими є
заохочення (pork) і коаліційні блага (coalition goods). Перший підхід визначає,
що успіх багатопартійного президенціалізму, з фіксованим терміном і
відсутністю вотуму довіри, багато в чому залежить від того, що відбувається в
повсякденній роботі протягом конституційного терміну повноважень
президента. Президент використовує особливі переваги на постійній основі,
щоб подолати ідеологічний опір у створенні парламентської підтримки. Таким
чином, заохочення застосовується для обміну голосів в багатопартійній системі.
Оскільки парламентарі добре винагородженні, цей доступ до бюджетних
ресурсів збільшує ймовірність політичного виживання. Другий підхід
підкреслює, що коаліційні блага, такі як позиції в проурядовій коаліції та
кабінеті є стратегічними ресурсами, що доступні президенту. Цей підхід
вивчає, як президент може конструювати коаліцію і кабінет шляхом, який
підвищує підтримку в парламенті, навіть зі слабкими і недисциплінованими
партіями. Президент більш успішний в отриманні підтримки, коли при
формуванні кабінету більшості, він мінімізує представництво безпартійних
міністрів і розподіляє місця в кабінеті пропорційно між членами коаліції [3, p.
324-325].
В напівпрезидентських системах значна роль президента в переговорах
щодо створення уряду характеризується клієнтелістською структурою
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партійної системи, яка характеризується «приватним розподілом між членами
правлячого угрупування суспільно-публічної владної сфери» [4, c. 170].
Ключові позиції належать довіреним особам президента, а саме патронажноклієнтельній мережі, яка створюється навколо глави держави; на її верхівці
знаходяться віданні йому люди, які займають ключові позиції в державному та
партійному апаратах та керують силовими міністерствами й основними
галузями економіки [4, c. 169].
Таким чином, науковій літературі аргумент щодо складного поєднання
президентської системи та багатопартійності зазнав різкої критики з боку
вчених, які доводять, що президенціалізм може функціонувати як
парламентаризм: президенти здатні будувати стабільні багатопартійні коаліції
навіть зі слабкоінституціоналізованими партійними системами. Для того, щоб
залучити партії для створення більшості президент вдається до неформальних
практик, таких як «заохочення», коаліційні блага і патронаж.
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ПРИЧИНИ НЕРІВНОСТІ ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Соціальна сфера є однією із найважливіших сфер людського життя, з нею
пов‘язують можливості людського розвитку як усього суспільства, так і
окремих індивідів. Соціальний захист охоплює систему соціального
забезпечення, соціальної допомоги, а також включає соціальні служби, що є
підтримкою для людей. Ця система спрямована, у першу чергу, на соціально
вразливі групи населення. Практично усі групи населення мають доступ до
системи соціального захисту, проте виникає цілий ряд проблем стосовно якості
соціальних послуг, розміру виплат, адресності, нерівності доступу тощо.
Деякі групи населення мають нерівний доступ до послуг соціальної сфери.
До них належать особи з особливими потребами, багатодітні сім‘ї, люди
похилого віку , які не спроможні вже самостійно себе обслуговувати, сільські
жителі, тимчасово переміщені особи, мігранти та інші .
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Основними причинами нерівних можливостей для населення щодо
доступу до послуг соціальної сфери та системи соціального захисту в Україні є
економічна нерівність та чинники нематеріального характеру: місцевість
проживання, належність до певних соціальних та вікових груп, стан здоров‘я
тощо. Однією з причин нерівних можливостей доступу до системи соціальної
допомоги є недостатній рівень інформованості населення щодо наявності
певних програм та механізмів їх функціонування.
Як стверджують автори колективної монографії [1], різноманітні пільги,
соціальні виплати та соціальні послуги безпосередньо передбачені у 58 законах
та більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах. Насамперед,
пільгами користуються більше 120 категорій населення, з яких лише 45
категорій мають право на пільги за соціальною ознакою, а 57 – за професійною
належністю. Згідно статистичних даних, існує понад 130 категорій одержувачів
різних видів соціальних виплат, з яких: за соціальною ознакою 70 категорій
отримують виплати, та 50 – за професійною належністю. Якщо підрахувати
загальну чисельність громадян, які мають право на ті чи інші пільги, то вона
становить близько 15 млн. осіб й кількість з кожним роком невпинно зростає.
У сучасних наукових дослідженнях нерівність трактується як неоднаковий
доступ до ресурсів, необхідних для задоволення потреб людини. У той же час,
С. Полякова вважає, що основні причини нерівного доступу можна умовно
поділити на чотири категорії: економічні; правові; інституційні; особистісні [2].
Як стверджує О. Макарова [3], причини недостатньої ефективності
соціальних послуг можна розглядати на двох рівнях: зовнішньому (що
виходить за межі системи соціальних послуг) та внутрішньому (всередині
системи). Характерними рисами чинної системи соціальних послуг є жорстка
централізація, схильність до інституціоналізації та концентрації послуг у
стаціонарних закладах. Більшість видів допомоги надається за формальними
ознаками, а не через реальну нужденність, та без чіткої спрямованості на
усунення причин тих проблем, що виникли. Крім того, органи, що надають
підтримку, належать до різних відомств, а їх робота недостатньо узгоджена. До
зовнішніх причин також можна зарахувати недосконалість механізмів
фінансування соціальних послуг.
Треба відзначити, що однією із найуразливішою категорією населення є
деякі сім‘ї з дітьми. До основних проблем функціонування системи соціальної
підтримки в напрямку забезпечення рівного доступу до соціальних послуг слід
віднести низьку ефективність соціального захисту сімей з дітьми.
Водночас впровадження державних заходів підтримки може викликати у
певних верств населення спокусу зловживання суспільними коштами, що
призводить до їх неефективного використання.
Таким чином, існуюча система соціальної підтримки не тільки знижує
нерівний доступ до соціальних послуг уразливих категорій населення, а навіть
іноді посилює його. Вкрай необхідна модернізація механізмів надання
державної підтримки цим категоріям через вивчення потреб, диференціації
розміру грошових виплат, контроль за їх використанням, створення єдиної бази
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уразливих категорій населення, активізації самого населення по вирішенню
виникаючих проблем.
Враховуючи зазначені проблеми, необхідною є створення єдиної системи
забезпечення зайнятості та соціального захисту населення й забезпечення
координації діяльності органів соціального захисту населення, органів служб
зайнятості населення, з урахуванням спільного планування та реалізації
соціальних програм.
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ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ, ЕЛЕКТОРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ І ПРАВА
ЛЮДИНИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Від початку 90х років Європейський Суд з Прав людини виносить все
більше і більше рішень щодо Статті 3 «Додаткового протоколу Європейської
декларації з прав людини». Основна частина цих рішень стосується прав
обирати та бути обираним, брати участь в голосуваннях і референдумах,
забезпечення свободи та чесності виборів, особливо для представників меншин,
людей з фізичними вадами, мігрантів і переміщених осіб, ув‘язнених тощо.
Фактично мова йде про розгляд права обирати та бути обраним і
дотичного до нього права брати участь в референдумах як одного з
фундаментальних, «природних» прав людини, забезпечених цілою низкою
документів, зокрема «Загальною декларацією прав людини» і «Європейської
декларацією з прав людини». Проте фактичні межі застосування цього права і
умови, за яких воно може бути обмежено чи скасовано залишаються
дискусійними й дедалі все більше стають підґрунтям для позовів. Водночас,
цікавим є те, що більшість позовів стосується виборів або референдумів
національного рівня, оминаючи рівень регіональний чи муніципальний, що
можна частково пояснити особливостями діяльності та статутів низки
міжнародних організацій, зокрема Венеціанської комісії.
Сучасний міжнародний досвід дозволяє виділити низку проблемних
питань, де реалізація права обирати як базового права людини та забезпечення
демократичності виборів можуть становити проблему. Найперше, слід згадати
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про цілу низку позовів про права в‘язнів голосувати. Назагал, обговорюються
типи чи різновиди злочинів які не мають позбавляти людину такого права
(напр., економічні, шахрайства, крадіжки тощо), або відповідні строки
ув‘язнення (напр., менше одного-двох років тощо). Вочевидь, таке коло
проблемних питань доволі далеке від українських реалій, насамперед через
велику небезпеку потенційних махінацій або маніпуляцій з голосуванням
ув‘язнених або засуджених. Додатковим свідченням цього є проблеми з
голосуваннями у лікарнях або в армії, зокрема з використанням тиску або
«адмінресурсу», з якими ми стикаємось чи не кожні вибори.
По-друге, виділяється коло питань щодо обмеження пожертв чи джерел
фінансування політичних сил та партій, лоббі різних типів. Вважаємо, що
безконтрольне фінансування партій чи сил у такі способи обмежують або
викривлюють демократичність виборів та права виборців на чесні та вільні
вибори. Водночас, традиційно виділяють два типи підходів до вирішення
проблеми – європейський і американський, де перший висуває набагато
сильніші вимоги щодо зменшення витрат на та під час виборчих кампаній.
Повертаючись до забезпечення права людей брати участь у виборах,
особливої ваги набуває питання голосування тих, хто не має постійної
реєстрації в місці, де вони мешкають, починаючи від пересічних громадян і
закінчуючи біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами. З
огляду на події останнього року, питання забезпечення виборчих прав для цих
категорій набуває особливої ваги. Водночас, воно не має легкого розв‘язку,
особливо якщо взяти до уваги потребу зменшити рівень маніпуляцій та
махінацій під час виборів.
Слід зазначити, що законодавства різних країн Європи відрізняються в
частині забезпечення прав вказаних категорій населення залежно від рівня
виборів. Так, наприклад, у Великій Британії участь в муніципальних або
місцевих виборах може взяти будь-яка людина відповідного віку, яка
зареєстрована (в тому числі, тимчасово) в певному окрузі чи місті тощо
незалежно від громадянства. Низка країн має подібну норму, але уточнює її до
своїх громадян. Є голосування поштою, електронне тощо. В Україні, людина є
більш обмеженою в праві голосувати, особливо на місцевому рівні. Це,
наприклад, неможливо зробити перебуваючи у відрядженні. Причина таких
обмежень є зрозуміла – уникнення маніпуляцій. Проте фактично тут ми маємо
зіткнення одного з прав людини – права обирати та права на вільні й чесні
вибори й забезпечення їх демократичності. Особливо важливим вирішення
такого конфлікту, як на абстрактному, так і на емпіричному рівні є в ситуації
наявності великою кількості внутрішньо переміщених осіб та принаймні
декларованого збільшення ваги місцевих виборів і самоврядування.
Наостанок слід зазначити, що попри існування низки практик, зокрема
щодо забезпечення широкої участі спостерігачів та залучення до цього процесу
громадськості, електоральні процеси й практики в Україні все ще лишаються
проблематичними, якщо розглядати їх з точки зору «розвинутих демократій»,
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що виявляється зокрема у відсутності нормальної багатопартійної системи,
лише відносної, навіть порівняно з іншими країнами незалежності медіа тощо.
Прімєрова О.К. (м. Києв)
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
Важливим індикатором гендерної рівності є аналіз ринку праці, адже це
дає можливість побачити наскільки в країни жінки є соціально захищеними та
якою мірою дотримуються їхні базові та конституційні права.
Загалом, на становище жінок на ринку праці впливає декілька чинників:
великі витрати часу на ведення домашнього господарства, турбота про дітей;
пришвидшені темпи вивільнення жінок з виробництва; ускладнення процесу
працевлаштування; обмежені можливості кар‘єрного просування; наявність
великої частки жінок, що працюють в умовах, які не відповідають базовим
санітарно-гігієнічним нормам.
Одним із стереотипів, що існують у суспільстві, є уявлення про те, що
чоловік-керівник є природним явищем, тоді як жінка-керівник – це скоріш за
все виняток з правил. Такий прихований соціальний контракт, який закріплює
гендерні ролі чоловіка та жінки, припускає, що чоловік більшою мірою
орієнтований на трудову діяльність, його ціллю є матеріальне забезпечення, а
доля жінки - це сім'я та домашнє господарство, тому трудова діяльність для неї
відходить на другий план та немає особливих перспектив.
Одним із наслідків такого стереотипу є непропорційний розподіл чоловіків
та жінок у різних структурах: галузевих, професійних, посадових. Таке явище
отримало назву сегрегації. Таким чином розрізняють горизонтальну та
вертикальну сегрегацію. Горизонтальна сегрегація має місце у різних
професійних категоріях, а вертикальна – серед однієї і тієї ж професійної групи.
В такому випадку, професійну та галузеву сегрегацію називають
горизонтальною, а посадову - вертикальною сегрегацією.
Вертикальна сегрегація також має назву ―скляна стеля‖ – це певний рівень
у кар'єрній ієрархії, вище якого жінки частіше за все не мають можливості
піднятися. Хоч і не існує формальних обмежень для заняття позицій вище
―скляної стелі‖, проте, на практиці жінки не можуть просунутися вище такого
бар'єру. Дана проблема характерна для багатьох країн, включаючи і розвинені
держави [1, С. 2].
На початку 2006 року компанією Accenture було проведено опитування
1200 топ-менеджерів у восьми країнах Північної Америки, Європи та Азії.
Серед них наявність ―скляних стель‖ підтвердили 70% респондентів-жінок та
57% респондентів-чоловіків. У США, Великобританії, Німеччині, Австралії та
Швеції більш значущими перешкодами для кар'єрного росту жінок були
соціальні норми, в Канаді, Філіппінах та Австрії - корпоративні норми.
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Рис. Модель ―скляної скелі‖ у кар‘єрній піраміді
Джерело: складено автором за даними [2]
―Скляна стеля‖ може розглядатись як невидима кар'єрна перешкода як і в
межах внутрішньофірмової, внутрішньокорпоративної кар'єрних пірамід, так і в
рамках професійної кар'єри, що передбачає не лише кар'єрне зростання
всередині однієї компанії, але й включає в себе кар'єрні просування та
підвищення професійного статусу за рахунок переходу від фірми до фірми. Але
так як існує певна злагодженість внутрішньокорпоративних політик між собою,
то і переміщення від компанії до компанії в певний момент призведе до
зіткнення зі ―скляної стелею‖. Для подальшої професійної кар'єри згодом
виявиться занадто мало компаній, у яких не виникатиме перешкод для
продовження кар‘єрного зростання [1, С. 4].
Покращення ситуації для жінок на ринку праці є надзвичайно важливим
питанням, яка має вирішуватись на загальнодержавному рівні та передбачати
реформи у різних сферах, що забезпечить реальне дотримання всіх прав та
можливостей жінок у суспільстві.
Список використаних джерел:
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СТРУКТУРНА ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ:
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЕСКІЗ
Сучасність актуалізувала потребу переосмислення поняття суспільства
[соціального простору] його будови та динаміки. Автори сучасних
соціологічних теорій погоджуються на тому, що суспільство стає «текучою
субстанцією» [1], з більш складною та більш динамічною будовою, є носієм
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нових «родових» ознак (наприклад, як суспільство інформаційне [8],
суспільство ризику [2], суспільство споживання [3] і т.п.), а в умовах
глобалізації [9; 10; 11] поступово «розчиняються» його межі (в першу чергу як
національних суспільств).
Інтерпретація соціальної реальності П. Штомпкою [7, c. 267-275]
передбачає виділення її двох взаємообумовлених станів: потенційного та
дійсного. В теорії систем Н. Лумана [5] цей теоретичний наратив передбачає,
що соціальні системи є одночасно і соціальним середовищем, і, власне,
соціальною системою яка «відтворюється» в процесі комунікації (комунікація
одночасно визначає межі системи). Ми cпропонуємо об‘єднати ці два бачення
соціальної реальності, окресливши останню як соціальний простір згідно
П. Бурдьє [4]. Сам простір в «стані потенціалу» є соціальним середовищем
[системою структурованих компонентів], яке через соціальні взаємодії
(соціальну подієвість) структурується в соціальну систему [систему соціальних
взаємодій]. Ці два стани соціального простору визначають його дуальність, а
соціодинаміка реалізується у діалектиці стану середовища і стану системи.
Соціальний простір (у двох його станах, окреслених вище) є
структурованим «вертикально» та «горизонтально». Використовуючи
структуруючу схему П. Штомпки у «вертикальному» вимірі соціального
простору, виділимо рівень соціетальних структур та рівень суб‘єктних
структур. У «горизонтальному» вимірі соціальний простір структурований у
систему взаємопов‘язаних соціальних полів (П. Бурдьє), кожне з яких є
підпростором взаємодії певного типу (поле споживання, поле політики, поле
науки, поле сім‘ї і т.п.) У контексті стану «соціального середовища» ці поля
структуровані у дуальні соціально-об‘єктивовані (ресурсні) ті соціальноконструйовані (дискурсивні) під-поля. При переході в стан «соціальної
системи» ці поля структуруються в систему взаємодій у ресурсному під-полі
яка є дуальною системі комунікацій у дискурсивному під-полі. З позицій
соціальних змін соціальний простір є самовідтворюваною системою
(аутопоезис за Н. Луманом, соціальне становлення за П. Штомпкою,
структурація за Е. Гіденсом та ін.), а самі зміни «об‘єктивуються» в його
постійному діалектичному переході із стану «середовища» в стан «системи», та
динаміці переструктурування системи в цих двох станах.
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Мал. 1. Концептуальна схема соціального простору
З огляду динаміки соціального простору визначимо такі базові теоретикометодологічні положення:
Соціальний простір є динамічним феноменом, структурованим у
багаторівневу систему дуальностей (мал. 1). Він одночасно є і багатовимірним,
багаторівневим, мультикомпонентним соціальним середовищем, так і
соціальною системою, яка експлікується з «потенціалу» соціального
середовища, яка в свою чергу, як система взаємодій, змінює останнє.
Соціальне середовище як набір елементів є одночасно і наслідком, так і
потенційною можливістю (умовами) його експлікації у соціальну систему.
Основними елементами соціального середовища є соціальні поля (ресурсні та
дискурсивні) та суб‘єкти (індивіди, групи, організації і т.п.). Спрощуючи
теоретичні припущення, змістовні характеристики та конфігурація елементів
соціального середовища є «більше контекстом» динаміки соціального простору.
Соціальна система є системою, основними елементами якої є механізми
взаємодії (соціальні практики = взаємодії та комунікації, як прояви подієвості =
соціодинаміка), експліковані в «умовах» соціального середовища. Знову ж таки,
спрощуючи теоретичні припущення - соціальна система є «більше змістом»
динаміки соціального простору.
Отже, соціальний простір як дуально-діалектичний феномен «замкнений
сам на себе». Іманентною властивістю простору є здатність до саморозвитку та
саморефлексії. Така «замкнутість» дозволяє висунути припущення, що
відслідковування «динаміки» діалектики змісту системи (механізмів взаємодії
та комунікації) та контексту соціального середовища (елементів простору в
якому функціонує і які відтворює система) може бути самодостатнім
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механізмом діагностики як стану [соціальних змін] так і розвитку
[удосконалення] соціального простору.
На нашу думку, універсальним діагностичним маркером «розвитку»
соціального простору є його здатність до сталого розвитку. Ця здатність є
внутрішньою функцією пошуку системи гармонійних балансів у взаємодіях та
станах. Це положення близьке до позиції соціально-культурного антрополога
А. Редкліфа-Брауна [6], який зазначав, що спільне функціонування соціальних
структур повинно передбачати достатню узгодженість та гармонію. Функцією
будь-якого явища є спосіб його дії чи впливу, спрямованого на підтримку всієї
системи в здоровому стані. Отже, соціальний простір розвивається коли його
системні характеристики максимально забезпечують динамічний баланс
взаємодій [соціальна система] та станів [соціальне середовище].
Подальші дослідження в запропонованій концептуальній рамці, на нашу
думку, слід зосередити на більш деталізовані концептуалізації та «розкритті»
структурних елементів соціального простору, на пошуку схем балансіндикаторів його здатності до сталого розвитку, розробці валідних та надійних
методик діагностики його соціодинаміки.
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КУЛЬТУРНІ ПОЛІТИКИ: ЕКСПЛІЦИТНІ VS ІМПЛІЦИТНІ
Питання культурних політик у різних їх версіях — загальнонаціональних,
регіональних, локальних - актуалізується нині як на рівні наукового
осмислення, так і в соціальному житті різних соціумів. Культурні політики
будемо трактувати як просування, підтримку різноманітних культурних
практик і цінностей чи навпаки, стримування, перешкоди реалізації останніх
різними акторами — від індивідів, груп/спільнот до інституцій, корпорацій,
урядів. Традиційне трактування пов'язує культурну політику саме із діяльністю
державних інституцій і організацій, які на законодавчому та виконавчому рівні
сприяють чи обмежують функціонування різноманітних елементів / форм
культури у суспільному просторі тієї чи іншої країни/країн. Таким чином,
практики продукування / споживання культурних продуктів регулюються
відповідними законами (наприклад, Закон України ―Про кінематографію‖ та
ін.), які явно, експліцитно проголошують певні базові принципи діяльності в тій
чи іншій галузі культури. В цьому випадку маємо формування і
функціонування культурної політики ―зверху‖. Її конкретні реалізації залежать
від політичного режиму, рівня демократичності держави, впливу громадських
організацій тощо. Відповідні рішення можуть прийматися кулуарно, непрозоро
чи колегіально, із залученням широкого кола експертів, громадських активістів,
із врахуванням громадської думки. Чим краще працюють інститути демократії і
громадянського суспільства, тим більше шансів, що ініціативи ―знизу‖ будуть
почуті, враховані і досягнуть стадії втілення, що пропоновані і прийняті до
виконання закони будуть мати саме ті наслідки, на які розраховували їх автори.
В протилежному випадку отримуємо приклади імпліцитних культурних
політик, коли їх ефекти, наслідки суперечать явним, декларованим цілям і
завданням. Цю категоріальну пару експліцітні / імпліцитні культурні політики
запропонували і використовують дослідники з кола ―Міжнародного журнала
культурних політик‖(J.Ahearne, O.Bennett).
Можна пригадати розрізнення на суто культурну політику і культурну
політику як дісплей (Р.Вільямс). В останньому випадку культурні практики,
форми, об'єкти слугують ще й репрезентаціями ідеологій, смислів, які
держава/влада через свої інституціії воліла б транслювати населенню.
Тоталітарні, авторитарні режими багато зусиль покладають на ідеологізацію
змісту культурних продуктів, хоча роблять це не завжди явно (тим самим
створюючи можливість дослідникам для захопливих деконструкцій).
Представники критичних підходів ―зліва‖ зосереджуються й на виявленні тих
цінностей і смислів, які неявно просувають культурні індустрії капіталістичних
суспільств, ―суспільств споживання‖. Отже, ці культурні політики також мають
прихований, імпліцитний характер. З іншого боку, культурні ініціативи ―знизу‖
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теж можуть бути імпліцитними, висловлюючи свої наміри не явно, не завжди
прийнятним шляхом. Ті ж самі графіті, автори яких воліють зоставатися
невідомими, намагаються не лише показати свої вміння і транслювати певний
месідж, а й змінити, ―привласнити‖ оточуючий ландшафт, показати бажаність
його естетизації, доместикації. Інший приклад — практики святкування
загальнодержавних, релігійних, професійних свят, які демонструють не лише
вшанування певних дат, подій, символів, а й сформованість тих чи інших
соціокультурних ідентичностей, солідарність чи дистанціювання різних
соціальних груп. Перформативність багатьох культурних практик перетворює
їх на культурні політики, коли участь у тих чи інших подіях, сама поведінка,
задіяність і маніпулювання певними культурними артефактами створює
смислові конструкції і транслює їх аудиторіям — вузьким, локальним, чи
широким, масовим.
Степаненко В.П. (м. Київ)
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КОНФІГУРАЦІЇ ПАНУВАННЯ ТА СПРОТИВУ В КОНТЕКСТІ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
З
огляду
історичної
дистанції
від
початку
―оксамитових‖
східноєвропейських революцій середини 1980-х – початку 1990-х років можна
констатувати певні особливості, а також, відмінні історичні результати
стратегій спротиву (та емансипації) самоорганізованого суспільства від
державного панування та владно політичного контролю – тої первинної ідеї та
напряму суспільної модернізації, які найчастіше асоціювалась з лозунгом
відродження громадянського суспільства у східній, тоді ще комуністичній,
Європі.
Об‘єктивні та, почасти і суб‘єктивні, фактори щодо відмінностей процесу
і, головне, результату посткомуністичних суспільних трансформацій, можна
звести до висновку про особливості інституціонального спадку європейських
посткомуністичних і пострадянських суспільств, включаючи Україну. Зокрема,
щодо України – це, по-перше, вдвічі триваліший, аніж у східноєвропейських
країн, досвід існування в комуністичній системі, а відтак – набагато
ймовірнішими були (і проявилися) соціальні ефекти репродукування системи та
й всього суспільного укладу у вже нових, набутих структурно-системних
деформаціях та проявах корумпованої соціальності, по-друге, конфліктогенні
процеси розпаду колишньої єдиної держави СРСР з усіма політичними,
економічними та соціокультурними наслідками радянської інституціональної
інерції і по-третє, є ще одна важлива відмінність, яка якісно відрізняла
посткомуністичну трансформацію в Україні і визначала її складність та
проблемність. Адже тривалий історичний період Україна була позбавлена
власної державності і процес її суспільної модернізації розпочинався у квазідержаві, яка не мала реальних самоврядних інституцій, власної державницької
еліти та практичного досвіду своєї незалежної політики. А отже, виклик
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української трансформації полягав у її поліморфності. Її політично
практичними наслідками були, зокрема, розведення та ієрархізація стратегій
―розбудови держави‖ – з одного боку і суспільної модернізації (розвитку
громадянського суспільства) – з іншого. Відтак, у відносинах держави та
громадянського суспільства, що формувалось, склалась суперечлива і доволі
парадоксальна конфігурація сил спротиву та панування. На відміну від
східноєвропейських демократичних революцій, в яких енергія соціального
спротиву громадянського суспільства була спрямована проти панування
комуністичної держави (―громадяни проти держави‖ за висловом В.Гавела), в
Україні мейнстрім суспільно-політичної активності спрямовувався спочатку на
здобуття, ―розбудову‖ та утвердження незалежної держави, а згодом –
здебільшого на зміну політичних еліт у цій державі та концентрацію активності
громадянського суспільства у сфері політичного активізму. При цьому всі
бюрократичні деформації та системно інституціональні дисфункції держави
могли виправдовуватись самою необхідністю її існування. Особливості та
взаємодія цієї складної конфігурації (суспільного) спротиву та (державного)
панування, їх циклічна конвертація та взаємнооберт почасти пояснюють і
тривалість та незавершеність процесів суспільної модернізації, що були
відтерміновані в Україні більше ніж на 20-річчя, а також – циклічність розвитку
протестних стратегій громадянського суспільства у практиках майданів та
громадських повстань.
Історично відтерміновані послідовні спроби завершення суспільної
модернізації в Україні – ―помаранчева революція‖ 2004 року та ―революція
гідності‖ 2013-2014 років – відбувались і у вже іншому, відмінному від кінця
1980-х років, глобальному та соціокультурному контекстах. Практики спротиву
сучасного громадянського суспільства занурені у нові умови та можливості
щодо масових мобілізацій сучасних цифрових технологій та комунікацій, які
були відсутні, або принаймні, не розвинені у період східноєвропейських
національно-демократичних революцій. Іншою обставиною сучасного
контексту розвитку громадянського суспільства є не лише маніфестація
протестного активізму (стратегій спротиву), але й, передовсім, актуалізація
проблематики цивільності у різних її аспектах (цінностей толерантності,
справедливості та доброчесності) – смислів, які містились і в історичній
концепції громадянського суспільства, але не були сповна актуалізовані у
посткомуністичному, зокрема, в українському контексті. Сучасний дискурс
громадянського суспільства також долає спрощене уявлення про нього як лише
діяльність мережі неурядових організацій (НУО) та асоціацій. Громадянський
активізм та участь, нові мережеві спільноти та солідарності все частіше не
пов'язані із критеріями належності чи формального членства громадян в НУО.
Результати соціологічних досліджень, зокрема моніторингові опитування
Інституту соціології НАН України, також свідчать про певну сталість
особливостей громадянського протестного активізму в країні. В ―революції
гідності‖ 2013-2014 років, а також відповідно – в її оцінках у громадській
думці, в основному відтворилось подібно, як і у ―помаранчевій революції‖ 2004
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року, регіональне розмежування з його етнокультурними особливостями
ставлення та участі громадян в цих подіях: більше позитивних конотацій у
ставленні та вища активність у протестах мешканців столиці та ЗахідноЦентрального макрорегіону у зрівнянні із ставленням до протестів та участю і
них мешканців Південно-Східним макрорегіону. Статистично значимою була
також етнічна самоідентифікація респондентів: респонденти-українці в своїх
оцінках більш позитивно, аніж респонденти-росіяни, ставились до протестних
акцій. Водночас, для більшості опитаних громадян, особливо для тих, хто брав
будь-яку участь у протестних акціях Євромайдану чи підтримував їх, саме
влада увібрала у себе все гріхи та недоліки системи і народ та суспільство
повстали проти неї. Логіка цієї диспозиції певною мірою відтворює з
урахуванням особливостей, згаданих вище, ідеологічні легітимації періоду
європейських антикомуністичних революцій. І Євромайдан 2013-2014 років у
багатьох своїх маніфестаціях демонстрував певні аспекти цієї історичної
динаміки та її суспільні смисли.
Для характеристики особливостей інституціоналізації вітчизняного
громадянського суспільства та нових викликів, що постали перед ним після
―революції гідності‖ 2013-2014 років, варто позначити дві методологічних
позиції:
1) Будь-яка маніфестація спротиву (і протестний рух Євромайдану не є
виключенням) є лише одним із проявів інституціоналізації громадянського
суспільства. Втім, для дієвого та сталого громадянського суспільства завжди
залишаються стратегічні питання ―протест заради чого?‖ і ―що далі після
протесту?‖ Іншими словами, протест для демократичного громадянського
суспільства є радше засобом, аніж метою. А його мета-стратегія – дотримання
нормативного балансу цивільності у взаєминах між суспільством та державою
та між різними групами інтересів самого суспільства. У вітчизняному контексті
прагнення щодо цивільності включають у себе нагальну потребу
реформування, або використовуючи термінологію Д.Александера, ―ремонту‖,
безлічі соціальних пошкоджень та структурно системних деформацій
суспільно-державного комплексу, насамперед здолання ефектів та причинних
факторів відтворення системно корупційного інституціонального середовища.
2) Взаємини держави (влади) та громадянського суспільства можна
охарактеризувати у термінах А.Грамші як постійну ―боротьбу за позиції‖ і
диспозиції сторін (їх конфігурації спротиву та панування) є особливо
мінливими та суперечливими в умовах демократичних трансформацій.
Масовий протестний рух Євромайдану та його перемога призвели до
неординарного ефекту домінації сильного громадянського суспільства над
слабкими та недієздатними державними інституціями. Більш того, саме
суспільний ефект та інерція протестної хвилі Майдану забезпечили
легітимність владі, новообраній у період 2013-2014 років. Втім ―боротьба за
позиції‖ у пост-майданній Україні не припиняється, хоча вже і не у формі
відкритого протистояння між державою і громадянським суспільством.
Проявляється і тенденція, яка вперше позначилась після ―помаранчевої
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революції‖ 2004 року, а саме: активний взаємообмін (аж до різних форм
конвертацій соціального капіталу) позицій громадянського суспільства і влади.
Нові владні структури в Україні активно використовують деякі принципи
громадянського суспільства, зокрема – публічність (хоча здебільшого лише
декларовану) та формування нових суспільних ініціатив партнерства. В той же
час, представники громадянського пост-майданного суспільства активно
інкорпорувались у владу, конвертувавши свій політичний капітал, здобутий у
період Євромайдану, у посади в державному апараті та парламенті. Сам
парламент за результатами виборів 2014 року суттєво оновлено: вперше в
українській політичній історії кількість вперше обраних депутатів (236 осіб)
перевищує кількість депутатів, що вже обирались (185 осіб). Серед нових
депутатів – громадянські активісти Майдану, лідери НУО та командири
добровольчих загонів війни на Донбасі.
Основна теза, яку я висуваю, полягає у тому, що протестний рух і
подальше громадянське повстання початку 2014 року стали одночасно
виразним проявом інституціоналізації громадянського суспільства і
найрішучішими у новітній вітчизняній історії спробами деінституціоналізації
пострадянського соціального порядку з усіма його особливостями. У ширшій
концептуальній перспективі цей взаємопов‘язаний процес полягає також і у
здоланні деформованої конфліктогенної циклічності взаємин спротивупанування поміж державою та громадянським суспільством.
У подальшій суперечливій та конфліктній взаємодії різноспрямованих
інституціональних факторів і буде визначатись успіх чи невдача чергового
шансу модернізаційного реформування країни. Для розуміння перспектив щодо
здолання пострадянського шляху залежності у розвитку країни необхідні також
відповіді на такі, поки що відкриті питання: 1) чи буде деінституціональний
вибух майданного протестного руху, ―революції гідності‖ та триваючої війни за
територіальну цілісність на Донбасі супроводжуватись одночасною
інституціоналізацією нових цивільних правил, норм та цінностей? та 2)
наскільки дієвим буде суб‘єктний фактор, а саме – цивільно конструктивний
громадянський тиск на владу та реальний попит на суспільну модернізацію з
боку громадян?
Троян І.О. (м. Київ)
irinatroian@gmail.com
ГЕНДЕРНІ КВОТИ ЯК МЕХАНІЗМ УСУНЕННЯ ДИСБАЛАНСУ В
ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ
2015 РОКУ
Квоти як компенсаторний захід, спрямований на долання перешкод для
жінок при їх входженні у владну систему дозволяє спресувати час, необхідний
для підвищення соціального статусу жінок. За даними Gender Gap Report 2014,
Україна посідає 105-те місце у світі з 142 країн за величиною гендерного
розриву у сфері політики: освічена та економічно активна частина населення,
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жінки, не мають ані належного представництва, ані повноважень у політичній
сфері.
Жінки, які бажають іти в політику, наражаються на ряд обмежень,
спричинених системою гендерної нерівності. Патріархатність гендерного
порядку ілюструється наявністю як горизонтальної, так і вертикальної
гендерної сегрегації. Якщо на місцевому рівні жінки є активними у вирішенні
проблем громади (у сільських радах спостерігається паритет за гендерною
ознакою), то у великій політиці (Верховній Раді) жінки становлять лише 11%
від усіх депутатів. Факторами, що перешкоджають участі жінок у політичному
житті, є обмеженість ресурсів (часових, економічних і соціального капіталу) та
явище подвійного навантаження. На думку українців, основними чинниками
жіночої «пасивності» є традиційний соціальний уклад і небажання самих жінок.
Інші чинники (завантаженість домашнім господарством, нетолерантне
ставлення суспільства чи недосконалість українського законодавства), на думку
населення, мають значно менший вплив (Демократичні Ініціативи, 2015).
У законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
(2005), гендерні політичні квоти визначені як один з інструментів «позитивних
дій» – спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу
можливостей жінок і чоловіків реалізувати рівні громадянські права. Задля
усунення гендерного дисбалансу в органах державної влади, гендерні квоти
може законодавчо встановлювати держава (законодавчо визначена кількість
місць для статей при формуванні складу органів влади) чи політичні партії
(партійні квоти). Змінами до Закону про «Політичні партії України» (2013) була
передбачена 30% добровільна гендерна квота у виборчих списках кандидатів у
депутати, але недотримання цієї вимоги не передбачало жодних санкцій.
Законом «Про місцеві вибори» (2015) було встановлено, що підставою для
відмови у реєстрації кандидатів є «порушення встановленого порядку
висування кандидатів», зокрема і Статті 4 «Рівне виборче право» (вимога
дотримання 30% гендерної квоти при формуванні списків). Попри законодавче
врегулювання застосування гендерних квот на місцевих виборах 2015 року, у
пояснювальній записці ЦВК наголосила на необов‘язковості їх дотримання,
виправдовуючись тим, що дана норма «носить рекомендаційний характер».
Аналіз ставлення громадськості до жінок у великій політиці засвідчує, що
українці сприймають жінок як кваліфікованих і ефективних політиків. Проте у
суспільстві немає єдності у питанні щодо рівня участі жінок у політиці та
державному управлінні на національному рівні. Негативне сприйняття жінок
дуже незначне, хоча українці з легкістю приписують негативні риси чоловікам
(НДІ, 2012), у зв‘язку з чим значна частина українців вважає, що участь жінок у
політиці могла б покращити стан справ у політиці та у країні загалом. Проте
використання стратегічного ессенціалізму та гендерної поляризації для
просування жінок у політику не є ефективною тактикою з огляду на те, що
гендер як система стратифікації повсякчас виправдовується «відмінністю», а
домінування однієї групи над іншою є наслідком неоднакового оцінювання
культурою досвіду чоловіків і жінок. Маніпулювання темою «жінок92

миротворець як рушіїв змін на краще» та необхідність їх входження в політику
«задля гуманізації політичного простору» є сумнівним аргументом на користь
політикинь, оскільки існують варіативні моделі поведінки жінок у владних
структурах.
Запровадження квот сприяє оновленню як системи рекрутингу, так і
складу політичних еліт країни; обрання більшої кількості депутаток зміцнює
принцип паритетності у межах державних і партійних організацій; крім того,
подібні позитивні дії сприяють подоланню дефіциту жінок-практичних
політикинь (створюють позитивні рольові моделі, що є важливим фактором у
гендерній соціалізації), формуванню професійного середовища та створенню
конкурентних умов між кандидатами різних статей. Квоти є способом
«призвичаєння» українського суспільства до того, що політика – таке ж
природне та закономірне місце роботи для жінки, як і для чоловіка. Проте
українці не висловлювали підтримки законодавчому запровадженню гендерних
квот (проти цього у 2015 виступила третина населення, а решта вважала це
питання не на часі). Крім того, значний потенціал підтримки жінок у політиці
не використовується політичними партіями (які, хоч і декларують прихильність
до запровадження гендерних квот, не були готові напередодні виборів надати
дані про гендерний склад власних партій).
Отже, гендерні квоти є не лише способом оновлення політичних еліт, але й
способом побудови більш справедливого та інклюзивного демократичного
суспільства.
Харченко О.І. (м. Київ)
Lisandra_lis@mail.ru
ГОМОФОБІЯ ТА ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
ХХІ СТ.
Індикатором ставлення до гомосексуальних осіб у різних країнах світу,
може бути як законодавство даних країн, наявність антидискримінаційних
законів, так і результати опитування громадської думки населення . Роглянемо
законодавство. У 118 світових країн, в тому числі і у всіх Європейських
країнах, легальними є одностатеві стосунки, у 75 країн вони заборонені та у 6
караються на смерть [1]. Конституційна заборона дискримінації за ознакою
сексуальної орієнтації існує у 8 країнах (5 європейських). Закони проти
дискримінації діють у 69 державах та 85 територіальних одиницях (40
європейських) Заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації при
прийомі на роботу існує у 63 країнах. Існування злочинів ненависті через
сексуальну орієнтацію визнано і внесено до кримінальних кодексів 35 країн (27
європейських). Розпалювання ненависті за ознакою сексуальної орієнтації
забороняється у 31 країнї (27 європейських). Одностатеві шлюби визнані у 34
державах і 65 територіальних одиницях (17 європейських). Визнаються
одностатеві шлюби у 17 країнах (13 європейських). Усиновлення
одностатевими парами легалізовано у 17 державах та 28 територіальних
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одиницях (12 європейських). Закони так звані «проти гомосексуальної
пропаганди» прийняті у 2 країнах (Литва та Російська федерація).
Щодо громадської думки, то з першої хвилі European Social Survey (2002
рік) в опитувальних було включено запитання про ставлення до
гомосексуалістів «Якою мірою Ви погоджуєтесь, чи ні з наступним
твердженням: «Геї та лесбійки, можуть вільно жити своїм життям, так як їм
подобається» [2]. Дані останньої хвилі, де брала участь Україна свідчать, що
найбільш гомофонними, серед досліджуваних країн є Литва Україна Россійська
Федерація Косово Албанія, відсоток населення, яке не погоджується з даним
твердженням більше 50. Найбільш толерантними є Швейцарія, Франція,
Іспанія, Британія, Норвегія, Німеччина, Бельгія, Ірландія, Швеція, Данія,
Нідерланди, Ісландія – відсоток тих, хто погоджується з даним твердженням
більше 75. Виявлена значуща кореляція (0,655) між рівнем гомофобії та
значенням для країни Global Gender Gap Index, хоча в цей показник не
включений субіндекс по гомофобії: чим більше значення індексу, тим
толерантніше є країна. Основними факторами, що визначають на ставлення
особистості до гомосексуалів є [3]:
Вік. Чим старшими є люди, тим менш толерантними вони є
Гендерна група. Чоловіки менш толерантні ніж жінки
Релігія. (Найбільш нетерпимими є мусульмани, найбільш терпимими
іудеї і католики та чим частіше особа займається релігійними практиками, тим
менш терпимою вона є.
Рівень освіти (чим освіченішою є особа тим менш нетерпимою вона є)
Підтримка конвенціоналізму, надання ваги традиційним цінностям
підвищує неприйняття гомосексуалів
У країнах де законодавчо закріплено неприпустимість дискримінації, або
навіть визнані одностатеві партнерства, більш толерантно ставляться до
гомосексуалів.
За результатами аналізу російськомовних та україномовних інтернет
форумів України, Білорусі, Російської федерації. Найбільш розповсюдженими
упередженнями, які не відповідають реальності, щодо гомосексуалістів є
наступні : в житті гомосексуалів та бісексуалів секс відіграє значно більшу
роль, ніж у гетеросексуалів (гомосексуали є схибленими на сексі, готові
вступати у інтимні стосунки будь з ким і будь коли); гомосексуали діляться на
"активних" і "пасивних", активні геї – просто справжні чоловіки, а пасивні –
приховані жінки; геї – основні розповсюджувачі ВІЛ/СНІД; у гомосексуальній
парі діти виростуть також гомосексуальними або не нормальними; геїв
відрізняє манірність, вони фарбуються, роблять макіяж; гомосексуальність –
просто данина моді, спосіб привернути до себе увагу; гомосексуали – загроза
вимирання людства, тому що не продовжують свій рід; гомо сексуальність – це
не природно; гомосексуали – педофіли; гомосексуалізм веде до деградації
особистості; лесбійок не існує, вони просто «справжнього чоловіка не бачили»;
гомосексуали – хворі люди; гомосексуали не можуть створювати міцні
партнерські стосунки; лес бійки ненавидять чоловіків, бісексуалів не існує – це
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лише перехідний етап до гомосексуалізму; бісексуальні люди просто
заплутались у своїй орієнтації.
Інформативна політика направлена на викорінення упереджень, що
панують серед населення, відносно представників ЛГБТ групи, лібералізація
законодавства, заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації,
стануть важливим кроком на шляху України до ідеалу європейської правової
держави, де визнаються загальнолюдські цінності.
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СЧАСТЬЕ КАК РЕСУРС В СИТУАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
КАПИТАЛИЗМА: АКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНФИГУРАЦИИ
Ценностною картину социальной жизни сегодня нередко описывают с
помощью метафор «общества переживаний» (Г. Щульце) «экономики
впечатлений» (Д. Пайн, Д.Х. Гилмор), «культурного капитализма» (Дж.
Рифкин), «эмоционального капитализма» (Э. Эллоаз). Эти метафоры позволяют
обратить внимание на динамическое взаимодействие тенденций в современной
экономике и глубоких трансформационных процессов, затронувших
социокультурною ткань общества, где ценности выживания, по мнению Р.
Инглхарта, замещаются ценностями самовыражения, «в рамках которых люди
все больше делают акцент на свободе выбора, личной независимости и
творческой самореализации» [1, С.39]. В этом смысле тезис С. Жижека «о
прямой товаризации самого нашего опыта» чутко улавливает общее
направление изменения логики рыночного товарообмена, все больше
захватывающего сферы, ранее исключенные из рынка – нашими проблемами,
желаниями чувствами, эмоциями отныне занимаются профессионалы, задача
которых – сформировать у нас «правильное отношение». «Таким образом, - как
пишет С. Жижек, - мы оказываемся внутри нового процесса приватизации
Социального» [2, С. 388].
Характерной приметой актуальной социальной ситуации (наличествующей
и в украинских реалиях) является изменение онтологического статуса счастья,
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превращение его в «нормативную» эмоцию, которую индивидам следует
чувствовать и демонстрировать. Культ счастья становится сегодня
доминантным культурным императивом, своеобразной повинностью,
вменяемой в качестве морального долга. «Ныне у нас есть все права, - пишет
П. Брюкнер, - кроме права не быть счастливым» [3, С.11]. Ведь «Счастье – это
просто!» убеждают нас рекламные слоганы и предлагают, например, «Женское
счастье – оптом и в розницу!» (просто реклама посуды).
Суть проблемной ситуации, нам представляется в следующем: право на
счастье, на частные удовольствия и заботу о себе как базовые идеи эпохи
Просвещения трансформировалось в культовый объект колоссальной
индустрии в современном обществе потребления, жизнеспособность которого
зависит от того, насколько эффективно осуществляется потребление
символических благ. При этом определяющей чертой современного рыночного
общества становится интенсификация практик удовольствия, раскрепощения
желаний, что не только не освобождает индивида, не делает счастливым,
напротив, превращает его в манипулируемый и управляемый «узел желаний».
Идеология консьюмеризации и гедонизации по необходимости устанавливает
свои правила чувствования и стратегии «управления эмоциями» (в
терминологии А. Хохшильда). В качестве одной из таких стратегий можно
рассматривать самые разнообразные техники научения удовольствию как
формы «заботы о себе». Представляется, что научение удовольствию в этом
случае можно рассматривать как новую форму общественного контроля,
предписывающего «правильное» выражения «правильных» эмоций.
Ведущая роль в репрезентации публичных образах чувствования
принадлежит сегодня масс-медиа. Визуальные медиа, в конечном итоге,
оказываются весьма информативными и в продвижении нормативной
концепции счастья, предлагая зрителю уже готовый образ, который ему нужно
просто запомнить и продемонстрировать. Предписанная актуальной культурой
демонстрация «счастливой самости» не допускает, к примеру, полноты,
нетренированного тела, дурных привычек, плохого настроения, отсутствия
жажды к жизни – все это есть свидетельства эмоциональной некомпетентности,
требующей немедленной коррекции и вмешательства со стороны
консультантов в сфере профессиональных, личных, интимных проблем,
отдыха, развлечений, обучения/переобучения, улучшения настроения,
внешнего вида, отправления траура по близким, воспитания детей и прочих
благ, циркулирующих на «рынке переживаний». Все эти блага должны служить
такой стилизации жизни, которая исключает или отодвигает угрозу
невозможности достижения счастья.
Очевидно вся культура общества потребления, пронизанная «заботой об
удовольствии», в действительности имеет характер репрессивный.
Конституирующие ее коммерческие нарративы – наружная реклама,
телевидение, глянцевые журналы, производя публичные образы чувствования,
на самом деле, дают лишь видимость эмансипации и одновременно
воспроизводят «дисциплину чувств» как насилие над самостью. Свобода
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индивида редко простирается за границы установленного образа
благополучной личности, которая по определения
должна быть
оптимистичной, радостной, полной энтузиазма, позитивно настроенной,
довольной, счастливой. Парадокс общества, основанного на концепции такого
«принудительного» счастья очевиден – индивид существует здесь в атмосфере
постоянной экзистенциальной тревоги, выраженной в чувстве опасности не
быть счастливым, не вписаться в установленный «эмоциональный режим».
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ІНСТИТУЦІЯ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ТА МОРАЛЬНІ
ПІДВАЛИНИ
1) Роль держави як агенту соціальних змін і провідника внутрішньої
колонізації власної країни вдало проаналізована Д.Скоттом, на думку якого її
призначення полягає у радикальному спрощенні соціального життя й подоланні
численних історично сформованих місцевих традиційних партикуляризмів,
відповідно до основних функцій державного механізму, – збору податків,
забезпеченні військової потуги та внутрішньої безпеки тощо. Внаслідок цих
етатистських спрощень, наголосив Д.Скотт, ―складний ієрогліф‖ соціального
життя (зокрема через запровадження єдиної системи родових прізвищ,
уніфікацію одиниць мір і ваги, поширення єдиного громадянства та появу
кадастрів) переформатовується державою у транспарентну й зручну для
бюрократичного управління структуру.
2) З такого погляду адміністративно ефективна держава, так би мовити,
«формує модерн ще в домодерну добу», і за один з перших прикладів
етатистської стратегічної цілераціоналізації і спрощення ―складного ієрогліфу‖
соціального життя може правити ще наджорстка діяльність суто
патримоніальних на перший погляд правителів давнього китайського царства
Цінь (778-221 рр. до н.е.), наснажених легістською філософією з властивою
останній орієнтацією на сприйняття історії як процесу безперервних змін (Шан
Ян: «Той, хто прямує всупереч давнині, не обов‘язково заслуговує засудження;
той, хто слідує «лі», не обов‘язково заслуговує на похвалу») та пропагандою
ідеї рівності індивідів перед законом. Зокрема цінські легісти, знищивши своїх
схильних до захисту історичної давнини конфуціанських конкурентів і заодно
спаливши книги, запровадили уніфіковану систему мір і ваги та єдину грошову
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одиницю, спорудили стратегічні шляхи сполучення («чидао»), а також у
буквальному сенсі розв‘язали проблему «складних ієрогліфів» через
стандартизацію й спрощення їхнього написання. Важливий аспект – ці реформи
здійснювались всупереч історично сформованим традиційним феодальним
привілейованим інтересам земельної олігархії та царської родини: імператор
Ши Хуан-ді відмовився віддати уділи в управління своїх кревним родичам,
спрямувавши натомість у провінцію чиновників; дозволив вільний продаж та
купівлю землі і т.д.
3) здійснюючи внутрішню колонізацію і долаючи місцеві
партикуляризми, що виправдовувались їхньою відданістю традиції,
національна держава модерної доби шукала собі опору в «громадянській
релігії», апелюючи, таким чином, за визначенням М.Уолцера, до низки
політичних доктрин, історичних оповідань, знакових постатей, пам‘ятних дат і
меморіальних ритуалів. При цьому як визначальна моральна підвалина
національної держави, ототожненої для суверенного державного народу (нації)
з отчим краєм, утвердилась ідея готовності до пожертви - добровільної
відданості індивіда сакралізованим суспільним інтересам і цінностям,
реалізованій у державній діяльності. Ця посвята розумілась водночас як
відданість долі (―вітчизну не обирають‖).
Найвищого рівня така героїзована лояльність сягала в умовах, коли певна
спільнота провадила визвольну війну чи війну, яку вона сприймала як
справедливу й спрямовану на захист суверенітету чи на повернення
суверенітету на раніше втрачені території. Це дає змогу краще зрозуміти
наступні слова Б.Андерсон: «…великі війни цього [XX] століття - виняткові не
стільки тому, що вони дозволили людям убивати в безпрецедентних масштабах,
скільки колосальним числом тих, хто з переконання жертвував своїм життям.
(…) Ідея найвищої пожертви, якої вимагає доля, існує лише в парі з ідеєю
очищення. Вмираючи за свою країну, яку здебільшого не вибирають, людина
набуває моральної величі, незрівнянної зі смертю заради лейбористської партії,
американської медичної асоціації чи навіть ―Міжнародної амністії‖, адже до
всіх цих організацій можна вступити й вийти з власної волі. Загибель за
революцію також черпає свою велич з того, що вважається чимось
фундаментально чистим»9.
В основі цієї ідеї героїзованої лояльності лежить переживання індивідом
обмеженості й конечності свого буття, що споріднює державну «громадянську
релігію» та релігійні почуття, і тамується завдяки здійсненню пожертви.
З.Бауман підкреслював, що ―смерть індивіда неминуча, але життя можна
використати для ―обговорення умов‖ набуття світу в вічності‖10. При цьому
варто зважити на те, що одним з найвизначніших мотивів, що наснажує дії
людини, є потреба в засобах, що підносять її престиж. З погляду
«громадянської релігії» лояльність щодо держави (чи принаймні державі
9

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування про походження й поширення націоналізму. –
К.: Критика, 2001. – С. 180.
10
Цит. за Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – С. 199.
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національній, що уособлює отчий край і кревні зв‘зки) дає змогу індивіду
«обговорювати умови» щодо увічнення його ім‘я як найвищого ствердження її
престижу.
Федорова І.І., Шаповалова О.А. (м. Київ)
Irina.I.Fedorova@gmail.com
ТЕЗАУРУСНИЙ ВЕКТОР ОСМИСЛЕННЯ ЦІННІСНИХ
ТРАСФОРМАЦІЙ ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Процеси глобалізації соціуму, які швидко просувалися з кінця ХХ століття,
визначаючи стратегії розвитку ХХІ, детермінували потужні економічні,
політичні, соціокультурні зсуви, спровокувавши антропологічну кризу, виклики
і ризики існуванню сучасного світу та орієнтирам людської свідомості. Знакові
трансформації відбулися в культурному просторі, який під тиском
інформаційного напору культури ―третьої хвилі‖(Е.Тоффлер) з гарантіями
множинних можливостей для самореалізації особистості, перетворюється на
розбалансовану, трансгресивну надсистему ―кіберпростору‖. Вкорінення цього
культурного новотвору супроводжується виникненням цілого спектру
соціальних ризиків, серед яких переважають
варіативні технології
інтерактивних медіа маніпулювань людиною, для якої багатовекторність
пропозицій самоздійснення, обертається кібер-небезпеками та сталою
одномірністю існування. Проблема трансформацій аксіосфери простору
культури під впливами глобалізації, репрезентується сучасною гуманістикою як
дилема технологій (соціальних регулятивів) і ціннісних смислів життя людини,
дискурсів її свободи та здатностей адаптації до нової темпоральності
культурної реальності.
Осмислення нових параметрів культури як ―ціннісно-смислової
реальності‖ (А.Ручка) доби глобалізації, а відповідно соціальних ролей
суб‘єкта, що її створює, варто розглядати у векторі тезаурусної методології
(тезаурології), яка сьогодні плідно використовується у дослідженнях різних
галузей гуманітарного знання. Приоритетним є суб‘єктно–орієнтований
(тезаурусний) підхід (В.А.Лукова) у соціокультурному проектуванні об‘єктів і
систем, а також розробці методик самопроектування особистості.
Евристичність тезаурусного підходу, визначається соціальними запитами
сьогодення, адже тезаурус слід розуміти, як засіб ментальної орієнтації,
здатності суб‘єкта до продуктивної уяви, уміння структурувати свої знання,
створюючи образ частини того простору культури, який він здатен осягнути і
опанувати у своїй діяльності.
Тезаурус як вимір самоздійснення людини, актуалізується в умовах
наступу культури інформаційних дегітальних технологій, які стимулюють
процеси глобалізації і мультикультуралізму. Глобалізаване суспільство – це
―мозаїчний соціум‖, що продукує кліпове сприйняття світу, як захисну реакцію
людини на інформаційну множинність пропозицій та віртуальність їхніх
реалізацій. Це суспільство
лишається єдиного культурного центру, як
консолідуючого начала, продукуючи пан-еклектику деструктивних симулякрів
культури. Воно інтерпретуються як новий образ світу або ―ментальна
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мондіалізація‖ (Ж.-Л. Нансі), тобто проектування спільного світового простору
культури, на засадах аксіологічного релятивізму, нівелювання етнічної
самобутності, індивідуалізації і творення множинності ідентичностей. Людина
в умовах інформаційної квазі-доступності, нового досвіду віртуалізації
реальності, повинна не втратити здатності критично мислити, не зануритися в
міфологеми медійно нав‘язаних стереотипів, а формувати власний достовірний,
образ світу. Для цього потрібні креативні можливості тезаурусного
світосприйняття, у якому поєднані інтелектуальна і чуттєва оцінка організації
соціуму, що забезпечує основи самоздійснення, тобто саморозвитку і
самоактуалізації особистості.
Використання методології тезаурусного підходу яскраво проявляється в
технології соціального проектування. Соціальна актуалізація соціокультурне
проектування виправдане тим, що становлення особистості в умовах постійних
трансформацій культурного простору, передбачає прагнення людини до
осмислення світу та переосмислення власного життєвого досвіду, залежно від
постійних змін соціальної ситуації. Тезаурус – це розкриття внутрішнього
потенціалу особистості, її креативних здатностей адаптуватися до соціальних
змін, нових смислів і цінностей культурної реальності, здійснюючи свій
авторський життєвий проект. Тезаурусний спосіб життєвої орієнтації є поперше, неспівпадіння суб‘єктивних світів, захисна система проти ідеологічних
примусів і маніпулювань; по-друге, переважно ціннісна регуляція поведінки;
по-третє, творча активність людини по перетворенню соціокультурного
середовища. Тезаурус можна розглядати, як ціннісну ієрархічну систему, що
забезпечує можливості ментальної орієнтації людини, реалізуючи її потребу в
саморозвитку, самовизначені, а відповідно творення свого ―життесвіту‖ у
мінливому соціокультурному просторі глобалізованої доби перманентної
духовної кризи і ціннісних трансформацій.
Чепурко Г.І. (м. Київ)
gichepurko@ukr.net
СОЦІАЛЬНІ КООРДИНАТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ
УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
Ефективне функціонування українського суспільства можливо за умови
визначення напряму його геостратегії, яку характеризують головні парадигми:
євразійськість чи європейськість. Це зумовлено специфікою геополітичних
координат України, її належність до двох регіонів – Європи та Євразії.
Цивілізаційний вибір зумовлений необхідністю виявлення тенденцій і
перспектив розвитку суспільних процесів в країні за сучасних реалій її
входження в соціальний простір глобалізаційних змін.
Нині український соціум перебуває в точці біфуркації часу свого
існування, коли виникає нагальна потреба обґрунтування пріоритетів
перспективного способу своєї життєдіяльності. У цьому контексті важливого
значення набуває проблема раціонального вибору як можливості вільного й
усвідомленого прийняття альтернативного рішення українським соціумом. В
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його соціальному житті загальнозначимий успіх вирішення цієї проблеми
використовується з метою максимізації позитивних соціальних явищ та
мінімізації негативних наслідків за рахунок зміни елементів, зв‘язків,
властивостей і стосунків у суспільстві. Це є основоположним принципом
прагнення до максимуму демократії, ефективного державного управління,
інтеграції соціуму тощо [1].
В геополітичному плані український соціум займає проміжний стан між
європейською та російсько-євразійською цивілізаціями. Україна опинилась між
Європейським Союзом (ЄС) та міждержавними об‘єднаннями, які настійливо
нав‘язує Росія, де вона має домінуючу роль (СНД, Євразійський Союз та ін.).
За всіх недоліків Європейського Союзу, поряд з Україною просто немає
іншої політичної спільноти, яка могла би слугувати еталоном для державного
розвитку. Україна, усвідомлюючи себе невід‘ємною частиною європейського
простору, задекларувала намір стати повноправним членом ЄС. Європейська
інтеграція залишається стратегічним напрямом державної зовнішньої політики і
характеризується позитивним ставленням більшості громадян України до
вступу у Європейський Союз.
Головними
соціальними
координатами
цивілізаційного
вибору
українського соціуму є ідентичність, ментальність, історична пам‘ять, культура,
соціальний капітал, які складають його концептуальну основу. Послідовна
інтеграція здійснюється на основі таких складових (інтеграційні засади): 1)
культурної – ступеня узгодженості між соціокультурними стандартами,
нормами і зразками поведінки індивідів і груп; 2) нормативної – додержання
загальних цілей та цінностей; 3) комунікативної – обміну культурними
досягненнями, інформацією, знаннями; 4) функціональної – взаємозалежності
між індивідами, включеними у різні соціорольові структури.
Український соціум здатний на свідомий пошук нових регулятивних
засобів свого функціонування, нової динаміки соціального розвитку.
Екстремальні реалії нашого турбулентного часу об‘єднують українців,
розкриваючи їх ментальність і соціальний капітал в громадських ініціативах,
волонтерському русі, відстоюванні державних інтересів, активному формуванні
єдиної політичної нації, яка звертається до історичних цінностей народу, що
дають опору і об‘єднують загальними цінностями, почуттями та інтересами.
Майбутнє цивілізаційного розвитку нашого суспільства уможливить
подальшу його демократизацію, функціонування суспільно значущих цінностей
і соціальних норм, економічне зростання. Отже нагальним є завдання реалізації
інтеграційних засад на основі соціальних координат, які сприятимуть
стрімкому входженню українського соціуму до європейської спільноти [2].
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА В СТРАНАХ
ПЕРИФЕРИЙНОГО КАПИТАЛИЗМА (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)
На протяжении всего периода существования Украины как
самостоятельного государства украинское общество было подвержено
активным трансформациям и претерпело ряд изменений. Последние же
несколько лет характеризуются рядом значительных потрясений общественнополитического характера. В связи с тем, что политика является одной из
наиболее зависимых от словесного оформления сфер общественной
деятельности особую актуальность приобрели дискурсивные исследования. Изза развития информационных технологий и возрастающей значимости массмедиа в целом и телевидения в частности. (По данным всеукраинского опроса
общественного мнения, проведѐнного КМИС 9-19 октября 2014г. 83.5%
населения узнают о ситуации в стране из национального телевидения.)
Политическая коммуникация в значительной мере становится опосредованной
медийным фактором. Это обусловлено дистанцированностью политиков от
непосредственной аудитории и массовостью адресата политического дискурса,
в связи с чем возникает потребность в выполнении посреднической функции
между представителями политикума и массовой аудиторией.[1] Так как
медийный дискурс на сегодняшний день стал одним из основных каналов
политической коммуникации, реализация данной функции возлагается на
журналистов. По мнению Р. Джослина сходство журналистов и политологов в
том, что представители обеих вышеупомянутых профессий «реконструируют
политическую реальность для своих аудиторий сообразно собственному
видению политических процессов.»[2]. Следствием этого является то, что
обыватель принимает информацию о политических процессах, прошедшую
сквозь «призму» масс-медиа, за истинную реальность. Хотя, по мнению Д.
Ниммо и Дж. Комбса, такое отражение реальности - ни что иное, как
политические фантазии журналистов.[2]
Не секрет, что одной из основных декларируемых ценностей
капиталистической системы является свобода выбора, в том числе и в сфере
СМИ. Вследствие гетерогенности медийного дискурса обыватель в состоянии
сравнивать информационные сообщения и формировать собственное
представление о действительности. Однако специфика стран периферии, по
мнению И.Валлерстайна, в корне отличается от «центра». Она проявляется в
производственной структуре, в уровне развития и демократизации…Система
исключает широкие массы населения, которые оказываются обреченными на
прозябание на дне социальной структуры. Развитие периферийного
капитализма есть «воспроизводство обездоленности». Одной из характерных
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черт «периферии» является концентрация капитала в руках финансовопромышленных элит. Одним из следствий данной особенности является то, что
концентрация капиталов в руках ограниченной группы людей приводит к
концентрации медийных ресурсов в руках ограниченной группы людей
(притом крайне закрытой). Этот факт обуславливает гомогенность медийного
дискурса, которая необходима для поддержания статус-кво.
Данный феномен находит свое отражение в двух формах – когда событие
отражается только с одной стороны (которая соответствует видению ситуации
владеющей ресурсами социальной группы) или когда событие не освещено
вовсе (хотя действительно значимо на международном уровне).
Упомянутые выше явления характерны в т.ч. и для Украины, как одной из
стран периферийного капитализма. Подтверждением тому служат данные
мониторинга контента новостей топовых телеканалов Украины в прайм-тайм,
проведѐнного общественной организацией «Телекритика». За октябрь 2015 года
общее количество замолчанных важных тем и фактов по каналам составило: от
31 на «СТБ» до 41 на «Украина». Данная тема еще требует детальной
разработки, однако уже сейчас можно отметить стойкую тенденцию к
гомогенизации медийного дискурса в странах «периферийного капитализма»,
что противоречит декларируемым целями и намеченным путями дальнейшего
социально-политического развития.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОСТОРОВИЙ
ВИМІР
За умов зростаючої глобалізації політичних, економічних і культурних
процесів поняття національної ідентичності залишається великою мірою
проблемним. Сучасні дослідники вважають, що у глобалізованому світі річ
може йти лише про уявну ідентифікацію. Тим важливішим є пошук її
об‘єктивних основ, тому що «Ідентичність залишається незбагненною, доки
вона не має місця в світі.», - стверджує П.Бергер [1, С.281]
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Метою даної доповіді є розглянути проблеми формування національної
ідентичності через актуалізацію її об‘єктивно існуючих просторових
характеристик.
Національна держава у визначенні Е. Гідденса виступає як «сукупність
інституційних форм управління, що підтримують адміністративну монополію
над певною обмеженою територією, панування яких санкціоновано законом і
прямим контролем над засобами внутрішнього та зовнішнього примусу і
насильства» [2]. Найважливіше те, що держави існують не в ізоляції, а в
комплексі інших національних держав. Націоналізм охоплює образи уяви зразки буденного дискурсу, - які змушують здаватися природною «нам», що
живуть у світі національних держав, його обмеженість і монополізацію
насильства. Цей світ - «наш» світ - являє собою місце, де нації містять свої
збройні сили, поліцію і катів; де кордони суворо окреслені, і де громадяни,
особливо чоловічої статі, можуть бути призвані з тим, щоб вбивати і вмирати,
захищаючи національні кордони [2]. Таким чином кордон виступає як
інструмент, за допомогою якого держава захищає свої національні інтереси, і
саме завдяки цьому підтримується національна ідентичність. Особливості
здійснення такого зв'язку описані Зіммелем в його роботах по соціології
простору. Досліджуючи вплив "власне соціологічних формоутворень і енергій"
на просторову визначеність групи, Зіммель говорить, перш за все, про те, що
перехід від кровно-родинних зв'язків до політичної організації групи
характеризується посиленням ролі простору. Він зазначає, що говорити про
панування над якою б то не було областю, безвідносно до панування над
людьми, безглуздо і саме тому багато громадських "єдностей" мають свій "дім",
"місце концентрації соціологічної енергії".
Зіммель говорить, що є деякі "якості простору", які дозволяють, так би
мовити, міцніше зв'язати себе з тією чи іншою його "частиною", відчути
"солідарність" з ним. Це можливо тільки тоді, коли є, власне, "шматок", тобто
коли є обмеження, кордон. Не обов'язково навіть, щоб це була природна межа в
загальноприйнятому сенсі слова. Звичайно, іноді гори чи річки, що утворюють
природні перешкоди спілкуванню між людьми, накладають свій відбиток на
стан суспільства. Однак важливіше те, що саме в тих випадках, коли таких
природних підпірок або зачіпок немає, душевні зусилля, вкладені в цей шматок
простору виявляються тим більше, а прихильність до нього та його соціальне
значення - відчутнішою. «Кордон - це не просторовий факт із соціологічним
дією, але соціологічний факт, який приймає просторову форму. ... Хоча ця лінія
всього лише позначає різницю відносин між елементами однієї сфери між
собою і елементами цієї сфери та іншої, вона, тим не менш, стає живою
енергією, яка змикає [елементи кожної зі сфер] і, подібно фізичній силі, яка
випромінює відштовхування в обидві боку, втискується між обома
[сферами]»[3, С.397]. Те, що ззовні спостерігається як межа, зсередини може
розглядатися як рамка взаємодії, як те, в межах чого воно концентрується,
залишаючись сама собою.
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Кордон обумовлює просторову закріпленість. Вона можлива в двох видах:
або як вимога безпосередньої присутності членів групи в якомусь місці
(кульмінацією чого є сучасне поняття державного громадянства), або як "точка
обертання "Останнє означає, що тільки в даному і ні в якому іншому місці
можуть стикатися між собою елементи, в іншому незалежні (таке, наприклад,
місце відправлення правосуддя). Місце служить центром кристалізації
соціальних зв'язків, які, будь вони інакше, не просторово орієнтовані і
оформлені, не набули б такої визначеності. [3, С.398]
Незважаючи на те, що кордони можуть позначатися штучно, вони стають
самостійним соціально-історичним феноменом. Якщо їх скасовують, як це
часто трапляється, вони залишають сліди, які навряд чи коли-небудь зникнуть.
Ці відмінності, звичайно, з часом змінять своє значення, але, так чи інакше,
будуть існувати подібно наслідків багатьох давно зниклих кордонів, все ще
виявляються у відмінностях менталітетів, масової культури, діалектів або
електоральної поведінки. Тому від стійкості та непорушності кордонів в першу
чергу залежить існування національної ідентичності.
Таким чином, просторова складова національного образу являє собою
об‘єктивну основу побудови національної ідентичності. І осмислюючи
різновиди практик національного конструювання, поширених в сучасному
світі, можна виділити першочергове значення процесу усвідомлення
граничності політичної нації.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: КОНТРОВЕРЗА СОЦІАЛДЕМОКРАТИЗМУ ТА НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ
За класичними соціальними теоріями революція творить нову державу, з
іншими якостями. В світовому і українському політико-правовому та
соціокультурному
дискурсі
тема
держави
актуалізується
через
міждисциплінарні дослідження її основних характеристик. Долучаючись до
цих дискусій хочу окреслити предметне поле і напрями соціальнофілософських рефлексій, а саме аксіологічний простір між світоглядною
державою (Weltanschauungsstaat), прибічником якої був В.І.Ленін, і соціалдемократичним варіантом розуміння держави та їхнього проекту соціальної
політики в контроверзі із неоконсерватимним тлумаченням (на прикладі
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теоретичних дискусій в Німеччині між СДПН та блоком ХДС/ХСС). Джерелом
витлумачення смислу світоглядної держави є розмисли А.Валіцького і
А.Єрмоленка. Згідно з їхніми міркуваннями історичним, навіть доленосним
сенсом ленінської держави у формі ідеократичної диктатури є тотальне
панування над суспільством. Аргументаціями на користь ефективності та
історичної нагальності світоглядної держави у Леніна є його філософська
система, починаючи від гносеології із дискусіями про істину, економічної теорії
− про переваги державної форми власності, принципу партійності в культурній
і освітній сфері до теорії диктатури пролетаріату, яка містить у собі смисли
емансипації і подолання експлуатації – економічної, політичної, ідеологічної.
Таку візію держави і людини підтримували наслідувачі ленінської теорії
протягом довгого часу. Невтішні результати широко відомі. В Україні ми маємо
недовіру до держави та її системоутворюючих інституцій. Не подолавши таку
тотальну недовіру неможливо побудувати громадянське суспільство.
В Німеччині в 70-і роки точилися широкі теоретичні дискусії, передусім в
контексті Програм принципів провідних партій: СДПН, ХДС, ХСС,
результатом чого стали оновлені Програми. При всій розбіжності уявлень про
суспільство, державу, соціальні інституції, майбутнє тощо спільним для цих
дискусій стали аксіологічні підвалини, а саме витлумачення основних
цінностей (Grundwerte) свободи, справедливості, солідарності. Так, у соціалдемократів основні цінності визначаються ідеєю рівності людей як духовноекзистенціальних персон, а у неоконсерваторів – ідеєю антропологічної
ієрархічної нерівності. Такі висхідні теоретичні засади трансформуються в
практиці вищезазначених партій через цінності окремої людини, а також
соціальних інституцій. Конкретизація основних цінностей пов‘язана із аналізом
концепцій соціального ринкового господарства й соціальної держави.
Прихильники ліберально-буржуазної орієнтації в соціальній практиці,
обстоюючи відносне обмеження державної влади, в той же час виступають за
сильну державу, яка розглядається в функції охоронної інституції, що
забезпечує на підставі правил конкуренції та приватної власності порядок і
стабільність, а також гарантує наявні структури ієрархічного устрою
суспільства.
Консервативні концепції соціальної держави як «охоронця рівної війни
всіх проти всіх», згідно з якою моральна функція держави рівних громадян
елімінується, а відповідальність, таким чином, підпорядковується приватним
силам, насамперед стихійним силам ринку, соціал-демократи протиставляють
концепцію демократичної держави. Її завдання не обмежується, як це мало
місце у неоконсерваторів, функціями «організуючої держави», тобто
конкретно-практичними питаннями з економіки, фінансів, політики, екології
тощо, а визначається необхідністю реалізації механізмів вільного розгортання
людини в рівного іншому громадянина. Таке альтернативне обґрунтування
соціал-демократичної і неоконсервативної соціальної політики впливає на
конкретні механізми реалізації програмних вимог – скорочення рівня
безробіття, створення нових робочих місць, зростання добробуту, освіта,
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охорона здоров‘я, гендерна політика – з урахуванням реалій суспільноісторичної ситуації. В сучасній Німеччині актуалізується проблема біженців,
які не тільки претендують на соціальну допомогу, робочі місця, а й на визнання
їхньої ісламської ідентичності. В Європі, яка переживає кризу християнства, це
додаткова проблема, вирішення якої ґрунтується на європейських цінностях.
Отже, при одній меті – всіляко сприяти демократизації економіки,
держави, соціальних інституцій – йдеться про різні механізми політичного,
інвестиційного, господарчого, інституційного подолання негативів «стихійної
гри сил» (А.Сміт) з породженою нею індивідуалізацією і, як наслідок,
роз‘єднанням людей. Соціал-демократи спираються на співвідносність людей
один з одним (miteinander) навкруги політики соціальної стабільності, що
зорієнтована на солідарну участь всіх громадян в обговоренні, прийнятті й
реалізації актуальних проблем повсякденного життя. Неоконсерватори,
виходячи з тлумачення держави як «нічного сторожа» (Nachwachter) і
націлюючи людину на поширення індивідуальної емансипації, «приватизацію
соціальних ризиків», що означає допомогу як самодопомогу, нейтралізують ці
можливості в межах панівних соціальних інституцій – держави, церкви, сім‘ї,
школи тощо – на шляхах реорганізації суспільства «нової солідарності»,
усвідомлення колективної ідентичності, реконструкції національної історії,
апеляції до традиційних норм, мотивацій і дій. Звідси беруть витоки завдання
соціал-демократично зорієнтованої соціальної політики: перешкодити втіленню
в суспільну практику німецького суспільства пропонованих ХДС/ХСС
формул. Це потребує формування культурної держави (Kulturstaat), тобто
трансформації ціннісних орієнтацій окремої людини, партії й суспільства в
цілому як моральних в соціально-інституційні структури за масштабами
гуманістичних солідарних відносин між людьми.
Можна зробити такий висновок. Суспільно-громадським силам і партіями
ліберально-демократичної орієнтації, які ґрунтують свою діяльність на
загальнолюдських цінностях, і неоконсервативної, що апелюють до цінностей
національної культури, належить у солідарній взаємодії стверджувати майбутнє
людства. Досвід дискусій щодо цінностей і ціннісних орієнтацій має важливе
значення для соціально-культурного і політико-правового розвитку України в
час, коли необхідне відродження традиційних, а також творення універсальних
цінностей, які б інтегрували наше суспільство в світове співтовариство.
Список використаних джерел:
1. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної
утопії / А. Валіцький; [Пер. з польск. П.Андрухова]. – К.: Всесвіт, 1999. – 723 с.
2. Єрмоленко А. Світоглядний підхід у системі парадигмальних координат //
Філософська думка. – 2015. – №3. – С.62-76.

107

СЕКЦІЯ 1. ДЕРЖАВА, СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА МОДЕРН(И):
ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ МОДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ
Andreeva T.I. (Kyiv, Ukraine)
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MODERNISM, PRE-AND POST-MODERNISM IN UNDERSTANDING,
PRACTICING AND REGULATING HEALTH
In this paper, the goal was to apply the Western conceptions of the evolution of
knowledge, society and culture in considering the existing paradigms of staging in
health sciences and practices of health care, public health and health policies; and
further on to hypothesize with regard to the current state of this knowledge domain in
Ukraine.
As the frame for further consideration of health-related theories and practices,
we follow those who regard modernist paradigm as the one closely related to the
European Enlightenment and characterized by a belief in the existence of truth,
objectivity, determinacy, causality, and impartial observation [8]. On the contrary, the
postmodernist paradigm cannot accept that all things may be understood and
mastered through science. The validity of intuition and experience is considered
equal to that of traditional methods of observation, induction and experimentation [4].
Among other explanations of post-modernism as that related to post-material, postFordist and post-industrial, one that emphasizes human care issues speculates that as
people have become more affluent, educated and reflexive, they have become more
decisive, they have started seeking more autonomy and making clearer demands
about their expectations as service users [6], where services might range from a
grocery store to national policies. On the other hand, the pre-modern, or classical, era
is described as that based on the spiritual and the mythological elements [4].
In understanding health and disease, a postmodernist perspective of health and
well-being underscores that the illness experience is not a linear, cause-and-effect
equation. Rather, life experiences are constructed through a myriad of social, cultural,
physical and economic contexts that are highly unique to each individual [2].
In healthcare, modernist attitude towards health can be described as that based
on faith in science and medical authority and the belief that all or most illnesses
require medication with chemical drugs expressed in the evidence-based medicine
movement and the trend towards randomized controlled trials as the highest form of
evidence [7]. The postmodernist attitude towards health anticipates holistic view of
health, and the belief in individual responsibility for achieving health [9]; people
standing on post-modernist positions--as seen in population surveys--reject medical
authority, hold consumerist values, prefer natural products over chemical drugs, think
most prescription drugs have side effects, do not believe all illnesses require
medication from doctors and hold anti-technology sentiments.
Three 'public health revolutions' have been coined as the cut-off points between
the development stages: the first was aimed against the communicable diseases, and
the second against the non-communicable diseases. The situation in the 21st century
calls for a third health revolution based on the view of health as a "resource for
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everyday life", "not merely the absence of disease and infirmity" [2] and a shift from
an emphasis on sustaining life to an emphasis on the quality of life [6].
Another evolutionary concept suggests that the six eras of public health [1] are
(1) public health as health protection, mediated though societies‘ social structures; (2)
the shaping of a distinct public health discipline by the sanitary movement (―miasma
control‖); (3) public health as contagion control; (4) public health as preventive
medicine; (5) public health as primary health care; and (6) the ―new public health‖—
health promotion. Genuinely scientific approaches appeared only when exploring the
causes of communicable diseases started. The stage of contagion control has created
grounds for evidence-based medicine while the stage of preventive medicine (in those
countries where it took place) has used many of its achievements. These two stages
(number 3 and 4) can be most likely attributed to modernist era. The holistic attitudes
to health (of a whole human being, not just separate organs) were expected to be
applied in the Primary Health Care era. Although Health Promotion has developed
from a mix of positivist disciplines—for example, medicine, epidemiology, and
behavioral psychology—and constructivist disciplines such as community
development and community psychology, the dominant tenets of Health Promotion
are more consistent with the constructivist underpinnings of [10].
In the evolution of health sciences, the accumulation of evidence regarding
causal factors and rigorous assessments of interventions' efficacy, effectiveness and
efficiency has been recently complemented with qualitative and mixed-methods study
designs considering multidimensional and complicated reality of human experience;
evidence-based approaches were challenged to become theory-based as well, as
suggested in the so-called 'Intervention Mapping' and 'Implementation Science'.
When trying to apply the above-described dimensions to health-related
phenomena observed in Ukraine, the greatest challenge is whether it is possible to
apply any one category to the existing variety. As earlier observations elsewhere
show [7], postmodernism has a critical relationship to modernity rather than a
temporal one; thus, modernism and postmodernism can exist side-by-side at the same
time. This probably means that features of both of them or of all three stages,
including pre- and post-modernism can coexist in a nowadays society.
Failure to establish in Ukraine the Primary Health Care approaches, which were
launched in the world at least since the Alma-Ata conference in 1978, clearly shows
that the post-modernist perspective required for this has not been achieved either in
health professionals' community, or in the society as a whole.
Same is true with regard to Health Promotion which only exists as an element in
some of the projects with foreign funding.
Long-lasting debate on the essence of health reform in Ukraine repeatedly
addressed the same questions of how financial flows should be directed and whether
healthcare services can be considered a market commodity which can be seen as a
modernist-related capitalist view; however, a usual response from the opinion leaders
who supported the opposite party was related to moral assessment of this capitalist
approach, so spirituality-related attitudes pertinent to the pre-modern social relations
are still entrenched in Ukraine.
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Evidence-based medicine, which is the central characteristic of modernist health
care--already long criticized in countries like Australia where a modernist medical
system comes in contradiction with an increasingly post-modern society [9], still
exists in Ukraine predominantly as a slogan, and the use of science/evidence in
decision-making is usually hardly achieved. When characterizing the health system
back in the Soviet Union, Coker, et al, have noted that "the Soviet model was based
on ... a large labor force and minimal emphasis on technology"[5] - which seems to
be another indicator of the pre-modern stage.
These examples do not mean that there are no adopters of modernist and postmodernist views in health and other spheres. Obviously, many businesses are quite
post-modern. Many of those attempting to introduce western models in Ukrainian
public health clearly belong to the groups who consider the processes from postmodernist point of view. However, 'the system', which is so frequently referred to as
the main obstacle, bears clear pre-modern features.
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THE STATE AS THE META-CAPITAL: BOURDIEU’S APPROACH
Modifying Max Weber‘s famous definition, Pierre Bourdieu defines the state in
terms of the monopoly of legitimate physical and symbolic violence, where the
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monopoly of symbolic violence is the condition for the possession and exercise of
physical violence (1994, 2014). The state can be reduced neither to an apparatus of
power in the service of dominant groups nor to a neutral site where conflicting
interests are played out: rather, it constitutes the form of collective belief that
structures the whole of social life.
Bourdieu outlined a model of the emergence of the state designed to offer a
systematic account of the properly historical logic of the processes which have led to
this specific institution called the modern state. The ‗collective fiction‘ of the state is
a fiction with very real effects - is at the same time the product of all struggles
between different interests, what is at stake in these struggles, and their very
foundation. According to him the state is the culmination of a process of
concentration of different species of capital (economic, cultural, informational).
Moreover, the state represents some meta-capital granting power over the rest of
capitals and their holders in order to produce a unity of social space. From this
perspective I would like to consider two issues. First question is focused on the role
of the social sciences which might be treated as the most relevant factor empowering
the state capital (as the subfield of general bureaucratic field). The second one refers
to some advantages of this methodological approach proposed by French sociologist:
rethinking the state as the dynamic process of concentration of the symbolic power.
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COWBOYS DO THEIR BEST WITH A LITTLE HELP
The iconic figures of the ―rugged individualist,‖ ―lone-cowboy‖ and ―self-made
man,‖ are extremely attractive to most Americans. This is certainly true for the
newest immigrants who leave their own countries because of poverty, danger,
criminal oligarchs, or corrupt governments. For immigrants, America represents a
place where powerful authorities will not steal everything they manage to earn.
Individualism is equally attractive for college dropouts who dream of being the next
Bill Gates or Mark Zuckerberg. It is tempting for people who work very hard to
achieve success or for those who come up with brilliant ideas to believe that they do
not owe anything to their community. They enjoy the glamorous and ego-boosting
idea that they are ―lone cowboys,‖ but this is only an image from unrealistic western
movies that ignores the contribution of a strong social infrastructure. The reality is
that in recent years, a growing gap between wealthy and poor has become a key
threat to preserving a society of willing and capable risk-takers. This means that the
odds are increasingly against those who hope to succeed starting from the lower end
of this entrepreneurs‘ economy. Therefore, the U.S. is following a typical historical
pattern where opportunity is being limited to the affluent class, while the burden of
social problems is shifted onto the poor. This is a recipe for decline. The U.S. risks
overlooking new market opportunities, because generating a maximum level of fresh
thinking is only possible in the context of fluid social mobility. Therefore, it is just as
important to help poor and working class people rise from one economic level to
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another as it is to create easy, minimal, and transparent market regulations for
entrepreneurs.
To maintain a leading position in the postindustrial world economy, the U.S.
will depend on entrepreneurs who take risks to develop and market new technologies
and on workers who invest their skills and labor in these risky ventures; these groups
are entirely codependent. It is true that the American economy should embrace an
individualist, business-oriented mindset, but its long-term strength depends on how
well this nation of individualists protects and develops the workers who carry all the
risks of business failure without sharing fully in the potential profits. To put it another
way, technological innovation drives the competitiveness of modern economies, and
societies must encourage future innovation by investing in shared resources that
allow a risk taking mentality at all levels.
In the current political climate, unfortunately, Americans who are committed to
invest in innovation-driving human capital seem to be losing the battle to proponents
of ―self-made man‖, and ―rugged individualist‖ rhetoric. Libertarian ideologues insist
that government safety nets encourage dependency, causing people to lose the
motivation to work hard. This antiquated view cannot promote growth in an age of
innovation. In reality, social cushions that make failure less disastrous lead people to
take more risks, and this overall dynamic moves the economy forward. According to
Smith: ―a social safety net – which prevents you from ever starving – would give
poor entrepreneurs the confidence to take risks and start businesses‖ (Smith). To
illustrate his point, Smith describes the outcome of a 2002 French government
reform. American economists found that levels of self-employment in France
increased by 10% ―across all industries‖ after unemployment coverage was extended
to jobless people who started their own enterprises (Smith). There is also convincing
evidence from research by Harvard Business School professor Gareth Olds,
demonstrating that the availability of food assistance encouraged more poor
Americans to become entrepreneurs (Smith).
As the author of the article ―Welcome to the Failure Age‖ explains, innovation
is ―inextricably‖ tied to failure (Davidson). Meaning, that the success of new
transformative businesses usually requires the failure of others. For example, the
lifespans of Silicon Valley companies rely on the rapid ―failure‖ of old technologies
as better ones become available. This dynamism requires the repeated displacement
of ―a massive ecosystem of human lives‖, all of the working class people and
entrepreneurs who share in each loss (Davidson). A century ago, to ameliorate the
effect of similar cycles of failure, American society developed institutions such as
unions, Social Security and corporations, to insure working class people and investors
that losses would be shared and that one failure would not completely destroy their
ability to re-build. This resulted in the time in American history when income
inequality was lowest. Davidson quotes the economist Daron Acemoglu: ―we will
need a far stronger safety net, because a society that encourages risk will intrinsically
be wealthier over all‖ (Davidson).
America‘s continued prosperity will depend on maintaining a flexible range of
communal resources. Real innovation requires high levels of risk, and a strong safety
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net or ―freedom to fail‖ is a necessary foundation for entrepreneurial initiative. It is
probably easier to herd cows as part of a team rather than as a ―lone cowboy.‖ I
suggest that a more appropriate icon for success in the technological era would be a
group of exquisitely trained acrobats who are constantly inventing new and
dangerous tricks and who are ready to catch each other when someone falls.
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THE BEGINNING OF THE CREATION OF UKRAINIAN NGOS IN
THE SECOND POLISH REPUBLIC
After the First World War and the Ukraine-Poland war finished, Western
Ukraine came under the authority of the restored Polish state. Despite the
multinational composition of the state, the administration began to pursue policies in
the interests of Polish ethnicity, ignoring the rights of others. Particularly difficult
was the situation in the Kholm region where the Ukrainian population is not
accounted for the vast majority and were in the process of re-emigration after the
previous wars.
While the Polish government did not help Ukrainian population of Kholm
region at some point even prevented, local Ukrainian elite began the process of selforganization. Therefore, the community leader Kholm and South Podlasie regions
Anton Vasynchuk initiated the creation of Ukrainian Committee of Heritage, soon
renamed charitable society "Mother Home". It was created in Kholm in early 1919 as
the first Ukrainian NGOs. It consisted of Anton Vasynchuk - Chairman, Anton
Korolchuk - Secretary, Tomas Kuhlavets - treasurer, Jakub Snail and Nicholas
Bogorodsky - members. [1].
The organizations aim was material and financial aid to Ukrainian population of
Kholm region. Financial assistance meant free mediation and assistance in the
procurement of building materials, agricultural supplies. Legal advice in the
organization of agricultural cooperatives and Ukrainian re-emigrant questions.
The first time after its foundation, the NGO acted illegally, because of what its
representatives were persecuted by the Polish authorities. In addition, the Polish
government feared of the political influence of the Ukrainian political parties. This
clearly shows an excerpt from the report of the Lublin governor: "From its inception,"
Mother Home "hauled outlined statute cultural and educational work among the
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Ukrainian population and promoted among them political slogans Ukrainian Social
Democratic Party. This party had great influence on relations between national
minorities and the Polish authorities. The main personalities in the local party
organization were Anton Vasynchuk and Jakub Voytyuk" [2].
In the autumn of 1919, Anton Vasynchuk with other members of the Ukrainian
political elite was in Warsaw, where they tried to present the Ukrainian position to
the Polish authorities and to obtain certain rights to the Ukrainian population, among
which was the official registration of charitable society "Mother Home".
Unfortunately, it was unsuccessful. After consideration of the Ministry of Internal
Affairs of October 24, 1919, the case was transferred to the Ministry of Labour and
Social Affairs, which finally refused to register. It showed dissatisfaction of
government with organization‘s activities so it tried to avoid the legalization of
NGO‘s activities.
In spring 1922, the NGO came from underground activity. At a general meeting
of all members, which was held in Kholm, was considered and adopted the statute
and structure of "Mother Home ". Anton Vasynchuk became the head of the
organization, Lutkovska became its substituent [3]. According to the statute, the
terrain permitted for the organization, was Lublin Province. The main purpose of the
NGO was to help the Ukrainian citizens of the Second Polish Republic by providing
legal aid, the organization of agricultural cooperatives, the establishment of shops,
child care, shelters, etc. Also in the company's statute a cultural activity, which was to
create a public reading rooms and libraries, organizing concerts and theater
performances was registered [4].
As head of the NGO and the leader of the Ukrainian community of Kholm
region, Vasynchuk demanded official recognition of the organization from Polish
authorities. His efforts succeeded on June 12, 1922, when the Lublin governor
Stanislav Moskalevsky registered as "Ukrainian heritage organization ―Mother
Home" [4].
The formation of the first Ukrainian NGOs during the II Republic of Poland was
completed. This gave a significant boost to self-organization of Ukrainian minority in
Poland and showed alternative path to political parties in struggle for a better
existence.
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VIRTUAL WORLD AND THE TRANSFORMATION OF VALUES
Modernity and the process of modernization makes us to have a new fresh look
on the traditional values in their links to technologies and the influences of them on
our mind.
Is the virtual world causing the latest massacres done by the ordinary youths?
I am myself a game lover as like as my peers, played a lot of games which I
played in my adolescent ages and not surprisingly as a boy you may easily consider
most of them were attractive action packed games. Yes, I mentioned them like that
with my thoughts of that time. Now at this matured stage, I can easily consider some
of them violent ones which I shouldn‘t play at that time. Why that? The public
shootouts carried by ordinary men of societies were not started more than 20 years
ago. The most surprising fact is that all of them were conducted in developed
countries (for example United States and Norway) and the gunners are all aged
between 20 and 34. Many psychologists, sociologies are already having expressed
their concerns over the violent behavior of young minds at this time. They blamed
media for these incidences. Even some forms of mass media were told as the stock of
filthiest pornography by some research organizations. The violent and sexual content
of films, music videos and games are making youths more aggressive than ever. The
claim has fallen on the written form of media also. They tried to explain that the mass
media is equally shared by the adults and young, and the massive access to
information in the last 10 years helped the process developed more than ever. I the
producers and developers think that a label of 12+ or 18+ stops all the process then
it‘s absurd. It is high time we took necessary regards to this problem.
Some famous journalists of the time like Farid Zakaria from Washington Post
expressed their opinions in other way. He explained that Japanese are more prone to
video games than the Americans. But the homicide rate of Japan‘s almost zero on the
contrary with USA‘s the highest rate in the world. So its not electronic media to
accuse for rather it is the gun law of government is making the easy access of youths
to arms. In my personal hypothesis they are partially right. Of course the gun law is
the initiator for providing the means for conducting crimes. But they and the
honorable attendees of conference have to agree with me on one point that in the
crime history no one can find one case of crime which has taken place without
particular motive. Some may name some famous serial killers, at that case, I would
rather say that the any particular murder of the serial killers may be left without
motive but if we consider the whole process of serial killing of course there is
particular motives which led them to psychological disorder. [1]
Another factor is also pointed to be noted. All the murderers after conducting the
crime committed suicide as well. The most recent murder was seen to play the latest
version of GTA long period of time regularly. The developers should do more
research on the impact of games and reconsider the contents which are released in the
game. On defend many analysts defend this question on this way: There have been 20
millions of copies sold by this time. Is it means that we are producing 20 millions
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killers for the society? My personal reply to them, you should express your reactions
rather in more rational way. For example: in spite of taking the possibility rate of
conducting crime in a small percentage like 0.0000001% of this gamers, the result
gives us minimum 2 killers. Now remember one particular incident in Norway which
took 77 innocent lives. The sexual content of this game is also highly criticized.
Though they keep their promise to not release the rape scenes in the game chapter
―Lolita‖, the other sexual components also should be taken in proper consideration.
[2]. The shootouts were mostly were taken place in high schools and universities. For
exampke you may name the Virginia Tech shooter Seoung Hui Cho, as his
roommates reported that who had obsession of playing video games, as like as
Colombine School shooters Eric Harris and Dylan Klebold [3]. At this stage, you
may think that I am recommending eliminating all the negative things which are
showing by mass media. Definitely not, for saving the moral codes, understanding the
importance of it and feeling the consequence of lacking it, we need the negatives to
show but it can be done in wiser way.
The parents can play the vital role for eradicating the problem. The
recommended to observe, study and know their siblings intensively. They are not
totally recommended scooping because it will worsen the situation. Rather it will be
wise for them to communicate straightly with them, share things with them as a peer,
discuss the negative sides of the content in a dialogue manner rather than monologue.
Sometimes it may be come to sacrifice the common interest of home for the sake of
the younger one. Study their games, its sexual and violent contents of the game. You
can seek for the help to the nonprofit site like commonsense and many more where
you can find the necessary information about games. If your kid is a straight A maker
in school and has good friends and habits then you have the natural privilege already.
Because, these kids have the less possibility of derailing [1]. The psychologists are
also recommended to study media history of their clients and patients during the
process of consultations and treatments. This will help them to figure out the
problems more easily and accurately than ever [1].
As told before, the incidents are limited into the developed countries. It doesn‘t
mean that we are out risks. As the known proverb goes, the knowledgeable learn
from their mistakes and wises even don‘t mistake. I am proposing to take proper
attention over this newly rising problem to the whole human race.
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THE CONSTRUCTIVE ASPECT OF THE STATE'S INFLUENCE ON
THE SOCIAL DEVELOPMENT: THE IMPORTANCE OF THE JAPANESE
EXPERIENCE FOR THE UKRAINIAN REALITIES
Every state, as a relatively independent historical, economic, cultural, political
phenomena inherent its own patterns of development. Its process is optimized in the
presence of the interchange in the various fields of activity of various societies. For
Ukraine to develop new heights of progress, it is necessary to use the experience of
countries that have proven the practical success in the modernization. One of the
basic laws of the evolution of the state based on the fact that with the improvement of
civilization (as the totality of material and spiritual progress of society) and
democracy, it is transformed from a primitive, "barbarous" education-repressive force
in the political organization of society, which actively operates the whole complex of
state institutions according to the principe of power separation. A striking example of
adaptation to the new conditions of the game on the historical stage was Japan that
created the economic "miracle" in the second half of the twentieth century, it has not
lost the national specifics and the general patriotic sentiment [2].
At the end of the Second World War, to Japan was faced a difficult task - to
solve accumulated, over half a century the social, political and economic problems
and become an economically developing state. Having signed the unconditional
surrender of Japan thus accepted the terms of the Potsdam Declaration. A defeated
Japan should have power to prevent the revival of its military forces. This was made
possible through the democratization of the political structure, elimination of
landlordism as a source of the samurai adventurizm, the dissolution of monopolistic
groups (dzaibatsu) as a source of the aggression, the demilitarization of the economy
and the punishment of war criminals [1].
Today the "Land of the Rising Sun" continues to occupy the leading position in
the global economy. As a powerful state, which owns the modern productive forces,
whose lack of natural resources overlaps a high level of of qualification and culture
of the labor force, active and the flexible use of capital and the management capacity,
high technology and the direction of the state's resources to the developing of the
concepts of social security.
Learning of the Japanese experience shows that the reasons causing the need of
an additional government intervention in the developing of regions, can be very
different, in general, they can be reduced for two goals: a fair allocation of the vectors
of the activity of economic, when the inhabitants of all regions have the same
opportunities to achieve welfare; efficient using of productive capacity in each region
in order to increase national welfare.
The concept of the development of the territory as a system should imply a
positive trend of parameters of the whole region. This is due to the fact that the region
is an efficient part of a larger system – state [1].
The high rates of industrial development, which are annually achieved by the
Japanese economy for three decades is still being studied by economists all over the
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world are given as an examples for countries that are developing. Industrial
development and growth of economic of of Japan are interesting as a unique
phenomenon of our time, but especially affect results achieved by Japan, if we take
into account the obvious unsuitability of geographical and climatic conditions in
which the country had to develop.
Our country has a large area to cropland, a temperate continental climate, and
skilled working force. At the same time, we, unfortunately, can not boast of social
standards of living and the rate of GDP, comparable with the Japanese. What's the
question? I think that the "Japanese miracle" largely contributed to the presence of
traditional culture, deep roots, not only in the national epic and in the habits of
everyday morality. The state is not perceived as an opposition to society and the
individual, but also as the harmonization of hierarchical relations contributed to the
economic movement of the whole country. There is a necessary to review the
relationship of the state to intervene in the life of the society. Our tradition of
neglection and rejection, coming from the depths of the Soviet, indeed, Russian
history, should be critically reconsidered with the requirements of modern times.
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MODERNITY AND THE PROCESS OF MODERNIZATION IN KENYA
Modernity is a term of art used in the humanities and social sciences to designate
both a historical period (the modern era), as well as the ensemble of particular sociocultural norms, attitudes and practices that arose in post-medieval Europe and have
developed since, in various ways and at various times, around the world. [1, p 21-23]
While it includes a wide range of interrelated historical processes and cultural
phenomena (from fashion to modern warfare), it can also refer to the subjective or
existential experience of the conditions they produce, and their ongoing impact on
human culture, institutions, and politics [2] Modernization refers us to a model of a
progressive transition from a 'pre-modern' or traditional' to a 'modern' society. In
Kenya the present modernization surface depicting the pattern of a real variations in
levels of social, economic and political development was identified through the use of
components analysis and examined historically using more traditional cartographic
and statistical techniques.
The contemporary spatial patterns of modernization in Kenya are largely the
products of the attitudes and objectives of the former colonial power and the resident
European minority. The imprint of colonial penetration and the establishment of
effective administrative control temporarily froze the pre-European cultural
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geography, and Kenya was compartmentalized into a series of European and African
"reserves."
The requirements of the colonizers, however, demanded chat this new system not
be airtight. The construction of roads and railways, the growth of towns, the
introduction of a money economy and taxation, the spread of education, and a
number of other forces acted to draw the African out from his traditional social
matrix into a new network of social communications much broader and more
powerful in terms of the demands put upon him than any other he had encountered
before. The forces of transition were thus channeled through a superimposed system
of circulation and administration which reflected the designs of the colonizing power.
Attention was focused on the White Highlands and other areas where Europeans were
concentrated, while the coast (outside of Mombasa) and similarly peripheral areas
were largely ignored. At the same time, however, development in the White
Highlands and urban centers had a "lift-pump" effect on the surrounding African
reserves, leading to the emergence of two distinct but articulated subsystems which
controlled the growth of diffusion of modernization throughout Kenya. The impact of
modernization was therefore highly uneven. Traditional social and economic
organization, pre-European patterns of migration and, perhaps most importantly,
geographical proximity and accessibility to the major nodes and flow lines within the
new circulatory system affected the degree to which various peoples of Kenya were
exposed to and transformed by the processes of change. Some, like the Kikuyu,
changed rapidly, while others remained almost totally bound by tradition.
Modernization thus created a new kind of social gap that was in many ways greater
than that which existed prior to European contact. [2]The modernization surface in
Kenya was interpreted with respect to the patterns of spatial dualism (political as well
as economic), the growth of political parties and national elites, and the general
problems of national political integration.
Development of transport and communication has led to the national and
international trade on a large scale. The road transport, the train service, the ships and
the aero planes have eased the movement of men and material goods. Post and
telegraph, radio and television, newspapers and magazines, telephone and wireless
and the like have developed a great deal. They have helped the people belonging to
different corners of the nation to have regular contacts.
The introduction of the factory system of production has turned the agricultural
economy into industrial economy. The industrial or the capitalist economy has
divided the social organization into two predominant classes-the capitalist class and
the working class. These two classes are always at conflict due to mutually opposite
interest. In the course of time an intermediary class called the middle-class has
evolved. The problem of unemployment is a concomitant feature of the rapid
technological advancement.
Technology has profoundly altered our modes of life. Technology has not spared
the social institutions of its effects. The institutions of family, religion, morality,
marriage, state, property have been altered. Modern technology in taking away
industry from the household has radically changed the family organization. Many
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functions of the family have been taken away by other agencies. Marriage is losing its
sanctity. It is treated as a civil contract than a sacred bond. Marriages are becoming
more and more unstable. Instances of divorce, desertion and separation are
increasing. Technology has elevated the status of women but it has also contributed
to the stresses and strains in the relations between men and women at home. Religion
is losing hold over the members. People are becoming more secular, rational and
scientific but less religious in their outlook. So, we can see the positive effect of
modernization not only in inventions and discoveries, development of the science, but
in human minds as well.
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GENDER-ROLE SCENARIOS OF UKRAINIAN WOMEN’S
PARTICIPATION IN EUROMAIDAN PROTESTS
As gender remains one of the main systems of inequality, women`s question
became the key issue in the processes of democratization. Contemporary egalitarian
state demands equal participation and representation of all its citizens‘ interests in all
authorities. As a result of integration into international community and «transition»
toward liberal democracy the gender order in Ukraine became a fragmented
combination of numerous heterogeneous discourses: 1) a neoliberal discourse on
family`s emancipation from the state invasion; 2) a global feminism or gender
equality discourse; 3) a nationalistic discourse about women‘s «natural» destination
and deep nostalgia for the «traditional family values». Evolving nation state`s
ideology contributed to reconstruction of «traditional» gender roles that enhance
gender polarization and prescribe expressive roles for women and instrumental for
men. Current Ukrainian gender order was reflected in the modes of men‘s and
women‘s participation in Euromaidan protests 11/2013 - 02/2014.
Except participants‘ aspirations for further European integration and
democratization, Euromaidan protests were accompanied by the emotionally exalted
expectations connected with emergence of «a new Ukrainian nation» as a community
united by a sense of collective identity and common values. Despite presence of both
men and women, gender aspects of their participation could been seen in the
gendered division of labor during the protests. The modes of women participation
into the protests varied significantly during different protests` stages – from peaceful
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demonstrations to violent clashes. Militarization of the protests and spread of
nationalistic discourse has greatly contributed to the glorification of male heroes as
«true revolutionaries» and fighters for freedom, while women‘s contribution into the
protests was neglected or stood invisible (their role was treated as auxiliary).
Nevertheless, women were actively engaged in all form of activities in the protest
space. According to the KIIS data, in the beginning of the peaceful protests and mass
demonstrations women composed almost half of the protesters (43%), but with
transformation of Maidan into semi-military area of protesters` permanent residence
women composed only 12% of them. The increased danger of violent repressions
resulted in exclusion of women from the protest space (as a result of male intentions
to protect women-and-children).
Despite limitations of gender-role stereotypes, female protesters were engaged
into diversity of activities that make possible for them to criticize sexism. Moreover,
Euromaidan protest provided women with the space and the ability to accept and
affirm egalitarian gender roles, expressing themselves as leaders and active citizens.
Empathy and solidarity among citizens contributed to women`s ability to mobilize to
challenge stereotypes (favorable for transformation of society toward higher
inclusion). Therefore, there were different gender-role scenarios of women‘s
participation into the protests according to functions they performed and the way they
represented themselves. Gendered roles of women depend not only on individual
factors (their abilities and willingness, skills) but also from structural ones (gender
order of particular society). The qualitative content analysis was used to define major
gender-role scenarios of women‘s participation in the protests (32 selected texts
devoted to the topic of women‘s participation in Euromaidan that had been published
in Ukrainian or foreign online-media in Ukrainian or English language from 11/2013
up to 20/2015).
Patriarchal scenario is based on gender polarization, maintains traditional
gender roles and underlines their essentialist features (representing women as those
who serve the needs of the other and perform expressive functions). In addition to
this, women are expected to perform reproductive labor that demands time and
emotional resources, but is not recognized as significant one (tends to stay invisible
or taken for granted). Patriarchal scenario underlines women‘s dependence on men
and does not represent women as subjects of action. The following patriarchal
gender-role scenarios of women during the Euromaidan were identified: 1) Mother
(reproductive – caring and serving – labor, providing emotional and moral support),
2) Ukrainian beauty (stressing visible Ukrainian femininity for inspiration of heroes),
3) Victim (representing suffering of weak women that demands men`s protection). In
contrast, egalitarian gender-role scenario presupposes equity of opportunities and
rights for men and women, making them free to choose the roles they want to
perform. As a result, women were able to perform more emancipative roles that
helped them express leadership, own civil position and affirm themselves as experts.
Egalitarian scenarios include the following: 1) Female Warrior (together with men
fighting with enemies, building and protecting barricades, medical aid), 2)
Peacekeeper (negotiating with enemies to prevent escalation of violence), 3)
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Information and Logistics Provider. Egalitarian roles provide agency, visibility in
public discourses, glorification and with more probability (compare to patriarchal)
recognition of women in memory politics.
Thus during Euromaidan protests gender roles were reaffirmed (expressing
patriarchal gendered scenarios) as well as contested (providing egalitarian scenarios).
Багінський А.В. (м. Київ)
andrei.baginsky@gmail.com
РЕПРЕСІЇ ТА РЕФОРМИ ЯК ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
Обмеженість теоретичного осмислення політичної системи України
полягає у використанні «відпрацьованих» концепцій соціальних наук стосовно
українських реалій. Не виправдала себе парадигма транзитології, що прагне
пояснити політичну модернізацію через набуття режимом демократичних
характеристик.
Теоретичний
ланцюжок
«лібералізація-демократизаціяконсолідація» не показав динаміку суспільства, в якому базова орієнтація
населення на демократію не здатна трансформуватись у ефективні політичні
інститути. Водночас, як мінімум двічі впродовж останньої чверті сторіччя
Україна могла перетворитися на стабільну диктатуру, як це відбулося у деяких
державах пострадянського простору. З тих чи інших причин цього не відбулося.
Стан «недемократії і неавтократії» веде до пошуку нових концептуальних схем
вітчизняної політичної динаміки.
Різноманітний досвід дослідження розвитку держав узагальнює сучасна
політекономія з огляду на класичний трьохкласовий поділ суспільства.
Диктатура з'являється там, де багатий або політичний клас концентрує владу у
своїх руках, здійснюючи репресії проти середнього та нижчого класів. Але
ресурси для репресій є обмеженими.
Ймовірність диктатури зменшується, коли витрати від реформ стають
менше витрат від репресій. Політичні переслідування впродовж тривалого часу
можливі там, де диктатор може «купити» населення. Українська економіка
таких можливостей не надає. Але як довго може тривати відстуність як реформ,
так і репресій?
Конфлікт за обмежені ресурси, доходи і владу легко переростає в боротьбу
за встановлення правил гри, за вибір економічних інститутів, які визначають
характер економічної активності та соціальної сили, яка ії втілює. Зрозуміло, в
конфлікті неможливо врахувати інтереси всіх соціальних груп одночасно.
Когось чекає поразка і розчарування, а когось - перемога і досягнення
поставлених цілей.
«Для майбутнього країни неймовірно важливо, хто переможе в цій
боротьбі. Якщо вдасться взяти верх тим, хто програє від економічного
зростання, вони можуть його заблокувати і надовго занурити країну в епоху
застою», - пишуть Робінсон і Аджемоглу [Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А.
Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти,
процветания и нищеты. – М., 2015. – С..101].
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Чим більше середній клас, тим менше можливостей для репресій. Чим
багатше середній клас, тим менша загроза для перерозподілу. У міру зростання
доходів середній виборець стає багатшим і це знижує його зацікавленість у
високих податках. У цьому вигода союзу середнього класу і багатих
(політичного класу).
Якщо доля середнього класу в Україні становить сьогодні від 5% до 15%
населення суспільства, то у деяких європейських країнах цей показник 50% і
вище. Тобто, мінімум 35% населення має потенціал для економічного і
політичного зростання.
Звідси випливає, чому сьогодні не може бути українського президента як
переважного представника інтересів середнього класу. Але існує і процвітає
президент для найбідніших і найбагатших. Частина бідних ще вірить в
урядовий популізм, багаті в процесі реформування системи можуть втратити
частину своїх доходів і тому зацікавлені в її консервації.
Таку штучну, ситуацію, зберігати довго не вдасться.
Аналіз суспільств, згідно до Робінсона та Аджемоглу показує, що за
останні 150 років у багатих завжди є три можливості: (1) піти на поступки, (2)
запровадити демократію або (3) провести репресії.
Нинішнє політичне керівництво вибирає проміжний варіант: здійснювати
точкові репресії і проводити відносно конкурентні вибори. Останнє - необхідна,
але не єдина умова демократизації.
Безумовною проблемною точкою нинішньої кризи є правоохоронна
система. Її стан, сформований за останні 20 років, дозволяє використовувати
суди, прокуратуру і міліцію для «закручування гайок». Але це - пік
можливостей - в слабкій економіці каральні функції неможливо підтримувати
довгостроково. У відповідь суспільство може репресувати представників влади.
Український політичний клас бачить в широкому розподілі влади
безпосередню загрозу для себе і свого бізнесу. Але в стратегічному плані бізнес
не повинен боятися, адже демократія - це єдині правила гри. Тільки у вільному
суспільстві можна розраховувати на стабільний прибуток на роки вперед. У той
же час демократія і в інтересах бідних, тому що вони також можуть виграти від
перерозподілу ресурсів
Чи залишається шанс зробити демократію безпечною для всіх груп?
Потрібно лише правильно порахувати вигоди і витрати кожного класу.
Нинішній компроміс між багатими та бідними в Україні має тимчасовий
характер. Запити зростаючого середнього класу залишаються не врахованими.
А значить протестний рух у різноманітних формах буде тільки наростати.
Барченков Р.В. (м. Київ)
barchenkovrom@yandex.ua
ПОДІБНІСТЬ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» ТА
«ЄВРОМАЙДАНУ»
Україна 21 листопада відзначає другу річницю "євромайдану": 2 роки тому
в Києві розпочалася акція протесту, що змінила всю країну.
123

Практично 2 роки тому, в ніч з 21 на 22 листопада, в Україні почався
суспільно-політичний процес під назвою "євромайдан", згодом перейшов в
масову боротьбу проти правлячої партії і керівництва країни в особі президента
Віктора Януковича. Примітне те, що початок "євромайдану" співпав з початком
Помаранчевої революції практично день в день.
Зовсім містичним є схожість дати початку Помаранчевої революції в 2004
році і "євромайдану" в 2013 році. Офіційним початком Помаранчевої революції
вважається День 22 листопада 2004 року, коли на Майдан почали стікатися
маси людей. "Євромайдан" же почав свою дію в ніч з 21 на 22 листопада 2013
року, коли близько тисячі жителів Києва вийшли на Майдан протестувати
проти рішення української влади про припинення реалізації угоди про
асоціацію з Євросоюзом. При цьому спочатку вимогою протестуючих
"євромайдану" було підписання угоди про асоціацію з ЄС, яка після розгону
демонстрантів 30 листопада переросла в масові невдоволення і вимогу
відставки влади. У прихильників ж Помаранчевої революції мета була одна визнання недійсними офіційних підсумків голосування в другому турі виборів
президента України і проведення голосування повторно, що саме по собі
передбачало, що президентом має стати саме їхній лідер, Віктор Ющенко, а не
Віктор Янукович.
У 2004 році Помаранчева революція лише підтвердила існуючі на Україні
відмінності між двома її половинами - заходом і сходом. Традиційно тягнеться
до Росії Південний Схід висловив підтримку чинному курсу країни і
номінально проросійському кандидатові в президенти України Віктора
Януковича, який був покликаний замінити на посту глави держави Леоніда
Кучму, що минає після свого другого президентського терміну. Західна ж
Україна практично повністю висловила підтримку опозиційному кандидату
Віктору Ющенку.
Через 10 років тенденції до розділення країни на Захід і Схід лише
посилилися. Зрозуміло, були свої незадоволені і владою Януковича, і
"євромайданом" в обох частинах країни, однак, що характерно, кістяк
протестуючих в центрі Києва в обох випадках склали жителі Західної України.
Експерти пояснюють це тим, що більша частина українського виробництва
сконцентрована на південному сході країни, і робітники, що підтримували
Майдан, попросту не стали ризикувати своїми робочими місцями.
У 2014 році всі головні події розгорнулися не на самому Майдані, а
недалеко від нього - спершу, у грудні 2013 року, на Банковій вулиці (біля стін
Адміністрації президента України), а потім, вже в січні-лютому 2014 року, на
розташованій зовсім поруч вулиці Грушевського. На Майдані ж залишалися
мирні протестувальники і наметове містечко.
Як не парадоксально, головні цілі двох Майданів не змінилися навіть через
10 років, і навіть перші особи двох революцій не змінилися. По-перше, в 2004
році прихильники Помаранчевої революції всіма силами показували, що вони а разом з ними і вся Україна - виступають проти збереження колишнього курсу
української влади в особі ставленика Леоніда Кучми - Віктора Януковича. У ту
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пору Янукович був лише прем'єр-міністром. Протистояв йому екс-прем'єр і
головний на той момент опозиційний політик - Віктор Ющенко. По-друге,
формулювання "проти співпраці з Росією, за співпрацю з Європою" була
популярна в 2004 році, проте через десять років цей фактор для українців став
чи не ключовим. До "євромайдану" Віктор Янукович підійшов уже в статусі
президента країни, і масові протести в Києві почали свою дію якраз після
перенесення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спершу, в одну з
ночей кінця листопада, українська міліція в жорсткій формі розігнала
"євромайдан", а вже через кілька днів радикальна молодь вийшла на Банкову.
Цікаво, що якщо Помаранчева революція мала досить чіткий набір символів
для розпізнавання "свій-чужий" (помаранчевий колір - за Віктора Ющенка,
синій - за Віктора Януковича), то "євромайдан" відмовився від поділів на
кольору.
Отже, можна зробити висновок, що наші люди вміють боротися за свої
права та погляди, вміють координуватися у потрібному випадку та в
надзвичайних ситуаціях. Не дарма ж всі ці акції протесту відбувалися на
Майдані НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Сила цієї незалежності саме в єдності українців
різних релігій, професій, вікових категорій та соціального статусу.
Березовська А.Г. (м.Київ)
nastya_nb@mail.ru
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Різного роду конфлікти – постійні супутники розвитку цивілізації, що
супроводжують людство протягом усього життя. Вони характерні для будь-якої
сфери суспільної життєдіяльності. Конфлікт являє собою зіткнення або
протиборство різних політичних суб‘єктів, яке виникає через несумісність їх
думок, поглядів, позицій з приводу того чи іншого питання (яскравий приклад –
непереборне бажання отримати якомога більший об‘єм владних повноважень,
що дозволить здійснювати активний вплив на діяльність та поведінку інших).
За своєю природою він несе в собі значний деструктивний потенціал, що може
стати загрозою не тільки теоретичного (на рівні «паперових» домовленостей),
але і практичного (краху держав, демографічних втрат) характеру. Конфлікти
можуть бути як незначними, локальними (наприклад, міжособистісні), так і
глобальними (війна між державами), що мають набагато більш серйозні
наслідки. Але, незважаючи на масштаб конфлікту та рівень його впливу, пошук
ефективних шляхів виходу з нього або хоча б мінімізація негативних наслідків
завжди має актуальний характер.
Політична практика передбачає застосування різних груп методів мирного
виходу з конфліктної ситуації: методи, що спрямовані на запобігання
насильницьких стадій розвитку конфлікту; методи, направлені на вирішення
протиріч, що викликали конфлікт (забезпечення ефективної комунікації
конфліктуючих сторін); і, нарешті, методи, що спрямовані на зниження рівня їх
протистояння (надання конфліктній ситуації ненульового характеру). Усі ці
групи мають свої особливості та розроблену стратегію дій.
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Взагалі, процес врегулювання конфлікту на глобальному рівні передбачає
проходження відповідних стадій: підготовчої (детальний аналіз ситуації),
переговорної (прямий контакт учасників або довірених осіб ) та, по суті,
завершальної – остаточний вихід з конфлікту ( контроль за узгодженими
рішеннями). Але пошук шляхів виходу з нього залежить не тільки від
специфіки конфліктуючих сторін, не менш важливими також є інші фактори
(наявність балансу сил у суспільстві, історичний досвід, зовнішній вплив з боку
інших держав тощо) . Саме тому до уваги треба брати й особливості
менталітету сторін, базу, на якій ґрунтується суперечка, погляди учасників,
характер їх бажань, потреб, та головне - наявні матеріальні і духовні ресурси.
В даний період Україна є учасницею масштабного політичного конфлікту, який
дійшов рівня не просто суперечки, а справжньої війни, яка має фатальні
наслідки (масова поява біженців, численні втрати як серед військових, так і
мирного населення, падіння матеріального добробуту тощо).
Для того щоб зробити висновки зі сторони людини, яка живе в атмосфері
конфлікту та є безпосереднім зацікавленим обличчям в його вирішення, був
проведений міні-аналіз поглядів особистостей,щодо можливих шляхів
вирішення проблеми, який включав в себе людей близьких до оточення автора,
різних вікових категорій та професій. Погляди та запропоновані варіанти, були
представлені абсолютно різні, іноді навіть діаметрально протилежні точки зору,
це означає, що вихід з конфлікту є , що можливі варіанти є, тобто є до чого
прямувати. Найрозповсюдженішим варіантом- є закінчення війни, тобто
застосування одного з теоретично даних завершень конфлікту – це згода з
напору однієї сторони (прийняття позиції сильнішого агресора). Інші шляхи
можна розділити на внутрішні – це проведення реформ , щодо медицини,
юридичної сфери і т.д., а також урегулювання економічної сфери (методом
контролю усіх доходів, а не тільки того, що має середній та нижчий клас
суспільства), та на зовнішні – угрупування маси проти одного агресора ( як
прикладом може слугувати Друга Світова Війна.
На мою думку ефективним методом для розв‘язання конфлікту в Україні є
компроміс (згода на основі взаємних поступок учасників). Та все ж бажано,
щоб він не мав вимушеного характеру (через обставини, що склалися), а був
добровільним (заснованим на згоді відносно певних питань та той, що буде
відповідати інтересам всіх учасників). Результатом повинно бути продовження
комунікації сторін, бо за відсутності зв‘язку по-перше буде страждати
економіка нашої країни, а, по-друге, можливий спонтанний вибух
неконтрольованої агресії.
Отже, підсумовуючи сказане можна прийти до висновку, що усі варіанти
виходу з конфлікту мають свої переваги та недоліки, можуть приводити до
абсолютно різних результатів. Та справа в тому, що сама політика відносно
конфліктів грає подвійну роль – з одного боку, вона шукає шляхи їх
врегулювання, з іншого – провокує їх появу внаслідок боротьби різних
суб‘єктів за владу.
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Бичко Г.О., Смірнова В.О. (м. Київ)
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В
МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток сучасного молодого покоління припадає на час нелегких
трансформаційних процесів в нашій країні, що зачіпають всі без винятку сфери
життя: економічну, духовну, політичну, правову і т.д.. Ця нестабільність в
оточуючому середовищі підсилюються також внутрішніми переживаннями та
змінами, оскільки молодь – це та соціально-демографічна група, що переживає
фазу дорослішання та адаптації до нелегких реалій суспільного життя.
Не буде перебільшенням зазначити, що для держави молодь є тим
незамінним ресурсом, що просуває вперед суспільний розвиток та є джерелом
креативу, інновацій та змін. Однак не можна сказати, що ті умови, в яких
зростає наше молоде покоління є сприятливим для розкриття його потенціалу.
Економічні негаразди, політична нестабільність, загострення соціальнополітичних та етнічних конфліктів, що призвели до початку військового
протистояння, а також відсутність ідеологічних пріоритетів, корупція,
бюрократизм – все це описує тотальну кризу, що сьогодні охопила наше
суспільство.
Однією з найбільш вразливих до цих процесів групою є саме молодь, яка в
силу свого статусу не може чітко орієнтуватися в реаліях, що постійно
змінюються і тому опиняється на роздоріжжі соціальних проблем [1, 20].
З соціально-політичним та економічним становищем в країні тісно
пов‘язаний стан суспільної свідомості, що трансформується разом із зміною
суспільства. Особливої уваги заслуговує така її форма, як правова свідомість,
стан якої неодмінно позначається на розвитку всіх сфер суспільно життя.
Правова свідомість (під якою можна розуміти погляди, уявлення, думки,
почуття, настрої, які виражають розуміння необхідності встановлення та
функціонування визначеного правового порядку в суспільстві [2, 17]) може
змінюватися в необхідному для суспільства напрямкові, однак лише за
наявності необхідних позитивних змін у суспільстві. З іншого ж боку, вона
може набувати і стану деформації, однією з найпоширеніших форм якої є
правовий нігілізм.
Визначити правовий нігілізм можна як «крайній прояв правового
невігластва, відкидання або ігнорування права, юридичних норм,
загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе ставлення до правових
принципів і традицій, крайній прояв правового безкультур'я» [3, 121].
Шукати причини правового нігілізму серед українського суспільства
загалом і молоді зокрема, потрібно перш за все в умовах їх існування, в тому де
і як людина працює, навчається, як проводить вільний час, які стосунки має з
родиною та однолітками, чи в повній мірі здатна задовольняти власні духовні
та матеріальні потреби тощо.
Молодь особливо гостро відчуває наслідки затягнувшоїся економічної
кризи, що позначилася на її матеріальному становищі, неможливості
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задоволення основних потреб, посиленому соціальному розшаруванні та
нерівності.
Крім того, проблемою сьогодні є невідповідність норм права і результатів,
до яких призводить їх застосування. Молоді люди не розуміють, чому
необхідно дотримуватися установлених законом приписів, якщо це не
призводить до позитивних результатів. А іноді і навпаки, призводить до
покращення соціального чи матеріального становища (корупція і т.ін.).
Описуючи причини правового нігілізму не можна не згадати історичний
спадок нашої країни. Нехай навіть сучасна молодь не пам‘ятає часів тотального
контролю та «залізної завіси», однак 70 років радянської влади все ж залишили
свій слід. Зокрема переконання в тому, що вирішити якусь справу без
впливового знайомства чи хабара неможливо, міцно укорінилося в свідомості
наших громадян, і згодом переросло в одну з найбільших проблем сучасного
суспільства – корупцію.
Також важливими чинниками, що впливають на виникнення правового
нігілізму серед молодого покоління є низький рівень правової свідомості,
правової культури, та правового виховання. Молоді українці сьогодні
здебільшого не розуміють, що таке право, вони лише знають, що таке закон,
який, на їхню думку, є скоріше забороною, ніж правом. Вони не знають або в
недостатній мірі ознайомлені зі своїми правами, і, відповідно не вміють ними
користуватися для задоволення власних інтересів. А це в свою чергу
призводить до формування в них негативного або байдужого ставлення до
права та механізмів його реалізації.
Проаналізувавши причини виникнення правового нігілізму серед молоді,
можна поставити закономірне питання про шляхи його подолання. Очевидно,
що це важке завдання, розтягнуте в часі. Для його вирішення потрібне не одно
десятиліття і зусилля не одного покоління наших громадян. Головне на цьому
шляху – це усвідомлення важливості даного питання для розвитку нашого
суспільства та тої відповідальності, яка лежить сьогодні як на державі в цілому,
так і на кожному громадянинові окремо.
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АДАМ СМІТ. РІЗНОВИДОВІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЕГОЇЗМУ В
ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ
Існує багато бачень взаємовідносин людей у економічній сфері життя.
Сучасна неолітична політика ідеологічно ґрунтується на уявленнях Адама
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Сміта, що егоїзм і корисливість природна сутність людини. Тема людських
взаємовідносин, їх істинної сутності завжди є важливою, саме тому питання,
що розглядається тут є актуальним. Адам Сміт, основний представник
класичної політичної економії, сприймав людину в її природній сутності –
егоїстичною і корисливою. Проте він вважав, що це не лише не шкодить
економічній системі, а є визначальним у її здоровому функціонуванні :
―Вона(людина) швидше досягне своєї цілі, якщо звернеться до їх егоїзму і
зможе показати їм, що в їх власних інтересах зробити для неї те, що вона
просить від них(оточуючих її людей). Всякий, що пропонує іншому угоду
якого-небудь роду, пропонує зробити саме це. Дай мені те, що мені потрібно, і
ти отримаєш те, що потрібно тобі, - такий сенс всілякої подібної пропозиції.
Саме таким шляхом ми отримуємо одне від одного значну кількість послуг,
яких ми потребуємо. Не від доброзичливості м'ясника, пивовара або булочника
очікуємо ми отримати свій обід, а від дотримання ними своїх власних інтересів.
Ми звертаємося не до їхньої гуманності, а до їхнього егоїзму, і ніколи не
говоримо їм про наші потреби, а про їхні вигоди ‖ – писав Адам Сміт у своїй
роботі ―Дослідження про природу і причини багатства народів‖. Дбаючи про
власний добробут і вкладаючи сили у власне збагачення, людина одночасно
сприяє зростанню економічного рівня у взаємодіючого з нею населення.
Виготовляючи певні блага, людина стимулює виникнення конкуренції, котру А.
Сміт назвав ―невидимою рукою ‖ ринку, силою, яка ―змушує ‖ індивіда сприяти
суспільній вигоді. Так, в приклад можна привести ремісника, котрий
виготовляючи певний товар купує для нього матеріали, забезпечуючи інших
індивідів роботою. Він створює потрібне людям благо і таким чином, діючи
лише у корисливих цілях приносить користь суспільству. Але у теорії Адама
Сміта є суттєвий недолік, яскраво зобразити його можна через приклад з
бджолиним вуликом і шершнем, котрий з егоїстичними цілями проникає в
нього і знищує бджолині запаси, лишаючи їх способу вижити взимку. За цими
двома прикладами можна дійти до висновку, що егоїстична діяльність в
природі може бути двох видів – егоїзм, що шкодить оточуючим і той, що
навпаки їм допомагає. Якщо ж зосередитись лише на людях, ці два види можна
назвати примітивним і раціональним егоїзмом відповідно. Примітивний егоїзм
визначається як поведінка людей націлена на отримання благ саме в даний
момент, не продумуючи майбутніх наслідків. На противагу, раціональний
егоїзм – це дії індивіда метою яких є не лише збагачення себе, але й здобування
благ для оточуючих людей від благополуччя яких залежить майбутній
прибуток особи. Розуміючи, що позбавивши благ людей сьогодні ти
позбавляєш себе благ завтра, раціональні егоїсти намагаються забезпечити
оточуючих, а одночасно і себе достатком. Якщо Альтруїзм - це безкорислива
допомога людям, здатність нехтувати своїми інтересами на благо інших, то
раціональний егоїзм все-таки націлений на отримання вигоди для себе, проте
засобами збагачення людей, що мають пряме відношення до твого доходу.
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Отже, ми можемо визначити, що егоїстична поведінка людини про яку
говорить Адам Сміт, є корисною для економічної системи лише в тому
випадку, якщо вона є раціональною.
Список використаних джерел:
1. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів/ А. Сміт.
2. Жовтанецький О. Цікава економіка/ О. Жовтанецький, Н. Чуба.
Борзєнкова С.В. (м. Київ)
svetko95@mail.ru
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ЯК ТИПОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ,
СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ЇЇ ОЦІНОЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Політична стабільність – засадничий фактор функціонування державної
системи, підтримання якого на необхідному рівні – одна з першорядних задач
кожної держави, з будь-якою структурою правління, рівнем економічного та
соціального розвитку тощо. Це питання має бути контрольованим на рівні як
внутрішньої, так і зовнішньої політики. Основним керуючим впливом для
регулювання стабільності найчастіше виступає держава та її інститути.
Упорядкування взаємовідносин між державними і суспільними інститутами,
налагодження неспотвореного зв‘язку між ними та, як результат, можливість
прийти до оптимальних рішень, що зможуть задовільнити більшість –
фундаментальні завдання держави як гаранта політичної стабільності.
Особливої уваги та індивідуального підходу потребують перехідні
політичні системи, до яких можна віднести і систему сучасної України.
Очевидно, що стабільність держави функціонально взаємопов‘язана зі
стабільністю країни в цілому. В свою чергу стабільність країни – одне з
основних прагнень її свідомого населення. Політична стабільність була і
залишається об‘єктом та темою досліджень великої кількості як українських
(наприклад, А. Титаренко, І. Кіянка, В. Волинець, В. Колюх), так і іноземних
вчених та дослідників. Термін «стабільність» був детально детермінований в
західній політології. Різні тлумачення отримав він в працях Ч. Ендрейна, Д.
Яворськи, С. Хантінгтона, Ф. Біля, А.С. Макаричєва, Е. Циммермана та інших.
Незважаючи на це, в осягненні цієї категорії все ж залишаються неопрацьовані
аспекти. В роботах вчених, що перелічені вище, замало уваги приділено
удосконаленню та модернізації шляхів стабілізації політичних систем. На
даний момент не сформовано загального та вичерпного підходу до тлумачення,
а отже й осягнення факту стабільності політичної системи. З цієї причини
неможливо визначити критерії і фактори стабільності політичних систем
комбінованих і перехідних типів та розробити методологію її досягнення. Деякі
вчені, наприклад, проводять паралель між стабільністю та ефективністю.
Безумовно, вони взаємопов‘язані, але не кожна стабільна система ефективна і
навпаки. Якщо ж розглядати політичну систему як типову систему управління,
то мірою її ефективності буде міра узгодженості між потребами «входу» і
рішеннями «виходу» для їх вдоволення і водночас підтримки існуючого ладу на
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належному рівні. При такому підході критерієм оптимальності політичної
системи можна вважати відповідність її структури та роботи основним
цінностям та інтересам конкретного суспільства, які при цьому не протирічать,
а забезпечують збереження і гармонійне існування цієї системи. Спробу
кількісного підходу до факторів і критеріїв стабільності було здійснено
Локосовим В (рос.). Він вважав, що у системи будь-якого устрою є межа
невпорядкованості по кожному з визначальних факторів, при перетинанні якої
система потрапляє в кризовий стан. Характеристичний же підхід багатьох
вчених отримав деяке узагальнення у праці Макаричева А (рос.). За Ф. Білі
(шотл.), наприклад, стабільність – це можливість самозбереження самобутності
існуючої системи. Д. Яворські (амер.) поділяв стабільність на мінімальну –
відсутність в державі збройних конфліктів та демократичну – регулювання її
силами громадськості. Л. Паутова (рос.) виділила резистентну (міра спротиву
змінам) і пружну (самовирівнювання) стабільність. Д. Савін (рос.) розглядає
автономну (досягнену шляхом розвитку демократії) та мобілізаційну (шляхом
диктатури). Інші підходи містять різнозабарвлені характеристики, які, загалом,
мають той самий зміст. Маючи опис стану стабільності політичної системи як
об‘єкта керування доцільним буде розглянути критерії стабільності та основні
керуючі дії для її регулювання. Основні критерії було розроблено Е. Даффом і
Д. Маккамантом (амер.): а) переважання над соціальною мобілізацією
соціальної допомоги; б) високі показники економічного розвитку; в)
рівномірний розподіл прибутків; г) наявність політичних резервів; д) залучення
громадянства у політичне життя за рахунок політичних партій. Загальними ж
керуючими факторами є: продуктивність роботи політичної, партійної та
правової систем, наявність «зворотного зв‘язку» в них; численність «середнього
класу» та його вдоволеність існуючим устроєм; рівномірний соціальний поділ
суспільства; запобігання загострення етнічних, релігійних, національних
конфліктів, тощо; врахування міжнародного досвіду та впливу. Відповідно
дестабілізуючими аспектами стануть відхилення поданих факторів від
необхідного рівня.
Узагальнивши, можна сказати, що система втрачає стабільність, коли
вступає в протиріччя зі своєю природою та структурою. Тому для оцінки
стабільності необхідна розробка експериментальних та теоретичних, при чому
як якісних, так і кількісних показників стабільності, що будуть загальними для
всіх систем. Саме вони визначатимуть тип стабілізаційних процесів, та
необхідні кроки для її забезпечення.
Бортнійчук К.Г.( Київ)
bortniychuk.k@db.ua
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД : ЙОГО УРОКИ ТА ВИКЛИКИ
Сучасні державні утворення залучені до усіх сфер людського життя,
регламентації піддається усі процеси: починаючи від народження і закінчуючи
смертю, - юридично особа не існує, якщо не має відповідних документів, і не
може бути учасником повноправним учасником суспільних відносин.
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Історичний зріз показує, що ще ніколи держава немала такого глобального та
всеосяжного масштабу залучення до повсякденних практик своїх громадян.
Актуальність державної політики для звичайного громадянина
визначається тим фактом, що влада державного апарату поширюється не тільки
на сьогодення, але й на наше минуле та можливе майбутнє. Прийнято
апелювати до поширеної думки, що минулий історичний досвід справляє
чималий ефект на подальшу поведінку. Звичайно, вивчаючи історії ми
збагачуємося мудрістю попередніх поколінь і в той же час маємо змогу не
робити помилок та уникати пасток. Та як виявляється історія не має статичного
характеру – вірогідно ми сьогодні творимо наше вчорашнє буття, з метою
активно впливати на майбутнє.
Щоб сформувати «потрібний» світогляд підручники по історії
переписуються мало не щороку, бо політична коньюктура змінилася і стає
необхідним змінити фактологічний базис, чи хоча б його трактування, щоб
надати історичним подіям певного «актуального» сенсу. Динамічність історії
розкриває перед нами великі можливості, але й таїть в собі серйозні проблеми.
Ідея планового і раціонального розвитку полонить розум своєю
передбачуваністю та уявною стабільністю,- та досягти прогресу акцентуючи
увагу на ретроспективі, а не на створенні нової працюючої моделі по меншій
мірі дивно.
Занадто багато часу витрачається на перегляд вчорашніх подій – через що
на передбачення завтрашніх не вистачає ні сил, ні ресурсів. Об‘єктивність
історії завжди ставили під питання – занадто велика спокуса зобразити події так
як зручно в цій конкретній ситуації. Тим паче звертання до попереднього
досвіду суттєво знижує будь-яку інноваційну активність, у силу вступають
звичаєві практики і свою аргументацію адекватності дій до ситуації базують на
таких, здавалося б, архаїчних підвалинах як: а) ця система працювала раніше - і
зараз продовжує; б) ця практика перевірена часом – а використання нового
методу, ще невідомо чи виправдає себе; в) хай інші перевірять, а коли
впевняться, що метод надійний - і ми приєднаємось; г) от такі у нас умови
роботи – по іншому система працювати не буде….
Доречність звертання до традиційних парадигм доволі обмежена у
застосуванні, бо до сучасних практик існували попередні, які нашими
пращурами були засвоєні та сприймалися як єдино правильні, не зумів вони
вчасно відмовитися від неактуального суспільство залишилося б на
початковому етапі розвитку. Коли достовірність історичних практик завжди
залишається під сумнівом, чому ми продовжуємо за них так триматися?
Історія знає не мало прикладів, коли рушилися імперії, які існували
століттями і ніби не збиралися закінчувати життя самогубством, але через
неспроможність вчасно переформатуватися вони розпадалися на частини. При
чому найбільшим гальмом таких держав-суспільств ставали їх соціальні та
технологічні здобутки, які на етапі розквіту форсовано штовхали прогрес
вперед. Таким прикладом може слугувати швидкий розквіт та не менш
швидкий розпад надпотужного державного утворення як Радянський Союз, 132

система державного планування була передовою технологію 30х-50х, яка
дозволила провести індустріалізацію у аграрному суспільстві і перетворити
його в передове. Але замість того щоб у 60х роках спробувати йти вперед –
влада вибрала спокійну стабільність і стагнацію, боячись зруйнувати систему,
яка продовжувала працювати. Була втрачена можливість реформувати
державний апарат – ідеї як це зробити навіть починали розглядатися (розробки
Глушкова, Канторовича), та страх нового і звичка керуватися принципом
«раніше працювало – і зараз буде», зруйнували величезний потенціал країни.
Коли голови керівництва країни звернені у минуле, то дуже складно
віднайти там майбутні перспективи. Влада продовжує триматися за старі
звички, не дивлячись на те, що сама ж визнає що до успіху нашу країну
приведе тільки тотальна перебудова принципу управління.
Наважитися на створення свого власного шляху до «щасливого
майбутнього» дуже складно, бо попереду з великою вірогідністю чекає багато
випробувань на міцність, ще й сама система прагне повернутися до
комфортного стану інертності та спокою. Іншого варіанту крім як набратися
терпіння та мужності і йти вперед, незважаючи на незручності просто не існує –
Треба дивитися у майбутнє і там бачити нові можливості, бо інакше ми просто
перестанемо існувати.
Бубняк С.М. (м. Львів)
s.bubnyak@ukr.net
ПРЕКАРІАТ ЯК ЗАРОДЖЕННЯ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ
В УКРАЇНІ
Останні десятиліття ХХ ст. і початок ХХI ст. характеризуються появою
такого явища як глобалізація. ―З одного боку це пов‘язано із падінням залізної
завіси та інтеграцією Китаю у світову економіку, з іншого – із швидким
розвитком інформаційних технологій, завдяки яким зросли можливості доступу
до будь-якої інформації у світі. Відтак, глобалізація – це процес всесвітньої
економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікаціїˮ [1].
Україна не є винятком у цій ситуації, адже на її території відбувається
перехід від індустріального до постіндустріального етапу розвитку, що
зумовлює глобальні зміни. Отож, в умовах трансформації сучасного
суспільства особливої уваги заслуговує його соціальна стратифікація –
диференціація на класи та верстви за ознакою нерівності в прибутках,
власності, рівні освіти, обсягу влади, професійному престижі, стилі життя
тощо.
За сучасних умов, на нашу думку, слід зосередити основну увагу саме на
класовій стратифікації, ―на основі нерівного становища щодо основних
соціальних ресурсів, які визначають життєві шанси, соціальні претензії та
можливості спільно діяти. В українському суспільстві виділяють, як правило,
три класи:
Вищий – до нього зараховують роботодавців, керівників, топ-менеджерів,
усіх, хто володіє виробничими потужностями чи контролює їх, має капітал;
133

Середній – група людей, що має стійкі доходи, достатні для задоволення
широкого кола матеріальних і соціальних потреб; це люди, які мають високий
рівень освіти і кваліфікації, займають в суспільстві проміжне становище;
Нижчий – до нього належать малокваліфіковані робітники, особи без
професійної кваліфікаціїˮ [3].
Проте, останнім часом в науковій літературі йдеться про формування
нового соціального класу – прекаріат, про який згадували в своїх працях П.
Бурдьє, Ю. Габермас, М. Хардт, Г. Стендінг, Т. Негрі, М. Фуко та інші.
Прекаріат – це принципово нове утворення, що позначає наявність соціального
прошарку, який уособлює відчуження не тільки від результатів праці, а й від
усього суспільства значних соціальних груп, що зазнають особливих форм
експлуатації їх праці, знань, кваліфікації, а в кінцевому рахунку і якості життя.
У ці групи входять ті, хто постійно зайнятий тимчасовою, епізодичною
роботою, залучені у тіньовий сектор ринку праці, внаслідок чого мають урізані
соціальні права і володіють ущемленим соціальним статусом.
Основними характеристиками прекаріату як соціального класу є:
відсутність - захищеності на ринку праці, гарантій зайнятості, гарантій робочих
місць, захисту на випадок знецінення професії і можливості для руху вгору
кар‘єрною драбиною, підвищення статусу і доходу, безпеки робочого процесу,
гарантій набуття певних навичок, захищеності доходу, забезпечення
колективного голосу на ринку праці.
Отже, умови праці представників прекаріату ―характеризуються
атиповими трудовими договорами, обмеженими або відсутніми соціальними
пільгами та законодавчо визначеними правами, високим ступенем
нестабільності робочих місць, нетривалим періодом роботи, низькою
заробітною платою і високими ризиками професійних травм та захворюваньˮ
[2].
В Україні цей клас формується з часів настання фінансово-економічної
кризи 2008 р., коли знизились рівень ВВП, середня заробітна плата, банки
обмежили коло своїх операцій, ринок будівництва занепав, залишивши безліч
розпочатих будівель тощо. І саме зараз в сучасній Україні доволі нелегка
ситуація, адже на її східній частині ведуться військові дії. Донецька та
Луганська області окуповані бойовиками. А це має прямий вплив на усі сфери
життєдіяльності держави, адже основні ресурси направлені на врегулювання
військового конфлікту на сході країни. Економіка української держави сьогодні
на грані дефолту, гривня падає, долар зростає, ціни підвищуються абсолютно
на все, відбувається скорочення працівників, існує масове безробіття, вимушене
та добровільне переселення людей. Як наслідок, ситуація в країні дедалі більше
загострюється, поширюється хаос та нестабільність, значна кількість людей
втрачає будь-які засоби для існування.
Таким чином, кризові явища, характерні для нашого суспільства,
супроводжуються збільшенням кількості людей, які здобули кваліфікацію, але
не можуть у сучасних соціально-економічних умовах знайти собі достойну
роботу з гідною оплатою праці та соціальним пакетом. Економічне становище
134

держави не залишає шансу на краще життя, тому безліч спеціалістів втрачають
свою професійну кваліфікацію та ідентичність, шукають будь-яку роботу для
того, щоб забезпечити собі щоденне існування. Як наслідок, ці люди
поповнюють ряди прекаріату.
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ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасні політичні процеси характеризуються пришвидшенням глобалізації
в усіх державних сферах. Глобалізація проникає у різні сфери
внутрішньодержавого життя: економіку, освіту, інфраструктуру, а також стає
рушійним фактором у розвитку міжнародних відносин.
Функції, які раніше забезпечувались державою, поступово перекладаються
на міжнародні організації (наприклад, інноваційна діяльність, інформаційна
безпека, розвиток торгівлі та стандартизація). Спостерігається тенденція
переважання глобальних процесів над внутрішньодержавними [1].
Отож, глобалізація - особлива риса сучасного прогресу. У глобалізаційних
процесах націоналізм і національна держава або допомагають відстоювати
державні інтереси, охороняти державний суверенітет та запобігати негативним
впливам глобалізаційних процесів, або стають причиною конфронтації між
країнами та виправданням недалекоглядних політиків.
Таке явище, як ―національна держава‖ з часом починає тускніти на фоні
масштабних світових процесів. ―Нації-держави‖ не мають таких ресурсів, щоб
протистояти світовим об‘єднанням [4].
Тому, держави зацікавлені в участі в глобальних світових процесах,
особливо у створенні сприятливих умов для інвестування. Зазвичай в таких
випадках становище звичайних громадян не враховується, їх проблеми стають
незначними на фоні великих світових проблем. Виходячи з цього, можна
констатувати той факт, що держава не може захистити своїх підопічних в
економічному, соціальному, фізичному плані [3].
Найчастіше держави не просто пасивні учасники глобалізації, а її
ініціатори. Так, саме держави відкривають економічні простори, сприяють
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приватизації державних підприємств, ініціюють залучення до міжнародного
співробітництва та організацій.
Глобалізація не означає відмову від протекціоністської політики та
націоналізму. Навпаки, це означає поширення методів захисту своїх інтересів
та суверенітету (державний контроль ключових галузей економіки, розвиток
внутрішнього ринку і національного виробника, боротьба з контрабандою,
міжнародні освітні кампанії та програми культурної співпраці).
Стає зрозумілим, що глобалізація - це майбутнє світу. Інститут держави в
майбутньому кардинально трансформується через вплив могутніх
трансконтинентальних корпорацій. Тому варто передбачити та дослідити
можливі варіанти еволюції світової спільноти [2].
Глобальне вирішення міждержавних проблем в результаті дає кращі
показники. Але в таких випадках не враховуються можливі проблеми
невеликих регіонів або навіть країн, тому що на загальному фоні вони здаються
несуттєвими.
Державним діячам, перш ніж діяти на глобальному рівні, потрібно, перш за
все, зрозуміти спільну мету своєї країни та міжнародних організацій;
максимально відстоювати права свого народу. Світові організації, в свою чергу,
допомагатимуть країні, яка цього потребує ( або засуджуватимуть дії, що
суперечать міжнародному законодавству ).
Зрозуміло, що глобалізація відкриває нові горизонти міжнародного права,
розширює масштаби його впливу. Країни-учасники глобалізаційних процесів
коригують й свою законодавчу базу для відповідності світовим стандартам. Це,
в свою чергу, тягне за собою удосконалення інших сфер, які є в державі [1].
Таким чином, глобалізація - перспективна програма світового розвитку,
яка передбачає величезні інтелектуальні, політичні та економічні перспективи,
ухилятися від якої недоцільно. З іншого боку, країни повинні підтримувати
національні інтереси та захищати свій суверенітет, розробляти програми
державного розвитку у контексті сучасних інтеграційних процесів.
Глобалізаційні процеси дають змогу не тільки вирішити певні
внутрішньодержавні суперечності, але й позиціонувати себе на міжнародній
арені.
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ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНІ ПРАВА ІДЕОЛОГІЯ. МЕНТАЛЬНИЙ
АСПЕКТ
Якою насправді є сучасна національна ідея та на яких власне ідеологічних
підвалинах ґрунтується вітчизняний право-центризм? Наскільки він є
розвиненим у ідеологічному та інституційному аспектах? Яку роль відіграють
вітчизняні громадсько-політичні та політичні організації правого (в т. ч.
ультраправого) і правоцентристського ухилу у розбудові сьогоднішньої
України? Фактично, розуміємо подальші роздуми як ініціацію більш широкої
наукової дискусії до теми «Чи потрібна Україні права ідеологія?»
Акцентуючи на політичній історії новітньої України, найбільш доцільно,
на нашу точку зору, розпочати із 1989 р., коли було створено правоцентристську демократичну організацію Народний рух України. З цього
моменту розпочалося формування української незалежної держави в тому
форматі, який маємо наразі. З самого початку свого створення у склад Руху
входили люди різних ідеологічних поглядів – від націонал-комуністів до
націонал-радикалів. Попри назву, в основу Руху було закладено соціалістичну
ідеологему партії простих людей (народу-нації), яка виступила проти
комуністичного «номенклатурного директорату». Опираючись, вже на зорі
української держави колишня партійна номенклатура дала поштовх до
створення противаги націоналістичним силам, якою врешті стали реакційні
фінансово-промислові групи – промислові консорціуми, що функціонують на
основі усталених економічних відносин і фінансової взаємодії. У вітчизняних
реаліях маємо кланово-олігархічні об‘єднання, що еволюціонували з
колишньої радянської партноменклатури, які виступають з-під узгоджених
інтересів у внутрішній та зовнішній політиці країни.
Історично склалося так, що НРУ систематично програвав ФПГ. Так, в 1991
році президентом було обрано досвідченого номенклатурного чиновника Л.
Кравчука, який врешті підтримав консервативних лобістів. Наступний
президент Л. Кучма продовжив політику ослаблення правоцентристів. Врешті
зі смертю В. Чорновола (1999 р.) вдалося остаточно ослабити організацію.
Водночас в умовах тривалого протистояння поряд з НРУ було створено ряд
право-радикальних націоналістичних організацій, як то Тризуб ім. С. Бандери,
УНА-УНСО (ім. Р. Шухевича), СНПУ та ін.
В умовах остаточного згасання поміркованого націоналізму та відносно
неактивних радикальних націоналістичних рухів наприкінці 90-х рр. режимом
Л. Кучми було проведено ряд в цілому успішних соціально-економічних
реформ. Показово, що основна мета і найбільш значимий наслідок реформ
полягали в укріпленні та розвитку ФПГ в Україні (в тому числі групи В.
Пінчука, до якої через родинний зв‘язок врешті увійшов сам Л. Кучма). Проте
насправді це спричинило до розколу в елітах (найкрупніші ФПГ не
влаштовувала перспектива автократії клану Кучми-Пінчука). Водночас це
заклало передумови до протестних форм як оптимального способу
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розбалансування політичної системи та врешті усунення небезпечного
президента з «політичного Олімпу».
Після Помаранчевої революції з боку офіційного керівництва нового
режиму зроблено спробу до об‘єднання всіх правих сил, але дуже швидко стало
зрозумілим, що породжено новий конфлікт ідеологем: революції та
контреволюції. Фактично, вже у перші місяці політика «помаранчевих»
вилилася в утиски право-радикальних організацій, навіть у спробу розпустити
НРУ. В результаті це призвело до втрати суттєвої частки прихильного
електорату та нового посилення позицій ФПГ. Наслідком стала їх перемога на
виборах 2006 р. та формулювання нового ідеологічного тренду: суміші
панслов‘янізму та «героїзованої радянщини».
Подальше протистояння призвело до тривалої політичної кризи та
фактичної відсутності системних соціально-економічних реформ. Після
президентських виборів 2010 р. ФПГ, представлені Партією регіонів, зуміли
остаточно закріпитися, президентом стає В. Янукович. Дуже швидко
розпочинається формування нової ФПГ («сім‘ї»), яка зайнялася фактично
повною монополізацією ринку. Така політика вже за рік її активного
провадження (на кін. 2012 – поч. 2013 рр.) призвела до нового «елітарного»
конфлікту і формування фактичної коаліції інших ФПГ проти «сім‘ї». В
політичному плані вони зробили ставку на право-радикальні організації та
протестно-налаштоване населення, яке підтримувало українську національну
ідею. Наприкінці 2013р. це вилилося в нову революцію, головними
організаційними основами якої врешті стали національно-демократичні та
національно-радикальні сили.
Після повалення режиму Януковича до влади прийшла коаліція
поміркованих центристських та право-центристських партій, підтримуваних
Європою та США. Новою ідеологемою було декларовано запровадження в
Україні демократичних реформ та її інтеграція у Західний світ. Дана
ідеологічна лінія значно розходилася з ідеологемами право-радикальних
організацій, в доктринах яких було закладено самостійницький напрямок
розвитку України, вільної від впливу як Сходу, так і Заходу. Проте відсутність
консолідації та достатніх організаційних ресурсів між право-радикальними
організаціями доволі швидко призвели до політичного програшу поміркованим
у виборчих кампаніях 2014-го року.
Підсумовуючи, доцільно відмітити, що у новітній історії України
(відмітимо, що тенденція властива для сучасної Європи загалом) сформувалось
стійке протиріччя між ідеологемами націоналізму (вираженим у 2-х типових
інваріантах: поміркованій – класичних парламентських партіях на кшталт
вітчизняної ВО «Свободи», та крайній – молодіжних формальних і
напівформальних громадських організації типу СНА, «Білий молот», УНСО й
т.п.) та лібералізму. Поміркований націоналізм є більш конструктивний як
політична та інституційна модель, аніж радикальний, який є більш
маргіналізованим. Водночас, радикальний націоналізм, народжений в «горнилі»
революції і після її завершення вкотре «зливаний» у стадію маргіналізації,
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незамінний як рушій масових актів громадянської непокори, що убезпечує
суспільство ліберальної демократії від періодичних спроб встановити на її
основах диктатуру або ж автократію.
Ващенко М.А. (м. Київ)
kolyavashchenko@gmail.com
СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДЕРЖАВИ
Процес глобалізації є однією з важливих проблем, так як цей процес
характеризує стан та розвиток економічної системи. Якщо розмірковувати, то
кожен з нас мав участь у процесі глобалізації, але не кожен знає як проходить
цей процес, та що означає сам процес в рамках держави.
У вчених є багато думок щодо до цього терміну, але вони зійшлись на
думці, що глобалізація – це якість зв‘язків, коли формується новий, глобальний
рівень економічної глобалізації, що відбувається на основі усуспільнення
виробництва та прискорення міжнародних послуг. Переважна більшість
науковців вважають, що глобалізація позитивно впливає на світове
співтовариство, але деякі вчені дотримуються протилежної точки зору.
Також, у глобалізації є декілька передумов, що зумовлює процес
глобалізації: економічний, технологічний, інформаційний, організаційний.
Економічна передумова являє собою головним чинником розвитку усього
процесу глобалізації. З одного боку вона сприяє підвищенню ефективності
функціонування національних економік, а з другого – посилює уразливість та
нестабільність світової економіки, виникнення конфліктів за володіння деякими
ресурсами. За допомогою тиску чинників ТНК (транснаціональних корпорацій),
держави прагнуть до економічної активності поза своїми границями, так як:
створення офшорних зон, лібералізація торгівлі, тощо. Наступна технологічний передумова, яка являє собою: перехід до нового технологічного
способу виробництв, якісне нове покоління зв‘язку та транспорту, швидке
поширення знань в результаті різних видів інтелектуального взаємо обміну,
тощо. Один із важливих передумов є організаційна. В рамках цього
глобалізація трактується як об‘єктивний процес, що поєднує в собі
інформаційний та фінансовий аспекти, що формуються на базі комп‘ютерних
технологій.
Інформаційна
передумова
досягається
за
допомогою:
комп‘ютеризації, системи електронних і пластикових карт, супутниковий
зв'язок. За допомогою цього обмін інформацією в реальному часі породжує
справжню революцію в менеджменті і маркетингу, управління фінансовими та
інвестиційними потоками.
Однією з проблем глобалізації, яка носить системний характер, визначає,
що повинно бути враховано при розробці концепції правової політики
усередині і поза країною. Найважливішим в цьому аспекті вважають розробку
проблем сучасного становища, шляхів покращення та перспектив розвитку
вітчизняного права та політики держави в рамках процесу глобалізації; аналіз
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тих принципів та норм, яких необхідно дотримуватися в контексті сучасної
глобалізації та уніфікації у сфері державних правових та політичних стосунків.
Отже, глобалізація охоплює найважливіші аспекти соціальних змін в
сучасному суспільстві і створює теоретичний сценарій подальшого розвитку
тих чи інших країн та всієї світової спільноти як єдиного цілого. Глобалізація
вважається феноменом, що виходить за рамки тільки економічної сфери та
трансформує ще й політичну, правову та соціальну системи.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Поняття «громадянське суспільство» найчастіше використовується з
таким поняттям, як «держава», відображаючи найрізноманітніші аспекти життя
суспільства в цілому. Але співвідношення та взаємозв‘язок цих понять
змінюється в залежності від етапу історико-політичного розвитку самого
суспільства.
Термін «громадянське суспільство» має багато визначень, і на нашу думку,
найкраще трактується у своєму вузькому значенні. Це суспільство на певному
етапі свого розвитку, відносини, що являють собою соціальний та економічний
фундамент демократично-правової держави.
Ця тема є дуже актуальною, тому що сучасне українське громадянське
суспільство знаходиться на етапі становлення.
Важливими факторами гальмування становлення громадянського
суспільства в Україні є слабкий розвиток правової системи і правовою
несвідомістю громадян.
Для становлення громадянського суспільства в Україні необхідні
кардинальні зміни в системі відносин між державою та населенням. Потрібне
чітке розмежування компетенції держави і громадян, яке б акцентувалося на
принципі «Держава для громадян», а не навпаки. Саме громадянське
суспільство має керувати державою, задовольняючі свої соціальні і економічні
потреби, шляхом участі у її політичному житті. Це має відбуватися через
особисте волевиявлення кожного з громадян , участю у політичних рухах,
партіях, контроль органів влади. Головними цілями держави мають стати
забезпечення прав і свобод громадян на засадах закону.
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Якщо розглянути економічний бік, то в Україні необхідно встановлювати
ринкову економіку, в якій складатимуть основу недержавні підприємства.
Потрібне повне подолання монополій у всіх сферах економіки, та зниження
податків на ведення малого та середнього бізнесу. Це дало б змогу середньому
класу стати основою суспільства, зміцнивши фінансову незалежність громадян.
Питання фінансової незалежності є дуже важливим для громадянського
суспільства, оскільки спроможність кожного індивіда забезпечувати свої
життєві потреби, дозволяє знизити залежність суспільству в цілому , від
держави.
Отже, для завершення етапу становлення громадянського суспільства в
Украйні, необхідна повна зміна взаємовідносин між громадянами та державою
на такі, де індивіди володіють здатністю і мають реальну можливість
здійснювати свій права.
Герчановский Д.Л.(Киев)
gerchanovskiy@gmail.com
ГОСУДАРСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ РАЗВИТИЮ В
КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА
Несмотря на все свое многообразие, основные силы, действующие в
украинском политическом поле, предлагают в качестве спасительной панацеи
для украинской экономики неолиберальные предписания «свободного
рынка»11. При этом эффективность неолиберальной экономической политики,
которая достаточно последовательно реализовывалась последние годы,
вызывает сомнения: согласно авторитетного рейтинга швейцарского банка
Creduit Suisse на октябрь 2015 года Украина остается беднейшей страной
Европы с уровнем благосостояния рядового взрослого в $143712.
Неспособность современной украинской политической элиты не только
реализовать, но даже сформулировать альтернативную неолиберализму
политико-экономическую стратегию для эффективного выхода Украины из
глубокого экономического кризиса делает чрезвычайно актуальным анализ
идеологических альтернатив неолиберальной визии. Здесь уместным
становится обращение к историческому примеру ряда государств, Японии,
позже − Южной Кореи и Азиатских Тигров, частично – Китайской Народной
Республики. В свое время политические элиты этих стран не применяли
неолиберальных предписаний, зато благодаря эффективному консенсусу
государственной бюрократии и владельцев капитала смогли создать
эффективные
государства,
впоследствии
концептуализированные
в
социологической литературе как «государства, способствующие развитию».
Однако рассмотрение теории государства, способствующего развитию
дает основания поставить некоторые вопросы, ответы на которые определят
11
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данным Credit Suisse Research: Global Wealth Databook 2015, october 2015.
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возможность применения стратегии государства, способствующего развитию в
политэкономической практике:
1) Этот тип государства является исключительно региональным
феноменом, присущим Восточной Азии, или же существует возможность
успешной реализации такой институциональной матрицы в других регионах
мира? Ведь говоря об успешных государствах, способствующих развитию, мы
подразумеваем именно страны Восточной Азии, а большинство государств, так
и не сумевших реализовать эту модель и рассматриваемых как государства,
способствующие развитию, которые не состоялись, географически находятся
вне границ последней. Говорит ли это о том, что для успешной реализации
стратегии государства, способствующего развитию необходим специфический
национальный тип капитализма?
2) Государство, способствующее развитию является явлением прошлого,
или оно может воспроизводится в современных условиях? Иными словами –
что стало критическим фактором для появления этой модели государства:
геополитическая
конъюнктура
холодной
войны,
последовательная
политическая воля местных режимов или же комбинация всех этих факторов?
Что именно стало причиной сначала стремительного экономического роста, а
потом рецессии в Ирландии13: последовательные реформы, проводимые
местным правительством (и, соответственно, позднейшее снижение в темпе их
реализации) либо же сиюминутная заинтересованность инвесторов в едином
европейском рынке вместе с удачным геополитическим положением
«кельтского тигра» и позднейшее снижение этого интереса?
3) Государство, способствующее развитию по определению обладает
избирательным сродством с жестко иерархической авторитарной бюрократией
(как это имело место в большинстве успешных стран Восточной Азии, за
некоторым исключением исключением Японии) или даже с тоталитарной
диктатурой (сталинский СССР), все же мы имеем основания говорить о
совместимости проекта государства, способствующего развитию с
демократическими
практиками?
Возможно,
именно
относительная
демократичность политической системы стали причиной поражения стратегии
государства, способствующего развитию в Бразилии, Индии и Ирландии14?
Именно дискуссия социологов вокруг этих – а, возможно, и других −
острых вопросов покажут, в какой степени стратегия государства,
способствующего развитию, может стать реальной альтернативой
олигархическому неолиберализму для Украины.
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ПОЛІТИКА ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ: ЗА ТА ПРОТИ
За сучасних умов розвитку соціуму відслідковується тенденція до
самоідентифікації та самоствердження різних соціальних груп, це насамперед
пов‘язано з питаннями нерівності в позиціях, доступі до ресурсів та реалізацією
прав громадян. Прагнучи згладити ситуацію соціальної несправедливості дуже
часто керівники держави починають дискримінувати більшість, вирішуючи
питання меншості, таке явище отримало назву позитивної дискримінації. Такі
прояви політики можливі як в сфері охорони здоров'я, освіти, науки так і при
прийомі людини на роботу.
Сучасні дослідники зазначають, що позитивна дискримінація носить
двоїстий характер. Певною мірою вона є компенсацією шкоди заподіяної
певній соціальній групі раніше. А отже, «позитивна дискримінація є актом
доброї волі з боку більшості, яка тримає у своїх руках головні важелі усіх гілок
влади і тому має можливість зберегти свої соціальні, культурні, економічні та
інші переваги» [1]. А з іншого боку така форма політики стосовно меншості є
основою порушення прав і свобод більшості. І в дійсності, якщо розглядати
положення статті 24 Конституції України в якому зазначено, що «Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними ознаками» [2], тоді дії спрямовані на
компенсації попередніх утисків певної соціальної групи стають порушенням
державних норм. Окрім того, серед противників позитивної дискримінації
можна виділити і самих «позитивно дискримінованих» меншин, котрі
вважають, що таким чином знижується цінність досягнення особистості.
Наприклад, інваліди дуже часто зазначають, що краще щоб держава створювала
для них умови рівного доступу ніж надавала привілеї, оскільки в такому
випадку вони відчувають себе неповноцінними. Та й для суспільства успіхи
представників меншин стають незначущі, сприймаються як результат
отриманий не завдяки власним зусиллям, а лише використовуючи надані
переваги. Так в США студенти обурені тим, що на навчання можуть не взяти
білу талановиту людину якщо за квотами етнічного представлення в групі для
неї не має місця.
США, одна з перших країн, яка за умов мультикультурності простору мала
забезпечити компенсацію раніше дискримінованим групам. У 60-их роках ХХ
століття тут почали впроваджувати «політику ідентичності», яка
спрямовувалася на реабілітацію та звільнення від ярликів, переслідувань,
принижень людей які раніше зазнавали утисків через расу, клас чи гендер. Саме
в межах такої політики було встановлено квоти на отримання освіти та роботи
для різних етнічних груп. США це не єдина країна яка враховує
мультикультурний склад. Наприклад, в Канаді політика стосовно підтримки
культури різних етнічних груп будується на основі ідеї «канадської мозаїки» та
«єдності в різноманітності».
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Серед європейських країн, що надають підтримку національним
меншинам, слід виділити Швейцарію, Угорщину, Бельгію. Зокрема, Швейцарія
є мультикультурною і багатомовною країною (тут 21% населення це іноземці),
що від самого початку своєї історії визнавала і підтримувала культурну
різноманітність. Згідно з п‘ятим параграфом 70 статті Федеральної Конституції,
«мови національних меншин мають право на спеціальні заходи підтримки» [3].
Така мовна політика сприяла консолідації нації, та водночас забезпечила високі
стандарти політичного плюралізму.
В Україні питання забезпечення рівних умов для різних етнічних груп є
теж актуальним, насамперед через строкатий склад населення. За переписом
2001 р. в Україні наявно 130 національностей. Можливо через невирішеність на
законодавчому рівні питань дуже часто мовні, освітні, культурні, релігійні
проблеми стають основою для конфліктів, бунтів та масових акцій. В Україні
варто віднайти той шлях вирішення питань різних етнічних груп який б не
наносив би шкоди жодній зі сторін і не призводив би до позитивної
дискримінації. Уряду варто проаналізувати досвід попередньо зазначених країн
і раціонально оцінити можливі варіації політики.
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СУЧАСНИЙ КАПІТАЛІЗМ
Капіталізм – економічна система виробництва, розподілу. Це останній
суспільний лад, заснований на експлуатації людини людиною. Капіталізм
прийшов на зміну іншому експлуататорському строю - феодалізму. В умовах
капіталізму всі багатства суспільства - земля, заводи, нерухомість, маси готових
товарів знаходяться в руках капіталістів. Відмінною рисою капіталізму є
освячення, верховенство і безроздільне панування приватної власності.
Теорія капіталізму боролася за своє існування більше, ніж століття. Для Ка
рла Маркса, капіталізм був системою, що сприяє класового панування і гноблен
ня. Відсутність індивідуальної свободи викликало людські страждання і економ
ічну розруху. Провал цього драматичного підходу не вбив сам підхід. З іншого
боку, основні принципи капіталізму добровільного обміну, вільної торгівлі між
країнами, і самостійним ринком були прийняті більшістю як основне значення
для успішної економіки. Треба зазначити, що на сьогодні капіталізму в його
144

чистому вигляді не існує. Велика депресія змусила капіталістичні системи
відчутно соціалізуватися.
Капіталізму, щоб розвиватися, вигідно, щоб зростала кількість споживачів
продукту, здатних оплачувати свої потреби, тому при капіталізмі росте
добробут усіх і кожного. Прихильники "справедливого розподілу"
звинувачують капіталістів в жадібності і намірах нічтожать бідних, однак, саме
при розподілі у них завжди виявлялося багато зайвого народу, який вони
винищували усіма витонченими способами.
Переважання капіталізму в даний час займає в світі суміш капіталістичних
і соціалістичних принципів. Для їх ідеального поєднання дискусії тривають дос
і. Ринки мають бути вільними, але наскільки вільні? В умовах глобального капі
талізму, більшість згодні, що вільна торгівля, як правило краще.
Економісти світу продовжують бути розділеними на тих, чиї засоби
виробництва вигідні, питання збагачення також актуальне. Багато дебатів були
результатом розбіжностей між капіталістами і соціалістами. Соціалісти
вважають, що уряд має важливе значення в забезпеченні рівності для всіх. Але
сила капіталізму може бути віднесена до структури мотивації, заснованої на
трьох значеннях: 1. ціни, яка визначається ринковими силами 2. системи
бухгалтерського обліку 3. права приватної власності. Відмова соціалізму можна
простежити його нехтування цими трьома компонентами.
Соціалізм дає владу уряду регулювати товари виробництва, кількість
товарів, похідних, де розподіляється ціна товарів. Капіталізм забезпечує
ринкову систему, яка дозволяє компаніям регулювати саму економіку. Він
пропонує світовій економіці свободу в управлінні. Капіталізм є єдиною
моральною системою, оскільки вона вимагає людську сутність для боротьби
один з одним.
З наведеного вище слідує висновок про необхідність заміни існуючого
капіталізму на нову, цивілізовану його модель. Посилення міжнародної
конкуренції та динамічний процес глобалізації світової економіки
актуалізували питання про моделі ринкової економіки, їх економічні та
соціальні якості, а також конкурентні переваги.
Горбань Є.С. (м. Київ)
Kratoson@mail.ru
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ,
МІГРАЦІЯ, НЕРІВНІСТЬ
Питання соціальної мобільності починається з визначення самого поняття.
Отже, розглянемо соціальну мобільність, як таку, що передбачає перехід
усього, що було створено у процесі діяльності людини, тобто будь-який
індивідуальний чи соціальній об‘єкт чи цінність, від одного до іншого
соціальних станів. Види: вертикальна (переміщення з однієї страти в іншу) і
горизонтальна(перехід із однієї соціальної групи в іншу, але в межах однієї
страти);
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Говорячи про соціальну міграцію розуміють процес механічного
переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною постійного
місця проживання або з регулярним поверненням до нього;
Соціальною нерівністю називають відмінності, які суттєво впливають на
можливості людей задовольняти свої потреби тими засобами, які існують у
суспільстві;
Соціальна мобільність на будь-якому з систем виміру полягає у зміні
індивіда свого суспільного стану:навчання, робота, релігія, армія чи власність.
Якщо говорити про м. Київ, то за приклад можна взяти перехід підвищення
звичайного вчителя до зауча по виховній роботі. Регіональна - перехід студента
з одного навчального вишу до іншого(наприклад з Харківського до
Київського). Стосовно світу, то переїзд родини з однієї країни в іншу. Це
найпопулярніші види соц. мобільності у ХХІ столітті;
Щодо міграції, то на сьогодні вона стала чи не одним з найважливіших
питань як у нашій країні, так і світу. В Україні вже більше 2 років родини
Донецької, Луганської та Кримської областей були вимушені внутрішньо
мігрувати до сусідніх міст, які залишаються в складі української держави. За
даними ООН, станом на кінець 2015 року кількість внутрішніх переселенців в
Україні перевищила 1 тис. осіб. Стосовно зовнішньої міграції, то на стан 2014
року 342 тис. громадян виїхали за межі держави(РФ, Німеччини, Польщі, Італії.
Найбільша кількість людей інших держав мігрує у зв'язку з воєнними
конфліктами (Ірак, Іран, Афганістан). Актуальним є проблема миру у
Сирії,звідки люди намагаються втекти будь-якими способами;
При переході індивіда до іншої соціальної групи, він прагне поліпшити
свої показники існування шляхом знаходження кращих політичних, соціальних
та економічних умов. Це зумовлене тим, що процес міграції тісно пов‘язаний з
обома типами мобільності : вертикальна та горизонтальна. Окрім
представлених вченими потребуються умови, які можуть стимулювати людину,
покинувши рідний дім, переселитися до іншого регіону чи країни. З таких
можна виділити групу, яка здатна виштовхнути великі маси людей. Вона
пояснюється серйозними соціальними зрушеннями та потрясіннями
(конфліктами націй та релігій, війнами, диктаторськими режимами та інше).
Соціальна нерівність у ХХІ столітті базується на нерівному(нечесному)
доступі до ресурсів матеріального і духовного споживання. Тому соціальна
нерівність сприймається і переживається багатьма людьми як прояв
несправедливості. Нерівність багатолика і проявляється в різних ланках
єдиного соціального організму: в родині, в установі, на підприємстві, в малих і
великих соціальних групах. Ідентифікація себе з певним соціальним прошарком
не означає, що індивід задоволений своєю позицією в стратифікаційній
структурі суспільства. Приблизно таке становище має соціум у світі. Індивіди
схильні порівнювати свій рівень життя з більш заможними та забезпеченими.
Це стає причиною невдоволення своїм становищем у суспільстві та, як
результат, джерелом конфліктів.
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Якщо розглядати локальну нерівність, то у м. Києві все більш менш
стабільно, якщо порівнювати з регіональною чи світовою. В різних областях
різні сфери промисловості, кількість підприємств і робочих місць, що в
результаті відображається на матеріальному становищі жителів і регіону в
цілому. Приблизно така ситуація і з країнами світу - чим більш модернізована
держава, активно розвивається технологічні процеси і більше працевлаштовано
громадян, тим краще матеріальне забезпечення громади.
Горкуценко Д.С. (м. Київ)
dianaangal@gmail.com
УКРАЇНА В МЕЖАХ СВІТ-СИСТЕМИ: ПЕРИФЕРІЯ ЧИ
НАПІВПЕРИФЕРІЯ?
Світ-системний підхід – міждисциплінарний погляд на розвиток світової
історії та світової економіки як на взаємодію центрів та периферії у
відокремлених один від іншого світах-економіках [7].
Цей підхід спирається на інтеррегіональний та транснаціональний розподіл
праці, який розділяє світ на країни центру, країни напівпериферії та країни
периферії. Країни центру зосереджуються на висококваліфікованому,
капіталоємному виробництві, а решта світу – на низькокваліфікованому,
трудоємному виробництві та добувані первинної сировини. Незважаючи на це,
система є динамічною, зокрема через революції у транспортних технологіях, і
окремі країни можуть отримувати або втрачати статус центру (напівпериферії,
периферії) [7].
Якщо розуміння центру та переферії досить логічне, то поняття
«напіпериферії» потребує уточнення.
Країни напівпериферії - це ті, які знаходяться між центром та периферією.
Вони прямують до індустріалізації та розвиненої економіки. Такі країни часто
мають доволі розвинену економіку, проте не домінують у світовій торгівлі.
Одні науковці, такі як Чірот, вважають, що напівпериферійні країни не є
об'єктом для зовнішніх маніпуляції, а інші, наприклад Барфілд, стверджують,
що із центром вони мають "периферійні" відносини. Перебуваючи в залежності
від центрів, напівпериферії одночасно поширюють свій вплив на периферії.
Крім того напівпериферії часто виступають буферами між центром та
периферією [7].
Напівпериферії можуть виникати із розвинених периферій або ж із
занепадаючих центрів [7].
Історичним прикладом напівпериферії можуть слугувати Іспанія та
Португалія, які втратили свою центральну позицію, але їм вдавалося зберігати
вплив у Латинській Америці. Вони імпортували срібло та золото із своїх
американських колоній, але потім мали використовувати його для оплати
промислових товарів із таких центральних країн як Англія та Франція [7].
То яке ж місце займає в цій системі Україна?
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Дерлугьян вважає, що Україна, як колишня колонія Російської імперії
(пізніше СРСР) після її розпаду перетворилася на напівпериферією, що змогла
розвинути індустріальне виробництво та ринкову економіку [8].
На противагу йому інші дослідники твердять, що рівень ВНД на душу
населення в Україні є недостатнім для країни напівпериферії. Так для ядра є
нормальним ВНД понад $29,500, для напівпериферії – понад $8,500, а для
периферії – менше $8,500[1]. ВНД на душу населення в Україні за минулий рік
склав лише близько $3,560 [2; 5]. Це дає підставу стверджувати, що Україна –
це все ж країна периферії.
Також існує ряд інших ознак, за якими можна визначити Україну як
периферію. Так, наприклад, для нашої країни не притаманна стійка структура
влади. Постійні зміни до найважливіших нормативно-правових актів, таких як
Конституція України, вказують на недостатньо розвинені соціальні інститути в
країні. Це в свою чергу може бути пов‘язано з відносно недавнім
проголошенням Україною своєї незалежності та поступовим відходом від
пострадянської системи держави.
Ще одним показником периферії є велика кількість населення, що
перебуває у бідності та низький відсоток середнього класу. А також нерівність
є яскраво вираженою, бо невеликий вищий клас володіє більшістю земель та
має стійкі зв'язки із транснаціональними корпораціями.
За оцінками ООН, в Україні бідних людей –78%. Враховуючи, що середня
заробітна плата у нас, за даними Держкомстату України, становить 2100 грн.(
262 дол.), виходить, що ―заробіток по-українські‖ удвічі нижчий за межу
бідності в сусідніх європейських країнах. За даними Держкомстату України,
48,6% українців мають середній дохід- 840-1560 грн. на місяць, 36,3% — менш
ніж 840 грн. на місяць. Тільки 8% українців заробляють від 1500 до 2000 грн. А
понад 2000 грн. – лише 7,1 % [6].
Варто також зазначити, що 37,1% працюючого населення України задіяне
в сільському, лісовому та рибному господарствах, що є досить високим
показником для індустріальних країн [4].
Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної
організації праці (МОП), дорівнював 9,6% [4].
Сумуючи все сказане вище, я можу сказати, що України все ще є країною
периферії. Її економічний та суспільно-політичний рівень розвитку досі
залишається занадто низьким як для країни напівпереферії.
Проте, існує зовсім інший підхід до визначення місця України в глобальній
системі. та Дон Калб говорить про те, що для пострадянських країн недоречне
розмежування введене Валерстайном, адже ці країни розвивалися як
соціалістичні, а не капіталістичні. Україну він розглядає як країну з особливим
типом розвитку, що є ресурсною базою для багатьох країн. Також він зазначає,
що й сам Валерстайн не до кінця уточнив свою теорію, адже місце, наприклад,
Китаю і ній досить не визначене, а тому не можна чітко сказати, що країна є
напівпериферією чи периферією [9].
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На сам кінець, хотілося б навести думку Верстона, щодо майбутнього
України. Він говорить про досвід Кіпру та урок історії, який має вивчити наша
держава: країна, яка хоче розвиватися повинна мати сильний демократичний
уряд, що здатен здійснювати реформи, відповідно до змін у суспільстві та світі
[3].
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ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
Численні виклики, що постали перед нашою країною вимагають швидкої
реакції в усіх сферах суспільного життя: соціального, економічного,
політичного. Активне громадянське суспільство прагне перевести Україну з
існуючого кризового стану в світ розвинутих країн, що досягли високих
стандартів соціально-економічного розвитку. В цьому важливим є знаходження
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відповіді на питання: що може стати двигуном модернізації, які механізми
будуть її прискорювати і яка роль у держави в цьому процесі.
Для відповіді на ці питання світова наука сформувала теорії модернізації.
Класична теорія модернізації знайшла своє відображення, зокрема, в працях М.
Леві, Э. Хагена, Т. Парсонса, Д. Лернера, Ш. Айзенштадта та інших. Час
засвідчив хибність окремих положень цієї теорії, однак значущі геополітичні
зміни кінця 80-х років минулого століття спричинили другу хвилю розвитку
теорій модернізації, яка проявила себе появою теорій «постмодернізації» (Дж.
Александер, Р. Інглхардт), «неомодернізації» (Е. Тірікьян) і «екологічної
модернізації» (А. Мол, Е. Гідденс, У. Бек), в яких були здійснені спроби
розвинути теорію модернізації, уникнувши помилок і прорахунків
попередників. Наразі суттєвим завданням є поєднання досягнень різних
підходів з метою обґрунтування механізму ефективного здійснення
модернізації.
Слід відзначити, що з початку свого формування теорії модернізації
базувались на еволюціоністських ідеях, які передбачали, що менш розвинені
країни в своєму розвитку мають пройти той самий шлях, який пройшли
розвинені країни послідовно рухаючись від традиційної економіки, через
формування необхідних передумов для початку змін, потім забезпечення
безперервного зростання, і, зрештою, становлення сучасної економіки. Однак,
модернізація, на відміну від еволюції, розглядалась не як спонтанний,
прогресивний розвиток, що самопідтримується, а як система цілеспрямованих,
запланованих і контрольованих дій, з метою подолання відсталості шляхом
використання моделей і досягнень розвинутих країн, які виступають зразком
для розвитку. При цьому сам процес модернізації починається «згори»
політичною і інтелектуальною елітою, яка усвідомлює необхідність
реформування суспільства, забезпечує усунення бар‘єрів на цьому шляху у
вигляді відсталих структур та інститутів, формує організаційну модель
реформування, підкріплюючи її роз‘яснювальною і пропагандистською
роботою задля усвідомлення широкими верствами населення всіх переваг і
вигід модернізації. Натомість, на сучасному етапі розвитку теорії модернізації,
діюча «згори» політична еліта вже не розглядається як головна рушійна сила, а
провідна роль в модернізації надається діяльності «знизу», громадським рухам,
які протистоять інертним і консервативним «верхам». Тобто модернізація з
процесу, де прогресивні «верхи» нав‘язували перетворення населенню, що
трималось за традиційні цінності, перетворилась на процес, який рухається
«знизу» масовим бажанням громадян змінити умови існування відповідно до
стандартів розвинених країн.
Підсумовуючи вищеописані теорії та адаптуючи їх до реалій України,
можемо сказати, що прискорення модернізації України обумовлює такий
механізм взаємодії держави і суспільства, при якому роль апарату управління
трансформується в бік створення сприятливих умов для підприємницької
ініціативи, обмежуючи адміністративні функції держави і ґрунтується на
децентралізації влади.
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Досягнення високих стандартів соціально-економічного розвитку шляхом
модернізації передбачає послідовне її здійснення, адже кожен її етап забезпечує
соціуму необхідні для подальшого руху інститути і практики, а людям цінності і парадигми мислення. Як відомо існують два історичні типи
модернізації – первинна й вторинна. Первинна (оригінальна, спонтанна,
органічна, креативна, піонерська, ендогенна) модернізація охоплює
різноманітні соціокультурні зміни, які супроводжують період індустріалізації,
дозволяє використовувати порівняно нескладні технології в сільському
господарстві та промисловості з невисокою доданою вартістю. Вторинна
(неорганічна, адаптивна, імітаційна, наздоганяюча, ―модернізація із
запізненням‖, екзогенна) модернізація характеризується такими ключовими
ознаками як інформатизація, глобалізація, індустріалізації, демократизація та
раціоналізація. Отже, вторинна модернізація існує у країнах, які активно
використовуючи досвід передових країн намагаються наздогнати розвиненіші
країни. Щодо України ефективною стратегією може виступати одночасно
скоординований розвиток як первинної індустріальної так і вторинної
(економіки знань) модернізації.
Наголосимо також, що в здійсненні модернізації важлива роль належить
відкритості взаємовідносин суспільства, держави і бізнесу, де держава є
інструментом, провідником діяльності, орієнтованої на створення основних
інститутів в суспільстві (підприємства, домогосподарства, партії, уряд, школи,
церкви і т.д.). та умов для їх ефективної взаємодії на засадах прозорості,
інноваційності, відповідальності.
Димитров В.Ю. (м. Київ)
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МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ
ПРОСТОРІ
Розглядаючи сучасні українські реалії крізь призму теоретичної
інтерпретації глобалізаційних процесів, неможливо оминути той факт, що
поняття ―національна держава‖ вступає у певне протиріччя з цими процесами.
Саме Другий модерн, на етапі якого нині знаходиться світова система як
перехід від Першого модерну з його охопленням соціальних, економічних,
політичних, культурних сфер, як перехід від традиційного до сучасного, що
базується на інноваційних та революційних технологіях, які, щоправда, не
зачіпають всього суспільства, частково зберігаючи традиційні цінності в межах
національних держав, створюючи певний ―синтез універсалсалізму та
партикуляризму‖.
З огляду на це глобалізаційні процеси на перший план виводять
транснаціональні утворення, змінюючи соціополітичні межі і виміри всіх
учасників світових подій, формуючи якісно новий глобальний соціум у
просторах ―наднаціонального світу‖.
Глобалізація як багатоаспектний процес впливу на функціонування всіх
сфер сучасного суспільства від фінансового ринку, політичних процесів,
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технологічних зрушень, світових екологічних проблем знаходить свій прояв у
взаємопроникненні світових процесів.
Зазначаючи, що власне тлумачення терміну ―глобалізація‖ й досі не має
остаточної дефініції, констатуємо: ставлення до цього феномену формується в
діапазоні від беззастережного сприйняття зі знаком ―+‖ до негативного, навіть
агресивного заперечення, яке можемо спостерігати у суспільних протестах.
Так, починаючи від класичної школи глобалізації (І. Валерстайн, С.
Хантінгтон) і до сучасної школи скептиків, аналіз процесів виявляв дану
структуру глобалізації та модернізації індикатором соціального розвитку та
людиновимірності побудованих теорій. С. Хантінгтон в ділемі ―універсалізм та
партикуляризм‖ фіксує зростання уваги до першої складової, виділяє два рівні
зміни суспільного життя. Перший рівень, психологічний — це
фундаментальний зсув у цінностях зі зміною соціального темпераменту
людини, яка розглядає необхідні зміни в суспільстві як необхідні для її
матеріального і духовного розвитку. Наповненість другого рівня,
інтелектуального, здійснюється завдяки розширенню і розповсюдженню знань
про оточуючий світ засобами освіти та новітніх комунікацій.
В ракурсі усталеної нині типологізації модернізації як ―доганяючої‖ та
―випереджаючої‖ виникає питання про місце України в цих зрушеннях. На
нашу думку, Україна тяжіє до спроб поєднання двох означених типів. З одного
боку, як втілення ―доганяючої моделі‖, держава має всіляко сприяти
запровадженню соціальних факторів, новітньої техніки і технологій, які
ефективно працюють в економічно і технологічно розвинених країнах. Як
―випереджаючої‖ завданнями країни стають запозичення і ефективне втілення
досвіду розвинених країн у всі сфери життя соціуму. Щоправда, окреме місце
тут посідає культурна сфера, національний менталітет, традиції тощо,
розуміння шляхом самоідентифікації цінностей і неповторності національної
культури. Головно в цьому контексті в різних країнах постає питання про
―ціну‖ модернізації та її соціокультурні наслідки.
В нинішніх складних умовах роль держави вкрай актуалізувалася:
необхідна модернізація процесів виконання державою своїх безпосередніх
функцій шляхом переконання, заохочення і примусу. Державоутворюючі
функції залишаються сталими, але, з огляду на сучасні події, основною її
функцією стала функція оборони країни, захисту правопорядку, підтримання
порядку як гарантування безпеки законослухняних громадян, з одного боку, та
з іншого — послідовне покарання за злочини, захист від дестабілізації та
деструкції, формування розуміння невідворотності покарання за злочини проти
держави. В цьому комплексі мають модернізуватися і такі функції держави як
забезпечення збереження державної та військової таємниці, зміцнення
збройних сил, підтримка волонтерських організацій тощо. Модернізація є
багатоаспектною, але кожний час висуває на передній план свої актуальні
завдання.

152

Дутчак О.А. (м. Київ)
Oksana.dutchak@cslr.org.ua
ВІД МАЙДАНУ ДО РОСІЙСЬКОЇ ВЕСНИ: РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ В РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТНИХ ТАКТИК
Після подій кінця 2013 – початку 2014 року багато говориться про те, ким
же були ті актори, що стояли за безпрецедентною мобілізацією людей як з боку
«Євромайдану», так з боку «Анти-Майдану», частина якого переросла у так
звану «Російську весну» на Сході та Півдні країни. Залежно від особистих
політичних переконань і симпатій, з цього приводу існують певні протилежні
думки і їх комбінації: США ініціювали «Євромайдан», неофашистські
політичні актори скинули владу, або ж це була безпрецедентна вдала
мобілізація низових громадських ініціатив; Росія ініціювала «Анти-Майдан» і
«Російську весну», які були спробами реваншу з боку переможених політичних
сил і їх союзників, або ж це була безпрецедентна вдала мобілізація низових
мілітаризованих ініціатив.
Ми спробуємо дати відповідь тільки на частину цих комплексних і
важливих питань – ми спробуємо проаналізувати роль політичних партій у цих
подіях. Наші висновки базуватимуться на даних моніторингу «Ukrainian Protest
and Coercion Database Project» (UPCD), в рамках якого збираються дані про
протести в Україні, починаючи з 2010 року.
Аналіз бази даних проекту моніторингу вказує на те, що участь політичних
партій у подіях «Євромайдану» не була суттєво вищою за їх участь у протестах
2013 року до початку «Євромайдану». В той же час, кожна окрема
парламентська опозиційна партія брала участь у протестах «Євромайдану»
частіше, ніж «Правий сектор» – легендарний актор, образ якого активно
використовував протилежний табір для дискредитації протесту. З іншого боку,
«Правий сектор» був найбільш активним ідентифікованим учасником
радикальних та насильницьких подій на «Євромайдані», в той час як
парламентська опозиція або залишалася осторонь, або намагалася не афішувати
свою участь у цих подіях. Важливо також додати, що участь політичних партій
була або більш активною, або більш помітною (або і те, і інше) на Півдні та
Сході країни – де «Євромайдан» мав суттєво нижчу підтримку, і де зразу після
політичної перемоги цієї кампанії на передній план вийшов «Анти-Майдан» та
сепаратистський рух.
Говорячи про мобілізацію «Анти-Майдану» і «Російської весни», ми
сфокусуємося на періоді після падіння влади Януковича. Політичні партії брали
участь у протестах «Анти-Майдану» і «Російської весни» майже вдвічі рідше в
Донецькій та Луганській областях, ніж у інших шести областях, які можна
визначити як більшою чи меншою мірою сепаратистськи налаштованими.
Іншими словами – спостерігається суттєво нижча активність політичних партій
у протестах «Анти-Майдану» і «Російської весни» у тих областях, де
протестувальники використовували більш радикальні (насильницькі та
конфронтаційні) тактики протесту і де контроль більшою чи меншою мірою
ефективно захопила самопроголошена влада.
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Із вищесказаного можна зробити деякі попередні висновки. Політичні
партії з обох таборів – чи то «Євромайдану», чи то «Анти-Майдану» та
«Російської весни» – брали участь у відповідних протестах, підтримуючи
мобілізацію різноманітними ресурсами і намагаючись отримати перемогу у
найбільшому політичному протистоянні у Новітній історії України. Однак їх
залучення було нерівномірним, а їх діяльність чи бездіяльність ймовірно
зіграла важливу роль у розвитку подій.
Вплив політичних партій можна пояснити тим фактом, що їх участь у
відповідних протестах була більш активною, або більш видимою, в тих
областях, де їх позиція мала менше низової підтримки. Таких висновків можна
дійти із даних про протести «Євромайдану», і вони можуть бути вірними і для
протилежного політичного табору. Тоді можна говорити, що більш радикальні
протести і вимоги логічно виникли у Донецькій та Луганській областях через
більше низову підтримку, а отже – менш видиму чи менш активну участь
політичних партій. З іншого боку, партії менш схильні використовувати
насильницьку тактику протесту, тому динаміка і географія їх участі з обох боків
протистояння може бути пов‘язана з просторовими і часовими особливостями
відповідних протестних кампаній. Цей фактор може бути двостороннім: партії
рідше приєднуються до радикальних протестів, а активна участь непартійних
акторів робить використання радикальних тактик ймовірнішим.
Єгоров Ю.В. (м. Київ)
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ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ СХОДУ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
Я вирішив зупинитися на досвіді економічних реформ у Японії, оскільки
саме на прикладі цієї країни виопуклюється значення загального контексту
здійснення будь-яких процесів у суспільстві, акцентується увага на їх
соціальній вимірності.Після закінчення 2-ї Світової війни економіка Японії
була майже знищена. Країна перейшла під владу американців,випуск
промислової продукції складав біля 20% від довоєнного, Японія втратила
майже 44% своїх володінь, на які приходилося 24 % усього імпорту у
метрополію. До війни на цій території знаходилися великі обсяги рису, цукру,
бобів, деревини, золота, залізної руди, кам‘яноговугілля[1]. Але все ж Японія
змогла за 20 років зайняти 2 місце в світі за розвитком економіки,
середньорічний приріст ВВП за період 1950-1970 рр. становив 10%. Тож як
Японія змогла цього домогтися і чи прийнятні її шляхи для України?
Однією з головних проблем в післявоєнний часбула нестача сировини.
Дефіцит власної сировини вимушував Японію не тільки постійно
модернізувати своє виробництво для зниження ресурсоємності, але й визначило
експортний характер економіки. Виробники мали виходити на багатий західний
ринок щоб забезпечити можливість імпорту ресурсів.
Стрімкий ріст японської економіки визначали кілька факторів
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На державному рівні підтримувалися виробники продукції, на
перекупників навпаки здійснювався економічний тиск, що робило вигідним
виробництво власної продукції.
Повністю контролювались експортно-імпортні відносини, заборонялося
ввозити товар, якщо існував еквівалентний товар японського виробництва.
Стрімкий розвиток виробництва буз зумовлений також тим, що Японія
активно скуповувала патенти на технології з усього світу, замість того щоб
власноруч займатися дослідженнями. Бок Зі Коу приводить з цього приводу
такий приклад «Концерн Дюпон 11 років розробляв процес виготовлення
нейлону, витративши на це 25 млн. доларів. Японська компанія «ТойоРейон»
купила патентна виготовлення нейлону за 7,5 млн доларів , які вона
виплачувала в період 1951-1959 рр. За ці роки вони отримали прибуток від
експорту нейлону на 90 млн. доларів»[1].
Створення великих промислових об‘єднань що включали у себе банки,
виробництва, та компанії що займалися збутом.
Унікальна система трудових відносин.
Велику роль у процесі такого стрімкого підйому Японії зіграло її минуле.
Японія- це країна з дуже давніми традиціями, і ці традиції досі дуже сильно
інтегровані у життя японців. Велике значення мають такі поняття як честь,
вірність господарю(сюзерену), ганьба. Про те, яке значення надають японці
традиції свідчить те що в Японії діє єдина в світі монархія правляча династія
якої ніколи не переривалася. Сучасний імператор Японії Акіхіто прямій
спадкоємець засновника династії Дзім-Му що жив приблизно півтори тисячі
років тому.
Такий традиціоналізм зумовив виникнення у Японії абсолютно унікальних
трудових відносин:
Було засновано систему пожиттевого найму, яка не мала жодного
формального основи, а базувалася на тому, що поняття «сюзерена»
розширялося на всю корпорацію у якій працювала людина. Змінювати місце
роботи вважалося поганим тоном, натомість від стажу у компанії залежала
заробітна плата, тривалість відпустки, та деякі інші привілеї.
У Японії немає розмежування на особисті інтереси, та інтереси компанії,
компанія сприймається як сім‘я, у якій усі один одному допомагають. «У Японії
найбільших успіхів в економіці як керівник домагається не той, хто
метушиться, роздаючи докладні інструкції своїм підлеглим . Найбільших
успіхів досягає той , хто дає своїм підлеглим тільки загальні директиви, вселяє
їм впевненість у своїх силах і допомагає їм добре робити свою роботу. Завдяки
такому ставленню він отримує більше оригінальних результатів і нових
ідей.»[2]
Система кадрової ротації: кожні 2-3 роки працівники змінюють свою
посаду по вертикалі або по горизонталі. Це робиться для того щоб визначити
місце на якому працівник буде найбільш ефективним.
Система підготовки у компанії, існує чітке розділення функцій між
середньою та вищою освітою, та внутрішньофірмовою підготовкою.
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Україна зараз є однією з найбідніших країн Європи та світу, тож саме час
для того, щоб повчитись у країни яка пройшла через випробування реформ та
трансформацій і стала одним з найвпливовіших гравців на світовій арені.
Вважаючи на те що Україна не має дефіциту сировини, слід проводити
політику заохочення власного виробництва (у тому числі аграрного), та
орієнтованості на експорт. Інший урок який можна винести з «японського
дива», так як технічний рівень розвитку України значно відстає від світового,
слід вкладати гроші у патенти на технології, це дозволить принаймні
наздогнати інші країни у розвитку.
Наприкінці хотілось би сказати, що з будь-якого дна можна піднятися,
варто тільки добре відштовхнутися, і Японія це довела.
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ГРАФІТІ ЯК
ЯВИЩА ДЕВІАЦІЇ
Український соціолог І. Рущенко пропонував розділити людську поведінку
на «світлу», «сіру» і «темну» [1, С. 195]. Світлою поведінкою він називав ту, що
підтримується суспільною системою нормативного контролю. Темні дії нею
переслідуються, а сірі – знаходяться в зоні, до якої нормативний контроль є
нечутливим. На нашу думку, класифікувати графіті як явище девіації можна порізному. Загалом, графіті (італ. graffito – «надряпане», від грец. graphein –
«писати») – зображення, малюнки або написи, видряпані, написані чи
намальовані фарбою або чорнилом на стінах та інших поверхнях. В наш час
графіті є невід‘ємною частиною буденного пейзажу, який можна побачити в
транспорті, ліфтах, на будівлях, партах. Наразі він означає всякий заборонений
напис, знак, зроблений на об‘єктах громадської чи приватної власності, тому
системою нормативного контролю оцінюється як темна форма девіації.
В сучасному світі графіті вважається однією з формою вандалізму. В
Україні малювання графіті на стінах будинків і огорожах вважається
порушенням ст. 152 «Порушення правил благоустрою територій міст та інших
населених пунктів, а також недотримання правил щодо забезпечення чистоти і
порядку в містах і інших населених пунктах» Кодексу про адміністративні
правопорушення. Штраф – від одного до трьох неоподатковуваних податком
мінімумів, тобто 17 – 51 грн. Якщо ж графіті містить лайливі слова, це
розцінюється як дрібне хуліганство і карається відповідно до ст. 173 Кодексу
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України про адміністративні правопорушення штрафом від 3-х до 7-ми
неоподатковуваних мінімумів. І навіть виправними роботами строком від
одного до семи місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративним арештом на п‘ятнадцять діб [2]. Тому найчастіше автори
графіті ховаються за псевдонімами, прізвиськами, кодами і символами.
В той же час, незважаючи на неоднозначне ставлення громадськості до
графіті через його не санкціонованість (вандалізм), часто неестетичність,
використання ненормативної лексики, асоціативним сприйняттям як феномену,
що пов‘язаний зі злочинністю і соціальною маргінальністю, символу деградації
і падіння моральних цінностей, дане явище виконує і позитивні соціальні
функції. Графіті нерідко створюються талановитими художниками, які своїми
малюнками прикрашають вулиці міст і є одним з сучасних засобів подолання
шаблонів, соціального новаторства, що актуалізує в масовій свідомості нові
соціальні норми та цінності. Настінні малюнки є своєрідним способом
спілкування між людьми, що являють собою різні соціальні спільноти,
громадські об‘єднання, політико-ідеологічні течії. Іноді графіті виступає
ретранслятором певного стереотипу поведінки, якого дотримуються ті чи інші
соціальні, професійні, статевовікові, територіальні, субкультурні групи.
Графічне маркування фізичного простору за допомогою графіті є способом
вираження групових ідентичностей, соціальних конфліктів і проблем, а також
моделюванням альтернативних напрямків державної політики, майбутнього
суспільного устрою. В цьому плані графіті – це своєрідний індикатор реакції
окремих верств населення на суспільно-політичні процеси.
Як «сірий тип» девіації можна інтерпретувати елементи графіті, що
використовуються в багатьох відеоіграх, кліпах, оформленні клубів, дискотек.
У молодіжному середовищі особливою популярністю користуються малюнки,
стилізовані під графіті, які тиражуються на роликах, скейтах, рюкзаках,
використовуються в оформленні новітньої техніки та модного молодіжного
одягу. Дані графіті є способом вираження індивідуальності певних груп чи
субкультурних течій і не є соціальними небезпечними, але, в той же час, рідко
передбачають позитивні для суспільства наслідки.
Таким чином, можна стверджувати, що за допомогою графіті, з одного
боку, здійснюється внутрішня комунікація між різними соціальними групами і
спільнотами, з іншого – створюється комунікативний бар‘єр між ними і рештою
світу. В останні роки використання графіті і його елементів у просуванні
певних продуктів та ідей (особливо політичних) помітно почастішало.
Подальше дослідження графіті дозволить краще зрозуміти соціальні функції
графіті, настрої та погляди широких верств населення, які за його допомогою
намагаються виразити власну ідентичність і думку, відстоювати позицію в
громадському діалозі. відобразити найбільш популярні політичні ідеї, думки,
емоції.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПАНУВАННЯ УЛЬТРАПРАВИХ ПАРТІЙ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В сучасному світі розвивається концепція глобального суспільства, яка
полягає в тому, що люди активно мігрують, сприяючи таким чином
нівелюванню кордонів між державами. Однак такі соціальні дії сприяють
створенню у більшості країн діаспор або ізольованих осередків, які прагнуть до
незалежності і недоторканості, не мають можливостей і механізмів реалізації
асиміляції із корінними мешканцями країни. Таким чином, частіше за все через
недоліки у законодавствах держав щодо соціальної адаптації мігрантів процес
глобалізації відбувається частково, оскільки мігранти не можуть
ідентифікуватися з мешканцями країни і стають деструктивним елементом.
Таке соціальне становище обурює корінних жителів країн, в яких виникає
природне бажання захиститися від чужинців, мігрантів.
Описані процеси сприяють посиленню у суспільстві ультраправих ідей –
агресивних національних поглядів, тобто переконання однієї нації у перевазі
над іншою. Це призводить до формування праворадикальних партій і їх
активній підтримці серед суспільства.
Не дивлячись на сувору заборону ультраправого руху в Європі, одразу
після Другої Світової війни і абсолютну відсутність підтримки радикальних
ідей у народі, вже у шістдесятих роках, висловлюючи протистояння іноземним
працівникам, Націонал-демократична партія Німеччини набирає на виборах
біля 10% голосів. Італійський соціалістичний рух, в склад якого входили
послідовники Мусоліні, на місцевих виборах отримав підтримку у розмірі 9%.
Схожі рухи виникали в ці роки у Швеції, Великобританії, Франції. Однак
тогочасний економічний ріст і поліпшення якості життя зменшили підтримку
цих рухів, віддавши перевагу більш традиційним і менш радикальним
партіям.[1]
Уже у 2009 році, на виборах до Європарламенту, ультраправа
євроскептична група «Європа за свободу та пряму демократію» отримала 31
місце із 751 у Парламенті, кількість представників групи після травневих
виборів 2014 року збільшилась до 48 депутатів із 766 депутатів. У групі
представлені англійська, польська, французька, чеська та деякі інші політичні
партії. Такі показники підтверджують динаміку зростання довіри народу до
ультраправих сил та ідей.[2]
Міжнаціональна ворожнеча росіян та українців, яка розпалюється в
останні роки, стала приводом для створення ультраправих партій і в Україні, як
наприклад Правий Сектор. Зазначена партія проголошувала агресивнорадикальні ідеї захисту української нації, «перетворення нинішньої
космополітичної держави в українську національну державу». Завдяки ідеям,
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зрозумілим людям, отримала резонансну підтримку лише через рік після
створення, хоча і не подолала п‘яти-відсотковий бар‘єр на парламентських
виборах 2014 року, отримавши близько 2%.
Більшість радикальних політичних партій України і Європи мають схожі
політичні програми, проголошують тотожні ідеї та цілі. Таким чином,
ультраправі партії, виказуючи чітку позицію щодо мігрантів, а саме ініціюючи
більш жорсткі умови для міграції і надання робочих місць іноземцям,
отримують все більше прихильників, які не вагаються між вибором партії, а є
однозначним електоратом конкретної праворадикальної партії. Найстійкіша
ознака ультраправих партій світу – расизм: у випадку Гітлеровської Німеччини
щодо євреїв, а в сучасній Європі – мусульман, що мігрували на територію
Європейського Союзу.
Ряд науковців сьогодення проводять паралель між ситуацією, яка дала
поштовх розвитку фашистської партії Гітлера, до тої, яка склалася на початку
21 сторіччя: криза виробничої сфери, невпевненість народів у майбутньому,
соціальне розшарування і свавілля великих корпорацій. Однак зараз до цих
чинників додалися ще демографічна криза та масова міграція.
Важливо розуміти, що у 1932 році в авторитетному американському
виданні Foreign Affairs вийшла стаття, яка аналізувала тогочасні можливості
Гітлера створити партію і отримати широку підтримку. Тоді автор описував
Гітлера як перспективного лідера-юнака, однак виказував свої сумніви щодо
шансів руху стати повноцінною політичною партією.[3]
Враховуючи вищевказане, знаючи історичні результати праворадикальних
партій, треба звернути увагу на те, що сьогоднішні показники ультраправих
партій в Європі ставлять в майбутньому під загрозу засади толерантності та
демократичності, встановлені після Другої Світової війни. Вже зараз через
збільшення ультраправих скептиків у Європарламенті з‘являються все більше
висловлювань
щодо помилковості існування Європейського Союзу як
об‘єднання держав.
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СОЦІОЛОГІЯ МЕНШИН У ХХІ СТ.
Історично так склалося, що кожна держава в своєму складі має соціальні
групи, які відрізняються етнічним складом та не утворюють політичної
більшості відносно загальної кількості членів даного суспільства. Саме через це
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такі групи осіб називають меншинами. Така назва зовсім не означає, що ця
соціологічна група має бути чисельно меншою. Сюди може відноситися будьяка група, яка зазнає утисків від домінуючої групи в сенсі соціального захисту,
освіти чи політичної сили.
Залежно від періоду, кількість таких груп на території тих чи інших країн
змінюється. Це все залежить від певних чинників, які в свою чергу змушують
членів соціологічних груп змінювати своє місце проживання. Велика частка
етнічних груп інших національностей залишилася у державах пост радянського
періоду. В період існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік
багато громадян різних держав, які входили в склад Союзу, були переселені зі
свого постійного місця проживання в інші країни. Як наслідок, це призвело до
тієї ситуації, яку ми бачимо в наш час.
Щоб розкрити тему меншин, потрібно взяти та проаналізувати ситуацію,
яка склалася на сьогоднішній день. Для прикладу візьмемо Україну. На
сьогодні дуже гостро стоїть питання, що стосується східної та південної
території, які не підконтрольні владі. Саме на цих територіях проживає одна із
найбільших часток національних меншин, зокрема росіян, які за часів СРСР
переселилися і залишилися проживати на цих територіях. Росіян згідно з
перепису 2001 року в Україні проживало 8 млн. 331 тис. чол., що складало
майже 17,3% населення. Це показує, що частка дуже велика в порівнянні з
іншими етнічними групами. А саме: білоруська, молдаванська, молдавська,
румунська, болгарська, угорська та кримськотатарська меншини.
Зокрема непокоїть ситуація, яка стосується кримських татар, яких за
даними перепису 2001 р. в Україні проживало 248,2 тис.. Територія на якій
вони проживають була анексована Російською Федерацією, що значно
вплинуло, та поставило під сумніви подальше проживання в Криму татар. Це
слугувало бажанням цієї етнічної групи повернутися в склад України, як це
було і раніше, яке зустріло значний супротив з боку влади РФ.
Всі ці події, які роз‘єднують народи один від одного, дають зрозуміти свої
помилки, для того щоб потім їх виправити. Не можна не шанобливо ставитися
до певних етнічних груп, потрібно враховувати їхні бажання, шанувати звичаї
та традиції. Все це тільки зміцнить нашу державу та з‘єднає всіх людей, всі
соціологічні групи в одну єдину родину, яка зможе постояти за свої права та
територію своїх майбутніх нащадків.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЯ. НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ ГОСУДАРСТВУ
Интернет вещей – глобальная инфраструктура для информационного
общества, которая дает возможность внедрять передовые технологии через
соединение (физическое и виртуальное) вещей, основанных на существующих
и развивающихся технологиях взаимодействия и обмена информацией и
коммуникацирования [1]. Другими словами, физический мир через сенсоры,
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датчики и чипы становится частью информационной системы, интегрируется в
Интернет.
Яркий пример использования этой технологии - логистика. Внедрение ИВ
и Больших данных в работу общественного транспорта в Лондоне позволило
упростить, а много в чем полностью автоматизировать часть функций по
управлению городским трафиком [2]. Новые системы, на основе анализа
данных по пробкам, запросто строят новый маршрут для каждой единицы
транспорта, вносят коррективы в график и в скором будущем смогут оповещать
пассажиров персонально через их смартфоны. Тем самым работа водителя
значительно упрощается. Учитывая также разработки в создании системы
беспилотного управления автомобилем, можно ожидать в скором будущем
полной автоматизации всего городского транспорта. Массовое внедрение этих
технологий в различных сферах общественной жизнедеятельности во многом
будет стирать границу между информацией и материальным миром, делая
последний частью сетевого пространства.
Но возникает законный вопрос: передавая вещные отношения вещам, что
остается людям? Ведь если доводить идею этих новых технологий до конца, то
становится понятным, что они, рано или поздно, смогут вытеснить человека из
сферы управления и услуг, которые долгое время считались исключительно
―человеческой‖ деятельностью и в которой занято сейчас большая часть
населения развитых стран. Социальные последствия такого процесса могут
быть колоссальными, на что указывает Рендалл Коллинз в своей статье
―Средний класс без работы. Выходы закрываются‖, в которой он анализирует
возможные последствия автоматизации тех процессов, которые сейчас
составлять сферу занятости ―среднего класса‖. ИВ - как раз одна из тех
технологий, которая уже вытесняет людей из сферы управления. ―Во многих
случаях, компании используют технологии интернета вещей как инструмент
для следующего шага в индустриализации: они автоматизируют простые
управленческие задачи, как подписывание груза, обновление учетных записей
на складе, инициируют процессы пополнения, обнаруживают неполадки, и
отсылают уведомления. Тем самым они ликвидируют низкоуровневую
координационную работу, которая раньше выполнялась людьми‖ [4].
Внедрение этих технологий в широком масштабе приведет к серьезным
структурным изменениям в жизни общества.
Реагировать же на эти новые вызовы придется государствам. Во-первых,
превращение в единую сеть не только информационного пространства, но и
материального мира (производство, логистика) потребует совершенно иного
уровня управления не просто отдельными крупными отраслями (что и в наше
время является чрезвычайно трудной задачей), но всей экономикой сразу. Это в
свою очередь сложно реализовать в экономике, где сохраняется частная
собственность на средства производства и, следовательно, конкуренция, а
главный мотив деятельности экономических агентов – получение прибыли.
Второй вопрос – что делать с «лишними» людьми ? Правительствам придется
решать вопрос структурной безработицы, которая вполне может охватить
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большую часть населения. На данный момент предсказать вектор решения этих
проблем крайне сложно, если вообще возможно, ведь равновероятными
являются совершенно различные выходы: консервирование сложившегося
положения, новая мировая война, фашизация, внедрение методов плановой
экономики в рынке, переход к новой форме социализма… Так что нужно
понимать, что технологический оптимизм может запросто привести к
социальному пессимизму, если даже не к катастрофе. Поэтому внедрение
новых технологий должно проводиться с учетом возможных социальных
последствий.
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МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МОДЕРНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА СЬОГОДЕННЯ В ГЕОПОЛІТИЧНІЙ РЕПЕРСПЕКТИВІ
Україна не один рік стояла перед вибором шляху розвитку держави:
співпраця з Європейським Союзом чи Росією. В кожному варіанті є свої
позитивні та негативі аспекти.
Перший напрямок – входження до Митного союзу, що спричинило би
більш тісну взаємодію з Росією. Позитивною стороною для нашої країни було
зниження ціни на газ. Але, не зважаючи на це, значна частка соціуму була
проти цієї угоди та притримувалась другого варіанту.
Інший напрямок – входження на європейську платформу. Було вирішено,
що Україна може увійти до складу Європейського Союзу за умови проведення
ряду політичних і соціально-економічних реформ. Віктор Янукович, який тоді
займав пост президента, видав відповідні розпорядження щодо виконання цих
вимог.
Але «у листопаді 2013 року постала гостро проблема: було прийнято
рішення Кабінетом міністрів про призупинення підготовки до підписання
Угоди про асоціацію ЄС з Україною» [1]. Цей факт надзвичайно вплинув на
тогочасне суспільство, яке очікувало рішучих дій влади. Тому наслідком став
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протест народу в Києві та в найбільших містах країни. 24 листопада відбувся
великомасштабний мітинг під гаслом «За європейську Україну», де опозиція
висунула основні положення своєї програми: продовження євроінтеграції та
дострокова відставка влади. Ситуація значно погіршилась після ночі з 30
листопада на 1 грудня. За наказом президента наметове містечко, яке було
розбите на Майдані Незалежності та носило мирний характер, було розігнане
силою підрозділом «Беркута». В результаті близько 30 людей постраждало.
Саме тому настрої опозиції змінилися, адже вже постало питання не інтеграції з
Європою, а жорстоке поводження правоохоронних органів по відношенню до
населення. Революція під назвою «Євромайдан» заполонила розуми всіх
політично активних представників модерного соціуму. Жорстокі протиборства
правоохоронних органів та українського населення призвели до значних
людських втрат з обох сторін.
Цією ситуацією скористалася Росія, яка мала свої плани стосовно України.
У березні 2014 року після проведення референдуму Крим був анексований,
проголошений територією Російської Федерації. Ця подія стала поштовхом до
активних дій для російськомовного населення донецького регіону, яке
висловило бажання про відокремлення від України на засадах республіки.
Станом на 2015 рік на території нашої держави проводяться воєнні дії за участі
військових сил декількох країн. Ситуація є складною та неоднозначною, саме
тому геополітичне питання стало головним. Існує чотири варіанти сценарію.
Перший – Росія продовжить втручатися в політичну й соціальноекономічну ситуацію України з метою непрямого впливу на важливі
індустріальні території та закріплення провідної ролі своєї держави у світі.
Другий – США спробує перешкодити планам Росії, щоб уникнути загрози
біполярності та стану «холодної війни» в світі. Це забезпечить захист Україні
від посягань іншої держави на територію, яка залишиться в складі нашої країни.
Третій – Європейський союз покращить стосунки з Україною та
перетворить її на «європейський Китай», тобто перенесе виробництво на її
територію, чим саме розширить споживчий ринок.
Четвертий – Китай вийде на політичну арену, адже інтереси цієї азійської
країни пов‘язані з цілісністю українських територій. «Анексований Крим є
частиною проекту Великого Шовкового шляху» [2]. Також в інтересах Китаю
послаблення впливу Росії в світі.
Отже, могутні держави кожна по своєму зацікавлені в подіях, які
відбуваються зараз на території нашої країни. Від того, яким шляхом буде
відбуватися розвиток модерного українського суспільства залежить політика
світу.
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ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Політична участь – це дії соціальних спільнот, окремих громадян, які
мають на меті вплинути на всі рівні державної політики .
Особливий вплив на політичну участь особистості має політична
соціалізація як процес пізнання внутрішнього політичного ―я‖. Результатом
цього процесу є готовність людини брати участі в політичному житті
суспільства й охоплює такі елементи як:
- знання, які породжують розуміння принципів функціонування
політичної системи та наслідки участі особистості у політиці;
- визнання основоположних цінностей суспільства на рівні пізнавального,
емоційного та вольового аспектів;
- політичні навички, які допомагають приступити до політичної
діяльності.
Наявність чи відсутність зазначених компонентів спричиняє певний тип
політичної поведінки особи. Вперше таке явище як політична поведінка особи
розглянули вчені-бігевіористи. Вони вважали, що об'єктом досліджень
політології мають бути дії людей, спрямовані на досягнення їхніх політичних
цілей.
Наразі в Україні панує період реформ задля формування ринкової
економіки, громадянського суспільства і розвитку правової держави. Участь
сучасної молоді в цьому процесі відіграє важливу роль, адже молодь має
особливі політичні інтереси, хоча й не володіє достатнім досвідом і знаннями в
політичному житті суспільства. У владних структурах, політичних партіях та в
суспільстві в цілому існують різні, а іноді й досить суперечливі, погляди щодо
ролі молодих людей в політичному житті держави.
На сьогодні складно казати про активну життєву позицію молоді, яка буде
наповнена громадянською зрілістю, певними переконаннями та ідеалами, які
будуть формувати морально-етичні якості в людині. Цей процес в нашій країні
ще не є таким чітким як би хотілось.
Для молоді тяжко зорієнтуватись в політичних та економічних подіях в
умовах трансформації суспільства, тому серед них важко закріплюється
авторитет та активно зростає неприязнь до лідерів державної влади.
Молоде покоління відіграє важливу та визначальну роль в суспільному
розвитку, особливо в період становлення державності в країні, тому визначати
політичну активність сучасної молоді будуть такі напрямки як:
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1. Участь молоді у визначенні головних політичних цінностей
українського суспільства;
2. Політична участь молоді через громадські та громадсько-політичні
формування;
3. Виведення суспільства на новий рівень сприйняття дійсності через
патріотизм, культуру, науку і освіту.
Саме молодь проявляючи політичну активність формує майбутнє для себе
та для країни загалом. Політична активність певної особи викликає активність
багатьох, тому активність молоді є проявом прагнення до самореалізації кожної
молодої людини.
Роблячи висновок необхідно сказати, що інтерес до політичного життя
країни серед молодих людей підсилюється з більш високими стандартами
життя та кращою освітою батьків, а також кращою освітою самої молоді, тому
влада повинна сприяти самоорганізації та самовираженню молоді, оскільки
політика є однією з найактивніших форм суспільного життя.
Зорко Є.В. (м. Київ)
vasilevaelizaveta1@gmail.com
МІСЦЕВІ ІНІЦИАТИВИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ПОЛІТИЧНУ КРИЗУ В
УКРАЇНІ
Постійні кризи призвели на території України таке явище, як брак
політичної довіри громадян до інститутів влади, це явище спостерігається не
тільки в Україні, але сьогодні це питання, для українського суспільства і країни
в цілому, є дуже гострим. Загалом, можна зробити висновки, що брак довіри
українського суспільства вже можна назвати ні як інакше, як «хронічна хвороба
українського суспільства». Авжеж, як і у будь-якої хронічної хвороби, на
деякий час, з‘являються покращення, в окремі критичні моменти недовіра
поступається місцем громадянському суспільству високої довіри, а саме, під
час таких подій, як Помаранчева революція, чи революція Гідності. Але тут
потрібно поставити питання: «Чи можливе повернення політичної довіри
громадян без критичних ситуацій?».
Сьогодні, коли Україна перебуває у кризовому стані, одним з важливих
факторів вирішення проблем є повернення довіри громадян до інститутів влади.
Бо жодний народ, жодна держава, не може розвиватися без віри в себе, тобто
без віри у своїх лідерів.
Суспільство шукає шляхи повернення довіри, саме тому актуальним
постало таке поняття, як місцеві ініціативи. Потрібно розуміти, що наближення
держави до демократії є неможливим без розвитку місцевих громадських
ініціатив. Сьогодні можна побачити загальний рівень зростання незадоволення
громадян у питанні якості виконання своїх функцій органами місцевого
самоврядування та їх посадових осіб. У той самий час, громадяни України
також оцінюють і свої можливості впливати на дії влади, які теж є досить
низькими.
165

З цього ми можемо зробити висновки, що відчутним для громадян є
можливість реалізування здатності брати участь у розв‘язанні місцевих питань
та забезпечення ефективної реалізації громадянських ініціатив на місцевому
рівні. Але практика показує, що реалізація впливу громадських інституцій, а
саме, форми безпосередньої демократії, не дає вирішальної ролі у виробленні
муніципальної політики. Нажаль, на сьогоднішній день, громадські ініціативи
на місцевому рівні є досить слабкими, через ряд наступних причин:
–соціальна
інертність
громадянського
суспільства,
загальна
незацікавленість в участі у розвитку муніципальної політики;.
–недосконалість правового забезпечення реалізації громадських ініціатив
на місцевому рівні;
–відсутність бажання до співпраці місцевих рад, небажання долучати
громадські організації до спільного прийняття рішень.
Виходячи з цього можна зробити такі висновки: ефективність реалізації
громадських ініціатив безпосередньо залежить від рівня громадської
зацікавленості, та відповідно, активності населення, готовності органів
державної влади, та місцевого самоврядування до співпраці з інститутами
громадянського суспільства.
Для покращення механізму впливу громадян на владу необхідно вирішити
такі питання: реалізації потреб локальних громадських ініціатив у створенні
необхідних умов для участі громадськості у розвитку та вирішення проблем
власного міста; необхідність обрання злагоджених механізмів впливу
громадськості на владу; підсилення державних механізмів регулювання
залучення локальних ініціатив до управління місцевими справами.
Не дивлячись на всі перешкоди, вже сьогодні місцеві ініціативи своєю
наполегливою працею показують можливість змінити життя всієї місцевої
громади, а саме: змінити ставлення влади до своїх обов‘язків, впровадження
реформ, об‘єднання жителів для вирішення найбільш важливих та гострих
проблем.
Калашникова А.А (г. Харьков)
kalashnikova@karazin.ua
МОРАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Ценностный аспект формирования обществ нового типа в виде изменения
мировоззренческих ориентиров молодѐжи и студентов, рассматриваемых в
качестве (будущего) флагмана трансформационных процессов, имеет долгую
историю изучения. Однако сопровождающие попытки модернизации
украинской системы образования коммерциализация и, вследствие этого,
дилетантизация сферы профессиональной реализации молодѐжи заставляют
обратить более пристальное внимание на те области социального пространства,
которые являются наиболее реактивными при высокой автономности. Одной из
таких областей является искусство или, шире, художественное (эстетическое)
производство.
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Среди художественных профессий, изучение которых относительно ново
для современной социологии, наиболее прикладной считается дизайн как сфера
эстетически и эргономически опосредованного конструирования среды
жизнедеятельности человека. Полемика относительно статуса дизайна в
классификации искусств связана со спецификой этой области деятельности,
десакрализующей приѐмы и формы «высокого» искусства через их применение
с сознательным ограничением функциональностью предметов и эстетическими
представлениями масс. Подготовка специалистов в области дизайна по
умолчанию акцентирует на самовыражении и индивидуальном подходе,
отличающих украинскую попытку модернизации высшей школы. Таким
образом, целью данного исследования является эскизный анализ различий
морально-ценностного
портрета
студентов-дизайнеров
и
студентов
нехудожественных профилей обучения.
Эмпирическая основа анализа включает материалы авторского анкетного
опроса участников Всеукраинской олимпиады по дизайну (пилотаж, N=34,
апрель 2013), а также данные из массива исследования «Проблемы
формирования гражданской идентичности украинской молодѐжи: роль
образования как фактора консолидации общества» (кафедра социологии ХНУ
им. В.Н. Каразина, 2009; после фильтрации по признакам отличной учѐбы в
вузе и работы сверх установленной программы сравниваемая подвыборка
составила N=28). Формулировка анализируемых вопросов в анкете (порядковая
шкала меры согласия от 1 до 7 с одним из пары утверждений,
репрезентирующих моральные позиции) была взята из этого же исследования.
В результате анализа средних значений по каждой из 12 переменных
статистически значимые различия на уровне 0,05 были выявлены по трѐм из
них.
Среднее значение признака «Дурак считает, что красота мир спасает –
красота спасѐт мир» в группе дизайнеров (4,97) в сравнении со студентами
нехудожественных профилей (3,62) смещено ко второму полюсу. Как видно,
несмотря на провозглашаемый современным искусством плюрализм эстетик, у
опрошенных представителей будущей элиты профессиональных дизайнеров
преобладает традиционалистская абсолютизация ценности красоты.
Признак «Денежки в кармане – все друзья с нами – не имей сто рублей, а
имей сто друзей» также демонстрирует в среднем большую склонность
дизайнеров к выбору второго утверждения из предложенной пары: 5,27 против
3,56 у студентов. Дизайнеры в большей мере ориентированы на приобретение
стойких социальных связей, чем на накопление материальных благ, что можно
интерпретировать и как следствие корпоративности, свойственной их
профессиональному полю, и как манифестацию стратегического значения для
представителей околохудожественных профессий личных контактов в
достижении жизненного успеха.
Что касается признака «Око за око, зуб за зуб – кто ударит тебя по правой
щеке, обрати к нему и левую», то здесь, напротив, со вторым утверждением в
среднем в большей мере согласны студенты нехудожественных профилей
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обучения (5,58), в то время как дизайнеры склонны к уходу от выбора (3,91).
Интересно, что этим признаком фиксируется паттерн предпочитаемого
ответного действия, подразумевающий всеобщность. Поэтому выбор нулевой
меры согласия с обоими утверждениями может говорить не столько о
невозможности чѐткого определения опрошенными собственных реакций, а,
скорее, об отсутствии у них убеждения о необходимом существовании некоего
абсолютного образца таких реакций, будь то закон джунглей или христианская
добродетель.
Зафиксированные различия позволяют предположить, что модернизация
высшей школы посредством изменения основ педагогической практики в
направлении студентоцентричного образования приведѐт к сокращению
описанных различий. Разумеется, приведенные выводы вследствие их низкой
статистической обоснованности не следует распространять и на всю
совокупность студентов художественных профилей обучения. Однако, по
нашему мнению, существование статистически значимых различий в
моральных позициях между сравниваемыми группами даже при столь
небольшом количестве опрошенных даѐт основания для дальнейшего более
пристального изучения представителей эстетического производства в контексте
модернизационных процессов.
Кириченко Є.B. (м. Київ)
listingfriends@gmail.com
ДЕРЖАВА І ОСОБИСТІСТЬ ЗА ПРАЦЯМИ НІККОЛО
МАКІАВЕЛЛІ
Кожного разу, коли згадують таку видатну особистість як Нікколо
Макіавеллі будь-яка освічена людина знає про нього і зазвичай має свою власну
думку щодо його поглядів та ідей відносно такої області як мистецтво
управління суспільством і державою. Проблема полягає в тому що, майже всі
його асоціюють з безпринципністю в сфері політики, а саме термін
«Макіавеллізм» вважається тісно пов‘язаним з неврахуванням релігійних істин,
не говорячи вже про звичайні моральні принципи.
На мою думку, він є одним з тих авторів яких дійсно читають, його праці
не є складними для сприйняття і завжди наштовхують на роздуми. Але трактат
«Державець» справді заслуговує на ретельне прочитання, хоча і здається не
надто складним на перший погляд. В ньому він, крім невеликих теоретичних
відступів перед кожним новим розділом, намагається за допомогою історичних
ситуацій прослідити які ж вчинки призводять до успіху в політичній сфері. Але
справа в тому, що він надає там історичні приклади, які йому були корисні з
тих чи інших причин. Наприклад, він міг писати, що певні монархи досягли
успіху в якійсь справі, але в той самий час він не згадує, яка доля була у них
після. Вважається, що він повністю розірвав політичну філософію, яка була до
нього і заклав у своїх працях ті ідеї які і до сьогодні цікавлять політичних
філософів. З одного боку, він сприймається нами як революціоніст, що певним
чином пориває з традиціями, але в той самий час він ніби продовжує мрії Данте
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про ідеального правителя і про єдину Італію. Авжеш, їхні погляди на ідеал
державця кардинально відрізняються, але об‘єднує обох те, що вони мріють про
зовсім новий тип правителя.
Тобто іншими словами він являється продовжувачем класичної політичної
філософії, одночасно завершуючи її, пропонуючи інші предмети як патріотизм,
любов до міста, саме він переважає над цого ідеєю одноосібного правління. Бо
його він розглядає в свою чергу як певний інструмент, щоб досягти ідеалу –
любові до Батьківщини. Цікаво, що саме в 26-му розділі трактату «Державець»
ми можемо чітко побачити прояви палкого патріотизму до своєї країни. Цей
розділ завершується щирим закликом об‘єднати Італію визволити свою країну
від варварів і побудувати міцну оновлену державу.
Макіавеллі все ж таки заперечує певні моральні принципи, але говорячи
більш конкретно він саме відмовляється від деяких на користь інших, за що
його дуже часто звинувачують, називаючи певним «Вчителем зла». Як відомо,
саме з часів Сократа філософія стала політичною, певним проектом і мала саме
політичну функцію. Макіавеллі мав чудову освіту і він намагався ті свої знання
і власні ідеали використати саме до політичної ситуації його часу. Зазвичай всі
асоціюють Макіавеллі лише з його трактатом «Державець», але мало хто згадує
його міркування про першу декаду Тита Лівія. Обидві книги присвячені одним і
тим самим речам, але разом з тим трохи відрізняється сама точка зору і позиція
з якою він дивиться на ці питання, тобто вони ніби знаходяться на різних
позиціях, але розбирають один і той самий предмет. В тому і в іншому
трактатах міститься все політичне знання Нікколо Макіавеллі. Але говорячи
про його вподобання, про його політичний ідеал, то в своєму міркуванні про
першу декаду Тита Лівія він міг бути більш відвертим і саме там він надавав
перевагу Римській республіці. Однак, це ніяк не означає, що він міг бачити в
правителі тирана, бо він спеціально уникає різниці між монархом і тираном, бо
тиран для нього дуже сильне слово і воно не разу не було використано у
трактаті «Державець».
Говорячи про його політичну філософію, зрозуміло, що він сильно
відрізняється від своїх попередників і створює так звану інтелектуальну
революцію, бо до нього доброчесність була основною засадою держави спільним благом, заради якого всі трудилися для країни, а Макіавеллі змінює
пріоритети і ця доброчесність якби заміняється патріотизмом.
Народ для Макіавеллі виступає певним інструментом для маніпуляції,
хоча в своїх працях він ніде відкрито не заявляє про те, що правитель має бути
тим злом. В древні часи ще Ксенофонт видав свої вчення про тиранію і якщо
він просто зберігав спокій про порушення моральних принципів і правитель
сам має зрозуміти, що їх можна порушувати, то Макіавеллі навпаки говорить
про це відкрито і саме цим отримує погану славу, мабуть саме звідси і виник
термін «Макіавеллізм». Але цей погляд є дуже поверхнім і, на жаль
традиційним і дуже поширеним. Мабуть, самим неприємним моментом, є те,
що ми справді завжди відносимо до його вчення принцип «Ціль виправдовує
засоби», хоча іноді він також приписується Гоббсу. Для Макіавеллі ціль є
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чимось шляхетним, він висуває питання не в завоюванні влади, а саме в
завоюванні і утримуванні влади заради чогось – конкретної мети. Протягом
всієї роботи він намагається знайти певний новий термін для ідеального
державця – не монарх, але ніяк не тиран, наприклад певним ідеалом для нього
слугує Моісей – «Озброєнний пророк» .
Мені здається, що Маккіавеллі не вчить, не наставляє і його трактат
«Державець» не спроба довести комусь як все ж таки потрібно діяти, що це
лише просто певна констатація фактів, які покладались на історичні факти, що
були описані ним в першій частині. Для мене він залишився не тим, хто оспівує
переваги аморальних вчинків, а тим, хто по-справжньому щиро переживає за
рідну країну і закликає до патріотизму.
Кириленко О.Н. (м. Ривне)
olesya.kirilenko@gmail.com
ОТ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕ:
ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО, ФЬЮЧЕРСЫ И
НЕОГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Рост интереса к изучению будущего, прогнозирование и проектирование
будущего нашло свое отражение не только в расширении спектра проблем
футурологических исследований, популяризации методологии фьючерсов
(проектирования будущого, управление будущим), а и в деятельности
международных организаций. Первые значительные шаги в этом направлении
были сделаны ООН и Римским клубом.
ООН поставила задачи по достижению мира и прогресса во всех сферах
жизни планетарного общества, защиты прав и свобод людей независимо от их
социального положения, достижения благополучия, сохранения здоровья всех
людей и окружающей среды. В ХХІ веке ООН интегрирует мировое
сообщество вокруг политики устойчивого социального развития. Глобальная
программа ООН «Цели тысячелетия», начиная с 2000 г. направляет страны
мира на решение актуальных проблем развития, стимулируя проектирование
будущего в стратегиях развития и управления обществами на все более
длительные сроки. Так, в сентябре 2015 г. ООН предложила миру 17 Целей
глобального развития, которые необходимо реализовать до 2030 г.
Римский клуб, с момента основания в 1968 г., предложил миру более 30
докладов по проблемам глобального развития, с целью не только критического
анализа достижений и проблем развития современной цивилизации, а
моделирования путей их разрешения. Для этого необходимы как исследования
настоящего, так и прогнозирование, проектирование будущего. По выводам
большинства докладов Римского Клуба, движение человечества в лучшее
будущее невозможно без коренных трансформаций экономической,
политической, социальной и культурной сфер общества, сохранения природы.
В 2012 г. членом Римского клуба Йограном Рандерсоном был подготовлен
доклад «2052 - Глобальный прогноз на ближайшие сорок лет», на основе
которого были обозначены шесть Глобальных Целей развития - для перехода к
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устойчивому, справедливому и счастливому миру: 1) учет общественных
ценностей во всех экономических решениях для обеспечения устойчивого и
справедливого общества; 2) учет стоимости природного и социального
капитала для развития рынка на справедливой и прозрачной основе в
соответствии с потребностями общества в устойчивом развитии; 3) более
справедливое распределение доходов внутри и между странами; 4)
обеспечение людей работой с достаточным доходом для достойной жизни; 5)
учет экологического фактора для гармонизации интересов экономического
развития с процессом сохранения окружающей среды; 6) переход к системам
управления на местном, национальном и глобальном уровне, которые могут
обеспечить движение к справедливому и устойчивому глобальному миру.
Последний доклад Римского Клуба был разработан и представлен
общественности в феврале 2015 г. известным американским ученым в области
экономики, бизнеса и менеджмента Дэвидом Кортеном в книге «Изменить
историю, изменить будущее: Живая экономика для Живой Земли», в которой
автор продолжил критический анализ корпоративного капитализма как
источника несправедливости и разрушительного отношения к природе Земли,
обозначил проблемы и перспективы развития планетарного общества.
В 1971 г. в рамках международного Социологической Ассоциации был
создан исследовательский комитет 07 «Исследование будущего» (The
International Sociological Association Research Committee on Futures Research ISARC07). Цель деятельности комитета - укреплять международное
сотрудничество в области теоретических и эмпирических междисциплинарных
исследований, ориентированных на будущее развитие общества в различных
сферах жизни.
В 1973 г. в Париже начала свою деятельность Всемирная федерация
исследования будущего (World Futures Studies Federation - WFSF) международная неправительственная организация, которая сотрудничает С
ЮНЕСКО, Римским клубом и др. международными организациями. В 1999 г.
была создана Международная академия исследований будущего (International
Futures Research Academy), которая объединила исследователей ряда стран
мира, занятых проблемами теории и практики прогнозирования.
Таким образом, осмысление истории общества необходимо не только для
понимания процессов реального времени, повышение эффективности
управления текущими процессами, но и для прогнозирования и проектирования
будущего. Переориентация мышления и деятельности в будущее базируется на
стремлении людей и общества сохранить накопленные достижения, улучшить
их для себя и будущих поколений. В этом суть идей прогресса и гуманизма.
Неогуманистичний подход раскрывает эту перспективу на основе более
широкого понимания интересов человечества - с учетом и реализацией
принципов поликультурности, инвайронментальности, глобальности.
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Коваленко О.О., Тищенко О.О. (м. Київ)
al.tishhenko@gmail.com
КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ЕПОХА МОДЕРНУ
На сучасному етапі розвитку України вкрай важливо адекватно сприймати
та розуміти всі суспільно-політичні процеси, особливо ті, що пов‘язані зі
становленням демократії західного типу та спробами сформувати європейську
громадянську культуру. Цього, на нашу думку, неможливо зробити без
осягнення такого поняття як громадянське суспільство.
Основи сучасного розуміння цього феномену були закладені ще в епоху
Нового часу. З початком цього періоду, що і був, власне, періодом формування
громадянського суспільства в Європі, постає доба теоретичної рефлексії цього
феномена, який став однією з найважливіших ідей в європейській думці, у його
різноманітних суспільних, історичних і культурних вимірах. Саме тоді
склалася так звана класична теорія з її основними положеннями [4]. Нажаль,
об‘єм роботи не дозволяє охопити всі концепції цього часу, тож розглянемо
найголовніші.
Відомий філософ ХVIIст. Т. Гоббс використовує поняття «громадянське
суспільство» у значенні співдружності, що утворюється навколо влади. і
нерозривно пов‘язаний з поняттям свободи. Він стверджує, що свобода людини
без державності не приносить користі, адже кожен має її необмеженою, а
перетин двох необмежених свобод призводить до конфліктів. З появою
держави, відносини між індивідами гармонізуються. Отже, соціальність,
громадянськість виступає необхідністю обмеження свободи задля уникнення
війни, яка, на думку Т. Гоббса, є природнім (до виникнення держави і
суспільства) людським станом. Громадянське суспільство ж діє згідно законів
розуму. Людина — одночасно і природна і політична (громадянська) істота, що
має власні інтереси та бажання і прагне їх задовольнити через створення
держави, установлення громадянського життя, які дають їй мир і спокій [2].
Міркування Д. Локка розгортаються дещо інакше. Для нього природний
стан людей характеризується миром, взаєморозумінням і гармонією.
Формування громадянськості
диктується спільним бажанням людей
покращити своє становище та зберегти своє право на власність. Основою
творення політичної держави виступає союз чоловіка та жінки, тобто родина.
Мислитель показує, що формування громадянського суспільства відбувається
«знизу», без примусу, на основі добровільності і здорового глузду. У
громадянському суспільстві ні для кого немає винятку із законів, тому влада
має бути передана колективним органам для спільного їх творення [5].
З початком німецького Просвітництва та становленням німецької
класичної філософії ідея громадянського суспільства стає дедалі
популярнішою. Відомий філософ І. Кант у центрі свого розуміння цієї ідеї
ставить свободу, рівність та відповідальність як три взаємопов‘язані категорії.
Він обґрунтовує думку, що справжня свобода та особиста автономія можуть
бути досягнуті лише в спільному правовому громадянському суспільстві, яке
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має бути створене на основі загальнолюдського розуму, вільного від природних
інстинктів. Розум творить закони, що не суперечать моральному змісту
приватної свободи, які формують соціальність із рівними правами і
можливостями. Важливо, що І. Кант пов‘язує становлення громадянського
суспільства з культурним розвитком, до якого він відносить ті цінності, які
належать до суспільного блага і відрізняються від науково-технічних цінностей,
що визначають рівень цивілізованості. Саме культурно-моральні засади є
основою громадянського стану конкретного суспільства і передумовою його
втілення в усьому світі [3]. Отже, громадянське суспільство в І. Канта є сферою
соціальності, яка виступає результатом поєднання публічної, політичноїправової і культурно-моральної сфер.
Дослідженням деяких питань громадянського суспільства також займався і
Г.-В.-Ф. Гегель. Під громадянським суспільством він розумів незалежну від
держави групу індивідів, класів, інститутів, які регулюються нормами
громадянського права. Це — проміжна ланка історичного розвитку, що
знаходиться між сім‘єю і державою. Вона включає в себе приватні відносини,
ринкову економіку, яка творить суспільний добробут та інституції, що
забезпечують реалізацію громадянських прав. Громадянське суспільство є
сферою реалізації одного з рівнів свободи людини. Слід зазначити, що при
конфлікті держави і громадянського суспільства мислитель надає пріоритету
першій, адже вона виражає загальні інтереси [1]. Таким чином, громадянське
суспільство — це сфера існування, реалізації та регуляції приватних інтересів,
що відбуваються на основі загальної формальної рівності людей.
Новий погляд на громадянське суспільство запропонував А. де Токвіль. На
відміну від Гегеля, він заперечує піднесення держави над усіма іншими
суспільними сферами, вважаючи, що це неминуче призведе до конфліктів, адже
держава схильна до деспотизму та обмеження свободи. Історія для мислителя
— це постійний рух до встановлення рівності і демократії, зникнення станового
поділу, формування громадянського суспільства задля здійснення свободи.
Проте така свобода не має бути необмеженою, адже це може призвести до
небезпечних наслідків. Інструментом обмеження свободи має бути не
раціональний розум держави, а здоровий глузд самоорганізованого
громадського руху, що ґрунтується на так званому соціальному капіталі (само
поняття було розроблене пізніше, проте основи його заклав якраз
А. де
Токвіль) — толерантності, взаємодовірі та солідарності. Тут вчений підходить
до ідеї системи асоціації громадян, що різняться за своїми фаховими,
культурними, виробничими особливостями і є основними рушійними
чинниками демократизації і формування громадянського суспільства, адже
сприяють відкритому спілкуванню між людьми, їхньому інтелектуальному та
етико-естетичному розвитку [6].
Таким чином, проведений аналіз категорії «громадянське суспільство» в
контексті модерної наукової думки, дозволив наблизитись до розуміння його
сутності та необхідності цілеспрямованого свідомого формування, тому що
саме громадянське суспільство в його етичному спрямуванні, на нашу думку
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синтезує виміри моральності, культурності, цивілізованості, прав людини та її
гідності, надаючи їм особливого значення в конституюванні самоврядних
гуманістичних практик.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНІ ДИСКУРСИ ТА
ПАРАДИГМИ
В сучасних соціально-політичних процесах вірне розуміння поняття
громадянського суспільства набуває визначного значення. Для цього існує
безліч концепцій та теорій, які намагаються його осягнути. При цьому
незрівнянно більшою актуальністю володіють, звичайно, теорії мислителів
останніх десятиліть. Я спробую висвітлити найвідоміші та, на мою думку,
найвпливовіші з них.
Концепт громадянського суспільства в сучасному його розумінні вперше
з‘являється в працях відомого філософа і соціолога Т. Парсонса, який
розробляв структурний функціоналізм — підхід, що полягає в трактуванні
суспільства як соціальної системи, кожен з елементів якої виконує свою власну
функцію. Він виділив поняття соцієтального, яке для нього визначається, в
першу чергу, сферою взаємодіючих груп, які покликані підтримувати
стабільність соціальної ієрархії. Таким чином поняття громадянського
суспільства є еквівалентне поняттю соцієтальної спільноти. Сфера
громадянського суспільства для нього — підсистема, головною структурною
формою якої є асоціація, добровільна організація, що створюється на
принципах солідарності, нормативності, консенсусу та егалітаризму. Основною
функцією громадянського суспільства є внутрішня інтеграція. [4].
Значний внесок в розробку теорії громадянського суспільства вніс
Ю. Ґабермас. Його концепція пов'язана з розробленим ним видом соціальної дії
— комунікативної дії, яка являє собою пошук взаємодії між людьми через
спілкування задля досягнення спільної мети. Пов‘язуючи громадянське
суспільство з трьома елементами — власне суспільством, економікою і
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державою, — філософ вирізняє декілька його моделей громадянського
суспільства. Перша ґрунтується на етичному модусі, друга — відокремлена від
держави і пов‘язана з ринковою економікою. Ґабермас пропонує третю —
«посттрадиційну», що має бути сформованою на основі вищезгаданої
комунікативної дії, відкритого раціонального дискурсу і досягнення консенсусу
[2]. Ефективний інструмент її формування він також бачить у спільних
національних традиціях і конституціях, які сприяють розвитку інститутів
громадянського суспільства та об‘єднанню груп із плюралістичними поглядами
[6].
Відомим дослідником проблематики громадянського суспільства останніх
десятиліть є Р. Патнем, який займаючись дослідженнями взаємозв‘язку
демократичних процесів і розвитком громадських інститутів у різних регіонах
Італії, вивів з них основні принципи існування та функціонування
громадянського суспільства. Мислитель наголошує на важливості громадських
асоціацій, що виникають в соціокультурній і економічній сфері, які займаються
вирішенням повсякденних місцевих проблем (починаючи від спортивних
команд і закінчуючи більш складними організаціями) [2]. Вони, на його думку,
створюють необхідне підґрунтя для розвитку та існування демократичних
режимів, сприяють поширенню ідей толерантності, рівності і свободи, а також
здійснюють функцію контролю за діяльністю державних органів. Крім того, Р.
Патнем також підкреслює значення культури і традицій для розвитку і
функціонування громадянського суспільства [5].
Іншим сучасним дослідником громадянського суспільства є відомий
соціолог Е. Ґіденс. Концепція вченого тісно пов‘язана з поняттям глобалізації і
процесами, що з нею переплітаються. На його думку, атомізована національна
держава втрачає позиції, переростаючи у впливові соціальні рухи і
громадянські асоціації та інститути, які здійснюють владу на локальному рівні і
зберігають соціальну інформацію, необхідну для суспільного розвитку.
Громадянське суспільство вчений трактує як систему соціальних інститутів,
організацій і рухів, які прагнуть побороти політичний диктат національної
держави. На його думку, таке прагнення свідчить про бажання змінити сам
соціальний устрій, подолати територіальні і культурні відмінності [1]. Отже,
модель громадянського суспільства Е. Ґіденса передбачає створення
глобального громадянського суспільства, а також розширення політичного
простору.
Одним із визначних теоретиків громадянського суспільства також є Д. Кін.
У своїх працях він показує тісний взаємозв‘язок громадянського суспільства,
котре він визначає як складну систему недержавної діяльності і демократії. Для
досягнення ідеалу соціального устрою громадянське суспільство має бути
демократизованим, а також повністю відмежованим від держави, яка теж має
бути демократизованою задля ефективного виконання своїх регуляційних
функцій, без чого, на думку Д. Кіна, не обійтися. Громадянські ж інститути, у
свою чергу, мають постійно контролювати діяльність державних органів, стати
для політичної влади вічним «більмом в оці» [3]. При цьому демократія за
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відсутності розвиненого громадянського суспільства має більше недоліків, ніж
позитивних сторін, і навпаки, — громадянське суспільство не може ефективно
функціонувати без демократичної політичної системи. Важливими для
побудови такого суспільства Д. Кін також вважає категорії рівності і свободи –
як передумов успішних відносин не тільки між державою та громадянськими
інститутами, але й між окремими громадянськими асоціаціями [3].
Таким чином, громадянське суспільство, в сучасному його розумінні,
ґрунтується на добровільній непрагматичній та самостійній (від держави)
діяльності індивідів та їх об‘єднань. Крім того, мислителі останніх років
наголошують на тісному взаємозв‘язку громадянського суспільства та
демократії, що досить важливо в контексті сучасних державотворчих процесів в
Україні.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЧАРЛЬЗА ТІЛЛІ
―Єдине і реальне, що можна зробити – це відволікти величезну владу
національних держав від занять війною – на зміцнення правосуддя, особистої
безпеки та демократії. Моя праця не вказує, як вирішити це надскладне
завдання. Я лише прагну показати, чому не можна з цією проблемою
зволікати.‖[1, C. 322]. Це завершальні рядки фундаментальної праці одного з
найвпливовіших американських соціологів та політологів Чарльза Тіллі(19292008), стосуються вони перспектив розвитку європейських держав та є
актуальними в умовах сучасних українських реалій .
Занепокоення викликає той факт, що Україна, як єдина держава досі не
сформувалась [2, C.188-189], натомість, опинилась у ситуації військового
конфлікту. Становище ускладнюють, з одного боку,
кризові явища в
економиці, аграрному секторі та фінансовій сфері, а з іншого- корумпована
клептократична влада, що нехтує інтересами громадян. В Європі відбувається
процес ― розмивання ‖ суверенітетів національних держав та зростає
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розачарування у можливостях традиційних демократій [3, C.201.202], постає
запитання- чи зацікавлені міжнародні інституції у сильній українській державі?
Звернемось до праці Чарльза Тіллі ― Примус, капитал і європейські
держави 990-1992рр. ‖На думку, Георгія Дерлугьяна, в ній автор підсумував
свою багаторічну дослідницьку роботу і сформулював військово-податкову
теорію держави. Суть якої в тому, що в основі процесу формування держав
лежить поєднання військово-адміністративного примусу з капіталістичним
фінансуванням. Важливим є те, що Тіллі відмовився від моделі лінійної
модернізациї, яка була характерна для його попередників. Він вважав, що
конкретні форми державної влади залежать від зовнішніх чинників та
наявності стратегічних ресурсов. Кожна держава в Європі розвивалась у
жорсткій конкуренції з іншими і балансувала мііж капіталістичною моделлю і
військово-адміністративним примусом. Американський дослідник висвітлив
динаміку посилення державної влади і супротиву суспільства зростанню влади
над собой, що приводить до частих бунтів, страйків та революцій. Як наслідок –
суспільні компроміси і поступове оформлення законом громадянських прав.
Варто зазначити, що теорія Чарльза Тіллі має своїх критиків, зокрема,
висловлювання про державу, як побічний продукт діяльності правителя по
отриманню засобів ведення війни [1, C.39] та державу, як результат боротьби
за контроль над територією чи населенням [1, C.25; 4].
Можна не погоджуватись з теорією класика історичної соціології,
політолога Чарльза Тіллі, але чи варто ігнорувати ті політичні реалії, що
склалися у нашій державі, замість того, щоб швидко шукати вихід із
ситуації,що склалась?
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ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ОСВІТИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Сьогодні залишається злободенним питанням - швидкий темп зміни ринку
праці, що змінює вимоги до рівня підготовки фахівців. Тому досить
актуальними потребами до потенційних працівників зі сторони роботодавців є
підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, вміння швидко
адаптуватись до нових критеріїв професійного відбору.
У зв'язку з цим, освіта, зокрема, у вищих навчальних закладах, має набути
більшої доступності економічного та соціального характеру для різних верств
населення (наприклад, для безробітних, осіб, що не мають змоги поєднувати
роботу з традиційною формою навчання, маломобільних груп осіб тощо).
Вирішення даного питання дасть можливість забезпечити більш
сприятливі умови з працевлаштування фахівців і додаткові шляхи вирішення
кадрових завдань роботодавцями. Одним із способів подолання проблем
«відкритості освіти» сьогодні виступає електронна освіта (або e-learning).
Питання електронної освіти розглядалось рядом вчених, серед яких слід
виділити наступних: М.Розенберг, Е.Роззет, А.Соловов, А.А. Андреєв, Н.А.
Люлькун, Л.Л. Ляхоцька та ін.
Зокрема, Марк Розенберг відмічає позитивний аспект використання еосвіти – здатність навчатись незалежно від часу та географічного місця
розташування. У книзі «E-Learning» він пояснює найсучасніші уявлення про те,
як вчитися і застосовувати знання, щоб бути успішним, досліджує важливу
роль, яку технологія грає задля збереження коштів і часу. Значна увага
приділяється контексту навчання, в який покладено використання технологій,
методів та роботи на результат. Перспектива має забезпечуватись розробкою
стратегії, що виходить за рамки простого використання електронних ресурсів.
Автор наголошує на необхідності використання e-learning при зацікавленні в
поліпшенні ефективності освіти через ряд практичних пропозицій наступних
напрямів діяльності: навчання на робочому місці, управління змінами, способи
управління організацією навчання [1].
Автор книжок, статей, блогу про електронне урядування Елісон Роззет
визначає засади електронної освіти. За спостереженнями автора, дослідження
показують, що майже одна третина змісту навчання зараз поставляються в
електронному вигляді, що, в свою чергу, підвищує можливості надання освіти
[3].
А.В. Соловов зосереджується у своїх працях на проблематиці розвитку та
застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій в сфері освіти. Довгі
роки інформаційні й комунікаційні технології були просто допоміжними
засобами (в управлінні, проектуванні, виробництві, освіті та інших сферах
людської діяльності) і практично не чинили серйозного впливу на повсякденне
життя людей, їх мислення і психологію [2].
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Таким чином, необхідність у модернізації та впровадженні електронного
навчання, його широку перспективу зумовлюють не тільки технічні, психологопедагогічні, але й соціальні чинники - відкритість і доступність освіти, в тому
числі і для соціально незахищених верств населення, можливість отримувати
освітні послуги в будь-який час і в будь-якому місці, можливість безболісно
міняти професію і т. д. Велике значення мають і економічні передумови. Знання
в сучасному суспільстві все більшою мірою стає товаром і, як будь-який товар,
вимагає хорошої «упаковки» та відповідних способів поширення. Традиційний
навчальний процес, в якому нерідко єдиним носієм і розповсюджувачем знання
є викладач, досить часто не може задовольняти ці вимоги.
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МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ
Дослідження альтернативних варіантів розвитку суспільства з метою
усунення негативних наслідків впливу утилітарного та прагматичнопозитивістського ставлення до соціальної реальності є важливим завданням
соціо-філософського дискурсу сьогодення. Перехід від постіндустріального
суспільства до соціуму комп‘ютерної інженерії та штучного інтелекту
поглиблює проблему свідомого та відповідального ставлення до соціальної
дійсності, різних параметрів її модернізації та варіантів ризиків, з цим
пов‘язаних. Роботи Н. Лумана, П. Штомпки, Е. Ґіденса, У. Бека та інших
відомих науковців у даній галузі,
розкривають багатопланові аспекти
теоретичних інтерпретацій модернізації, її видів, акцентуючи увагу на потребі
врахування їх подальших впливів на суспільство.
Перегляд усталених наративів сприйняття дійсності, розроблення
концептуально нових способів розвитку суспільства, які можливо й необхідно
контролювати громадами з позиції зменшення чи взагалі усунення негативних
сторін зумовлених невпинною модернізацією, є наразі глобальною проблемою
людства. Такою концептуальною зміною ментального відношення до дійсності
з подальшим зменшенням непередбачуваних ризиків у соціальному поступі ми
вважаємо, зокрема, є формування планетарного усвідомленого мислення на
засадах громадянського суспільства, основою якого постає
планетарне
відчуття відповідальності за все те, що відбувається не тільки з окремими
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суспільствами, їх соціальними інститутами, організаціями, спільнотами
громадян, а й людством як мега-спільнотою загалом. Реальним втіленням такої
відповідальності має стати контроль представників суспільства (громад) над
соціальною системою, на що вказує більшість сучасних соціологів. Бачення
сучасного соціологічного теоретизування у вигляді суспільного дискурсу
рефлексивності, яке відповідає нинішньому стану соціального світу –
суперечливому, плюральному, багатозначному, де все можливе, й не
обов‘язково пов‘язане з попереднім, – стає популярним серед провідних
соціологів нашого часу.
Так, на це слушно вказує У. Бек у своїх роботах «Перевідкриття політики.
Переосмислення модерну у глобальному соціальному замовленні» (1996),
«Суспільство ризику» (1998), зазначаючи, що для сучасного модернізованого
суспільства характерна всезростаюча перспектива зниження прийняття
самостійних раціональних рішень. Особа в соціумі приймає ідею про те, що
сучасні соціальні інститути в цілому організовують суспільство раціонально.
Це розглядається достатньою підставою для повної довіри й постає нагодою
скористатись зняттям з себе відповідальності за власні дії, перекладаючи їх на
суспільство. Таким чином, вказує дослідник, не аналізуючи, чи справді
раціонально діють складові структури суспільства у більшості випадків,
людина в сучасній соціокультурній реальності просто діє за прийнятими
правилами.
На відсутність культури відповідальності за наслідки своєї соціальної
активності та бездумному впровадженні модернізаційних змін (наприклад,
поширення штучно модифікованих видів харчової продукції, чи активне
застосування хімії у сільському господарстві) й роль у цьому соціальних
інститутів вказують й інші соціологи. У теорії соціальної структури
суспільства, що розроблена одним із класиків філософської антропології А.
Геленом у таких його працях як «Першолюдина й пізня культура» (1956),
«Душа в технічний вік» (1957), «Мораль і гіпермораль» (1969) та інших,
йдеться про те, що сучасні соціальні інститути розвантажують людину від
вирішення повсякденних проблем, надаючи їй впевненості у повній чинності та
гармонійності соціальної системи загалом. У такій спосіб соціальна дійсність
нав‘язує свою філософію повсякдення та її інтерпретації, в якій особі
відводиться роль біоавтомата, що підтримує першочергово функціонування
інститутів, а не займається власним саморозвитком, не реалізує свої нагальні
завдання та потреби.
А. Гелен зазначає, що через постійну модернізацію, постіндустріальний
спосіб підходу до соціальної реальності змінив й аспекти розгляду самої
людини. Внаслідок відповідних соціальних процесів, які вплинули на
своєрідність соціо-історичних потреб суспільства, увага соціуму починає
акцентуватись навколо проблем самоідентифікації, самореалізації та
саморефлексії людини. Проте, як стверджує дослідник, ці предмети наукового
аналізу розглядаються часто не самі по собі, а переважно на тлі добре
працюючих соціальних інститутів. Такий підхід не завжди є виправданим,
180

наголошує А. Гелен. Людина позбавляється в цій ситуації такої вагомої
характеристики як творець своєї реальності а, відтак, й загальної соціальної
дійсності, реалізовуючи себе тільки у вже окреслених сферах соціуму.
Необхідно також підкреслити, що суто рефлексія над соціальною
реальністю як наслідком трансформацій модернізації не виступає гарантом
уникнення очевидних елементів невизначеності та непередбачуваності
модернізаційних експериментальних складових суспільного розвитку. Тільки
соціальний контроль над цими процесами, з метою усунення ризиків та
небезпек, а також заміна ментальності споживацтва, безмежної користі та
агресивної вседозволеності створить підстави змінити напрям руху сучасного
суспільства від самознищення до самозбереження й творчого розвитку.
Коломієць Т.В. (м. Київ)
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
КОНСТРУЮВАННЯ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ
Афористичне і влучне визначення нації як «уявленої спільноти», дане
Б.Андерсоном, вже стало пресупозицією більшості соціально-політичних
дискурсів. Спосіб уявлення як своєрідне вигадування, творення, конструювання
диференціює спільноти з огляду на здатність індивідів сприйняти себе як
частину спільноти і усвідомити факт наявності даної спільноти.
За Б.Андерсоном, сама можливість конструювання, «уявлення» нації
історично з'явилася тоді, коли три дуже давні фундаментальні культурні
концепції втратили свою аксіоматичну владу над людськими думками. Перша –
це ідея про «унікальну сакральність» мови як знакової системи, відповідно до
якої тільки певна священна мова забезпечувала привілейований доступ до
онтологічної істини —саме тому, що з огляду на свою сакральність сама була
невід'ємною частиною цієї істини. Згідно другої ідеї, існувала непохитна віра в
природну організацію суспільства навколо верховних центрів влади – монархів.
В людських взаєминах панували тенденції ієрархічності й доцентровості, адже
монарх, як і сакральний текст, був одночасно і джерелом доступу до буття, і
невід'ємною його частиною. Третьою була концепція темпоральності, в якій
історія і космологія були іманентно пов‘язані, а першоджерела світу й людини
сутнісно ідентичні. Всі ці ідеї міцно детермінували життя людей, надаючи
певного сенсу фатальностям повсякденного існування (передусім, смерті,
залежностям і втратам) та пропонуючи, різноманітне визволення від них. [1,
С.56] Аналізуючи найважливіші фактори, що детермінували появу
націоналізму
і уможливили утворення нового національного способу
«осмислено поєднати разом солідарність, владу й час» (Б.Андерсон), варто
закцентувати увагу на ролі засобів масової комунікації в процесі
конструювання модерної нації.
Засоби масової комунікації в сучасному динамічно-мінливому суспільстві
вже давно виступають не стільки в ролі інструментів відтворення реальності,
скільки в ролі інструментів постулювання нової реальності, конструювання
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смислового універсуму, трансляції, поширення панівних сенсів. В контексті
процесів моделювання, «вигадування» нації саме засоби масової комунікації
забезпечують створення фреймів нації як стійких когнітивних структур, що
базуються на знаннях і очікуваннях і організовують, впорядковують процеси
засвоєння інформації. Будучи максимально узагальненим схематизованим
уявленням про певний об‘єкт соціальної реальності, фрейм нації спроможний
задати вектор соціальної взаємодії, аттит‘юдів, експектацій, оптимізувавши
процес «уявляння» нації. Згадаємо потужний націєтворчий сплеск,
спровокований Євромайданом і підтриманий засобами масової комунікації.
Щоправда, на початку протестних рухів це була, переважно, комунікація в
Інтернеті, яка мала свою специфіку, що грунтується на двоступінчатій моделі
комунікації з акцентом на впливові «лідерів думок», популярні сторінки яких
збирали тисячі підписчиків; вплив соціальних мереж був відчутним, проте, не
абсолютним в організації та інтеграції розрізнених учасників. Вітчизняні
телебачення, радіо і газети, які спочатку демонстрували плюральність візій
знакових націєтворчих подій, зумовлену ідейно-політичними вподобаннями
медіа-магнатів, після переломних подій на Майдані змінили риторику. Навіть
побіжний аналіз контенту українського теле-і радіопростору уможливлює
ідентифікацію потужного фрейму української нації патріотів з новими героями,
міфологемами, історією. (Згадаємо «Небесну сотню» як колосальний
націєтворчий символ та один із головних об‘єктів коммеморативних практик).
Водночас, варто звернути увагу і на деструктивні наслідки фреймування
засобами масової комунікації, до яких призводить ігнорування таких
теоретично-засадничих концептів соціальної комунікації, як «аудиторія» та
«інтерпретація інформації». Існують бінарно опозиційні підходи до
трактування аудиторії масової комунікації: як інертної аморфної маси, здатної
пасивно некритично поглинати всю інформацію або як активного,
організованого,
достатньо
структурованого
утворення,
здатного
відрефлексувати запропоновану інформацію. Очевидно, що телебачення в
умовах неоліберальної конкурентної економіки, прагнучи будь-якою ціною
втримати і розширити свій сегмент на медійному ринку, стратегією виживання
і процвітання вважає потурання невибагливим смакам масової аудиторії як
інертного аморфного утворення. Але навіть у цьому випадку спрацьовує
закономірність множинності інтерпретацій. Одне й те ж саме повідомлення на
основі розбіжності денотативного та конотативного значення може бути
декодоване по різному, спираючись на досвід та смислові домінанти, вироблені
різними категоріями споживачів. В контексті українського соціальнополітичного простору неврахування особливостей аудиторії та процесу
інтерпретації/декодування інформації, що проявилося в примітизованому
«етніцистському» фреймі нації з наголосом на ксенофобію та мовний фактор,
артикульованому, в першу чергу, представниками праворадикальних партій,
був одним із чинників формування протестних настроїв на сході України, де і
без того високий градус напруги проросійськи налаштованого населення був
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дбайливо «підігрітий» і доведений до критичної точки
російськими
спецслужбами.
Отже, процес конструювання, «уявляння» нації за допомогою ЗМК з
використанням фреймів нації, є досить складним, контроверсійним і вимагає
наявності певного рівня політичної культури, національної свідомості,
критичної самооцінки як представників засобів масової комунікації
(«соціально-відповідальна журналістика»), так і споживачів інформації, тобто
нас з вами.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ ЙОГО
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Завдяки власній вдачі народ зможе отримати користь навіть з найбільш
несприятливих кліматичних умов та кепських законів. І жодна конституція не
буде дотримуватися, якщо цьому противиться вдача населення.
А. де Токвіль
Громадянське суспільство належить до числа тих вагомих соціальних та
культурних феноменів, становлення якого на своїх теренах прагне значна
частина сучасних країн, а декларують практично всі. В найбільш широкому
тлумаченні громадянське суспільство виступає сукупністю різних соціальних
утворень всередині певної країни, об‘єднаних на підставі економічних,
політичних, господарських, культурних та інших інтересів, котрі будучи
реалізовані поза сферою державного впливу, дозволяють в умовах
демократичного устрою контролювати суспільну значущість дій державної
влади. Як стає очевидним, розвиток громадянського суспільства стає можливим
лише в умовах демократичної форми організації соціального життя, оскільки за
інших політичних режимів (авторитарного, тоталітарного) воно презентуватиме
собою радше елемент руху опору діючій державній системі.
Становлення громадянського суспільства на теренах певної держави
значним чином детерміноване рівнем суспільної свідомості та самосвідомості її
громадян, мірою їх ментальної та екзистенційно-когнітивної готовності до
утвердження суспільства даного типу. Акумулюючись в межах концепту
громадянська культура, ця готовність виступає результатом еволюційного
(доволі часто революційного) поступу спільноти людей в напрямі досягнення
цілей розбудови громадянського суспільства.
На сучасній політичній карті світу зустрічаємо країни з різним рівнем
сформованості громадянського суспільства, що відображає насамперед
правовий характер цих держав та міру реалізації їх громадянами владної волі у
прийнятті рішень з вагомих соціально значущих питань. Умовна демаркаційна
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лінія щодо стану справ з розбудовою громадянського суспільства на сучасному
етапі може бути прокладена поміж країнами західної та східної культурносвітоглядних моделей: зокрема, становлення громадянського суспільства на
теренах держав європейського (насамперед країни Західної Європи) та
північноамериканського континентів (США, Канада) пов‘язується зі століттями
невпинної боротьби їх населення за власні громадянські права; натомість на
території країн Сходу (наприклад, держави арабського світу, Китай) структури
громадянського суспільства недостатньо розвинені, або й відсутні в цілому.
Розбудова громадянського суспільства на вітчизняних теренах
супроводжується як низкою інспірованих з боку державної влади інституційних
та організаційних перешкод, так і ментальними протиріччями всередині
української нації, основними з яких є низький сукупний рівень розвитку
суспільства, соціально-культурна роз‘єднаність та політично-економічна
амбівалетність суспільства тощо.
Становлення громадянського суспільства на теренах України, подібно до
того шляху, котрий проходила значна кількість сучасних держав зі
сформованим громадянським суспільством, детерміноване насамперед
націєтворчими процесами, зміст яких розкривається через зростання рівня
національної свідомості населення, формування модерної політичної держави,
виховання національної професійної й наукової еліти на противагу до сучасних
псевдоеліт. Надалі, подолавши вказаний шлях, вітчизняна спільнота стає
спроможною розбудовувати на своїх теренах громадянське суспільство як
загальноцивілізаційну вартість, імплікуючи універсальні ціннісні засади
громадянської культури та свідомості.
В сучасному науковому дискурсі однією з найбільш обговорюваних тем
виступає питання перспектив подальшої розбудови громадянського суспільства
в Україні в контексті протистоянь суспільства та державної влади на початку
ХХІ століття, що отримали символічні назви «Помаранчевої революції» та
«Революції гідності». Визначаючи факт їх реалізації як ймовірну передумову
формування громадянського суспільства на теренах України, видання
«Дзеркало тижня» здійснило експертне опитування з даного приводу,
залучивши до обговорення провідних вітчизняних науковців, та поставивиши
декілька питань щодо потужності паростків громадянської активності,
продемонстрованих на Євромайдані, а також перспектив їх подальшого розвою
з метою утвердження громадянського суспільства на вітчизняних теренах.
Концептуалізуючи до певної міри погляди вітчизняних експертів, слід
вказати на той факт, що попри одностайну оцінку протестного руху української
спільноти як вияву консолідованої громадянської активності, фахівці
висловлювали різні думки щодо перспектив її переростання в нову форму
самореалізації суспільства: Є. Головаха наголошує на недостатній
інтегрованості жителів інших регіонів держави, окрім західної та Києва, в
процес зростання рівня громадської активності та переважно емоційний
характер громадянської самосвідомості українців; В. Кулик застерігає від
прагнень будь-кого «очолювати» громадянську активність, оскільки в
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громадському секторі можлива лише деномінація та багатолідерність;
Е. Лібанова звертає увагу на необхідність зміни стихійного характеру
громадянської активності на системний та перманентний.
Таким чином, аналітика процесу формування громадянського суспільства,
що пов‘язаний насамперед з необхідністю встановлення нового формату
відносин між соціумом та державною владою на основі розвинених правових
відносин, виявляє той факт, що українському суспільству ще не вдалося
подолати точку біфуркації, проте шлях змін вже став невідворотним.
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ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР
Завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій, торгівлі, а також
міжнародно-правових зв‘язків досить актуальним стає питання існування
національної держави в умовах зростання впливу глобалізаційних процесів.
Торгові зв‘язки роблять держави залежними від своїх торгових партнерів. Це в
свою чергу обмежує економічну політику, якої може дотримуватись держава.
Міжнародні організації обмежують правову політику держав, примушуючи
дотримуватись статутів даних організацій.
В даних умовах не кожна держава може провадити повністю незалежну
економічну і геополітичну політику. Для того, щоб мати дані привілегії,
держава повинна мати великі людські і матеріальні ресурси.
Для активного розвитку економіки і технологій потрібна достатня
кількість споживачів. Чим більш науковомісткий продукт чи технологія, тим
більше споживачів потрібно, щоб дана технологія була рентабельною. До країн,
що можуть обійтися без торгових відносин можна віднести Китай, США.
Повністю забезпечиними всіма видами ресурсів є Китай, США, Росія, Індія.
Для зменшення впливу інших країн потрібно мати самодостатність хоча б за
одним критерієм, а для впливу на інші країни потрібно мати повну
самодостатність.
Інші країни повинні об‘єднувати свої зусилля. Саме тому в наш час як
ніколи важливу роль відіграє міжнародна торгівля. На основі торгівлі
з‘являються міжнародні об‘єднання. Їхнє завдання полягає в об‘єднанні
торгових партнерів для більш тісної взаємодії як в економічному так і в
політичному аспектах.
Об‘єднання відбувається шляхом передачі членами організації частини
повноважень до керуючих органів об‘єднання. Це в свою чергу обмежує
повноваження самих участників. Р. Даль відзначав, що розширення сфери
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наднаціональної діяльності обмежує можливості громадян щодо вирішення
важливих проблем через свої національні засоби управління. Це призводить до
того, що системи управління окремих країн зводяться до місцевих[1,с.485].
Прикладами об‘єднань є Європейський союз, Митний союз. Дані
об‘єднання були створенні для вирішення економічних проблем, які були
наявні серед держав учасників. Зараз ЄС є не тільки економічним об‘єднанням,
але й політичним. Підписання Лісабонського договору, а також спроба
запровадження Конституції ЄС дозволяє прослідкувати тенденцію набуття ЄС
дедалі більше ознак наддержавного утворення. Митний союз зараз є більше
економічним об‘єднанням, але в майбутньому він має всі шанси стати
політичним об‘єднанням.
В ЄС суверенітет країн обмежений через регіональну політику, яку
провадить дана структура. Вирішення проблем країн-членів перміщується з
регіонального на загальноєвропейський рівень. Регіональний розвиток
провадиться в інтересах гармонійного розвитку всього об‘єднання, а не
конкретної країни. Це реалізується в Комітеті регіонів ЄС, який впливає на
процес прийняття рішень у країнах-учасниках.
На мою думку, національна країна в тому стані, в якому вона існує
сьогодні, не має майбутнього. Я притримуюсь думки висловленої С.
Хантінгтоном, щодо тенденцій глобалізації. Він вважав, що в майбутньому
будуть лише держави, які будуть об‘єднувати в собі цивілізації [2].
Процеси глобалізації в майбутньому стануть ще сильнішими. Національні
держави будуть об‘єднуватися за культурним принципом. Наддержавні
об‘єднання такі як ЄС перетворяться в повноцінні держави, в яких країни
учасники повністю передадуть свої повноваженя відповідним органам.
Такі наддержави будуть являти собою нові національні держави. На даному
етапі вприв глобалізаційних процесів зведеться до мінімуму, адже держави
будуть сильно відрізнятися культурно. Між ними буде вестися торгівля,
можливо, навіть існуватимуть міжнародні організації, але вони не матимуть
такого економічного і політичного впливу на учасників, оскільки кожен з них
буде повністю самодостатнім.
Список використаних джерел:
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НАЦІОНАЛІЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА У ПРОЦЕСІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Актуальність даної теми визначається періодом часу - епохою
глобалізації, наявністю проблем у державі, які потребують рішення на
національному та міжнародному рівнях. Процеси глобалізації не тільки
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модернізують вже наявну систему світоустрою, але й впливають на
внутрішньополітичну діяльність, охоплюють державу,
соціум та
взаємовідносини між ними.
Серйозні зміни і виклики становлять загрозу національній державі,
зачіпають ідеологію націоналізму, що чітко окреслює проблематику даної
теми.
Метою нашої роботи є виявлення, дослідження та висвітлення причин
можливого занепаду інституту націоналізації на фоні процесу глобалізації на
прикладі інтеграції України в Європейський Союз.
Для початку введемо дефініції щодо: Процесу глобалізації - процес
всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.
У
ширшому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що
стосується всієї Землі; та поняття національної держави - як такої, що,
утворена нацією, яка компактно проживає на певній території,
здійснює своє право на економічне та політичне самовизначення,
створює сприятливі умови для народу.
Теоретично ці явища є об‘єктивно-сумісними, але це не
виключає певних наявних протиріч на практиці. Виокремимо та
розглянемо основні пункти які загрожують державі -нації на прикладі
України та її теоретичної інтеграції у ЄС. Перед нами постають
питання:
–
зміни пріоритету державної діяльності, яка все більше віддає перевагу
вирішенню глобальних питань (злочинність, зміна клімату, епідемії, бідність
тощо) внутрішньополітичним;
–
пріоритет міжнародного права над національним;
–
процес універсалізації, стандартизації права та держави згідно
європейським стандартам. Надання Союзу можливості диктувати умови та
правила ведення економічного, політичного, правового та ін. аспектів життя
держави, на підставі думки більшості (1 представник від України проти 28 – з
інших країн);
–
проблема розпаду та «розмиття» націй (безвізовий режим, що дає
можливість мігрувати та створювати нові сім‘ї), розшарування народу на
національно-орієнтованих (зростання серед них невдоволення та можлива
поява шовіністичних ідей, екстремістських поглядів) та космополітів (т.зв.
еліти, в якої, наприклад, є можливість отримати освіту в європейських країнах
та тих, хто представляє бідне населення, втративши робочі місця та будучи
змушеним шукати їх закордоном).
Отже, держава-нація потрапляє під сильний тиск і зобов‘язана потерпати
послаблення своїх владних повноважень (послаблення суверенітету та
наявність міжнародної сили дає можливість маневрувати між різними
прошарками влади(асоціація промислово-розвинених регіонів сходу Франції),
може трансформуватися із класичної моделі такої держави у підвладний
елемент більш масштабної та складніше організованої спільноти.
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Без сумніву, глобалізація несе вагомі зміни та ставить під удар існування
суверенітету та здійснення державою її основних завдань і функцій. Ми
можемо визначити певні ризики та загрози інституту націоналізації держави,
але для впевнено говорити про можливість його відмирання немає підстав.
Однозначно, це питання потребує окремого підходу та можливих
нововведень на державному рівні, розгляду методик, запровадження реформ
для запобігання національної роздрібленності та посилення владної
компетенції на внутрішньополітичному майданчику. Але для початку Україні
потрібно визначитися: чи приєднатися до широкого процесу глобалізації чи
залишитися на периферії цього процесу, обмежити доступ іноземних
товарів та капіталу на внутрішній ринок та будувати капіталізм «по українськи».
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НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Основним принципом націоналізму, як напрямку та ідеології політики, є
розуміння цінності нації як найвищої форми суспільної єдності та її
первинності у державотворчому процесі. Як політичний рух, націоналізм
спирається на подібне до патріотизму почуття та намагається відстоювати
інтереси національної спільноти у відносинах з державною владою для
практичного захисту умов проживання нації, її території, економічних ресурсів
та духовних цінностей.
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Національною вважається держава створена нацією, яка щільно проживає
на деякій території та здійснює своє право на економічне та політичне
самовизначення, створює зручні умови для народу країни. Подібна структура
національної держави піддається переосмисленню у зв‘язку з сучасними
світовими глобалізаційними процесами.
Під глобалізацією розуміють всесвітньо цивілізаційні процеси, які значно
впливають на політичні, економічні, культурні та інші галузі життя людини.
Такий процес взаємопов‘язує країни та національні спільноти у єдине ціле.
Варіанти розвитку держави проявляються у трьох різновидах теорії
глобалізації: мондіалізмі (злиття усіх держав та народів, знищення будь-яких
кордонів), «золотому мільярді» (життя на планеті гарантоване лише мільярду
жителів найбільш розвинених країн, тоді як всі інші виступають
постачальниками дешевої робочої сили та сировини), конвергенції (в умовах
науково-технічного прогресу зникає відмінність між капіталізмом та
соціалізмом, здійснюється «обмін» між державами, що може призвести до
утворення «постіндустріальної держави» єдиного типу).
З розуміння глобалізму національна держава втрачає свою домінуючу роль
на світовій арені, оскільки відбувається обмеження національного суверенітету.
Глобалізація
модернізує
норми
і
відносини
на
всесвітньому,
макрорегіональному і внутрішньонаціональному рівнях, стимулює, прискорює і
оновлює процеси універсалізації в сфері права, керування і функціонування
держави.
Глобалізація збільшує державотворчі процеси та кількість держав. Якщо
після Другої світової війни у світі було лише 50 держав, то нині в ООН
зафіксовано 190. Існує твердження, що у зв‘язку з глобалізацією перед
великими національними державами постане проблема сепаратизму на
національній основі. Для підтвердження цього даються такі аргументи: з
офіційних 309 сухопутних кордонів 52 (17%) є спірними; з 425 морських меж
160 (38%) є предметом суперечки.
Під впливом глобалізації зростає роль транснаціональних корпорацій,
виникає велика кількість міжнародних неурядових організацій різного типу,
змінюється характер державної діяльності – держави все більше займаються
глобальними проблемами (злочинність, клімат, епідемії, бідність, «озонові
діри» та інші). Разом з тим з глобалізацією пов‘язані нові масштаби діяльності
терористичних організацій.
Викликом для національної держави в умовах глобалізації є стандартизація
та тотальна уніфікація, які є причиною для виникнення кризи національної
держави в умовах світової інтеграції та глобалізації та приводять до умисного
«очорніння» культур і традицій усіх груп, крім переважаючого
«громадянського суспільства».
Можна навести приклад України, якій належить прийняти виклики
глобалізації та вступити у жорстоку конкуренцію на світових ринках, або ж
уникаючи глобалізаційних процесів обмежити доступ імпортних товарів та
капіталу на внутрішній ринок та будувати власну систему капіталізму,
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перешкодами для інтеграції у світовий глобалізм для країни є: низький рівень
технологічного розвитку, розшарування суспільства, відсутність чітко
визначеної внутрішньої та зовнішньої політики держави, корупція в органах
державної влади внаслідок її поєднання з інтересами власності та бізнесу.
Національна держава і глобалізація об‘єктивно є сумісними явищами.
Глобалізація не скасовує національну державу, а допомагає оптимізації обсягу
та надає нової якості тим завданням і функціям, які стоять перед нею. Вона
надає державі дещо вищі вимоги, які приписуються зацікавленістю у соціальноекономічному розвитку, стабільності, підтримці миру та безпеки. Поряд з цим,
бу разі бездіяльності національної держави глобалізаційні процеси мають
можливість втратити свою динаміку та історичний сенс, так як базою для
прогресу глобалізації є національні держави. Вирішенням питань глобалізації є
консолідація та інтеграція держав, їхня активна участь у пошуку вирішень
проблем.
Куровська Г.В., Євдошенко К.О. (м. Київ)
katrusiaevd@mail.ru
ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАПІТАЛІЗМУ
Капіталізм як економічна система, як суспільна формація, як суспільноекономічне явище не є сталим. Основні риси капіталізму було визначено та
описано соціологами, філософами та економістами ще у ХVIII ст, проте, як
діюча система, капіталізм зазнає постійних змін та трансформацій під дією тих
чи інших чинників. Чи можна казати, що капіталізм тепер, у ХХІст. є саме тим
капіталізмом, засади якого описані Смітом, Марксом, Вебером? Звісно, що ні.
Насьогодні існує декілька теорій системної трансформації капіталізму, які
показують перехід та зміну тих чи інших суттєвих рис капіталістичної
економіки, це: «теорія колективного капіталізму» Г. Мінза та А. Берлі, «теорія
народного капіталізму», що поєднує у собі концепції «дифузної власності»,
«управлінської революції» а також теорії індустріального суспільства П.
Друкера та теорія суспільства достатку Дж. К. Гелбрейта.
Автори теорії колективного капіталізму концентрують увагу на переході
від індивідуальної власності на засоби виробництва до корпорацій та
квазідержавних корпорацій – надмасштабних підприємств, характерною
особливістю яких є поєднання індивідуальних капіталів під централізованим
контролем, на противагу колишнім індивідуальним та родинним
підприємствам. А. Берлі та Г. Мінз, також акцентують увагу на змінах у формі
управління таких корпорацій. У підприємствах такого типу індивідуальний
капіталіст втрачає свою роль, як роль управлінця. Автори виділяють три
можливих варіанти управління та розпорядження капіталом на таких
підприємствах: прийняття рішень більшістю (збори акціонерів), правління
меншості (власників найбільшої кількості акцій) та делегування управлінських
та розпорядчих функцій найманому менеджерові. Таким чином, вілбувається
розрив між номінальним та реальним володінням підприємством.
Дж. К. Гелбрейт у «Новому індустріальному суспільстві» також виділяє
корпорацію як принципово новий спосіб організації підприємства. В економіці,
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зрештою виділився «світ» корпорацій – надвеликих, прогресивноих за
організаційно-технічним розвитком підприємств на противагу традиційним
індивідуальним компаніям, у власності котрих залишається незначний сектор
господарства. К. Маркс відзначав, що за капіталізму влада на ринку належить
власникам такого фактора виробництва як капітал. Ринкова влада велетенських
корпорацій є не лише економічною владою а й соціальною та політичною. З
часом влада переходить від одного фактора виробництва до іншого, до фатора,
пропозиція якого є найменш еластичною на границі, тобто то фактора, що є
менш доступним і який найскладніше замінити. Гелбрейт робить висновок, що
якщо напіталу буде достатньо або утвориться його надлишок і його можна буде
з легкістю збільшити або замінити іншим фактором – капітал утратить свою
владу. Саме через потребу в балансуванні капіталу виникає потреба у функції
планування, а отже й у спеціалізованих знаннях, якими фірми не можуть
забезпечити себе самостійно. Саме цим автор пояснює зменшення ролі
акціонерів в управлінні компанією. На думку Гелбрейта відбувається
прихований перехід від влади капіталу до влади знань. Визначальної ролі автор
надає техноструктурі – носіям спеціалізованих знань, чиїми силами
забезпечується функціонування корпорацій.
Про набуття першочерговості знаннями, як фактором виробництва,
говорить і П. Друкер, зокрема, особливу роль автор приділяє науковому
управлінню, перші принципи якого сформував Ф.Тейлор. Пітер Друкер, будучи
теоретиком менеджменту, значну роль приділяє управлінцям як прогресивному
та прогресуючому класу. П. Друкеру належить концепція knowledge worker працівника, що володіє знаннями. За відношенням до використовуваних знань
та ресурсів, автор виділяє дві категорії працівників: управлінці та фахівці.
Відмінність фахівця від інших типів працівників полягає у тому, що вони
виробляють продукт не застосовуючи ресурси компанії. Існування такого типу
працівників вносить значні зміни в існування корпорацій та розподілі сил на
ринку.
Отже, найбільш яскравими рисами сучасного капіталізму, що
спостерігалися з першої половини ХХст у порівнянні із класичним
капіталізмом, є домінування великих корпорацій з колективною формою
власності, відрив на таких підприємствах власності від функції управління
власністю та тенденція, що позначає перехід від влади капіталу як фактора
виробництва до влади спеціалізованих знань.
Список використаних джерел:
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ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПОЛІТИЧНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
Гендерні стереотипи є одним з найпотужніших суб'єктивних чинників
впливу на соціально-політичне життя суспільства. У традиційних,
консервативних країнах (наприклад, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак,
Египет, Індія, Північна Корея тощо), дані стереотипи виявляють себе досить
активно та мають поширення в усіх сферах життєдіяльності людини в
суспільстві. Дискримінацію на основі статі можна спостерігати не лише в
повсякденному житті, але й на ринку праці, при участі в громадських справах.
Жінок не допускають до більшості професійних сфер, в тому числі до
економічної сфери життя суспільства (зокрема, їм забороняється працювати у
фінансових установах). У політичній сфері, навіть якщо йдеться про місцеве
самоуправління, жінка не може займати керівні посади, їй залишають лише
роботу в соціальних організаціях та заняття благодійністю. І те, лише за умови,
що вона належить до середнього класу, а її родина має на це відповідні кошти.
У таких країнах управління державою, членство в політичних партіях або
рухах, та навіть участь у виборах дозволено лише чоловікам.
Проте, у зв'язку з процесами глобалізації, які демократизують світ,
роблячи його більш справедливим щодо рівності статей, подібних прикладів
архаїчних консервативних суспільств стає усе менше. На сьогодні у багатьох
країнах світу, таких як Швеція, Фінляндія, Іспанія, Італія, США, на офіційному
рівні закріплена політика гендерної рівності. Таким чином, гендерні стереотипи
визначають наявний в суспільстві рівень толерантності, який можна
простежити через аналіз діючого законодавства конкретної країни й підтримку
встановлених норм з боку самих громадян. Та незважаючи на загальну
лібералізацію, яка активно поширюється владою через ЗМІ в більшості
демократичних держав світу, все ще актуальним залишається питання
прийняття самим народом демократичних принципів. Руйнування гендерних
стереотипів є тривалим і вкрай складним процесом, який вимагає багато часу і
зусиль. На прикладі українського суспільства, можна помітити рівень
поширеності і силу дії вказаних стереотипів з огляду на гендерне
представництво в політичних партіях. Україна є прогресивною державою,
активно переймаючи західні зразки функціонування соціальних інституцій.
Багато законодавчих актів відносно подолання расизму, ксенофобії,
національної нетолерантності, гендерної дискримінації було запозичено з
ліберальних західних держав, адаптовано у відповідності до українських реалій
і офіційно закріплено. Наприклад, у ст. 8 Закону «Про політичні партії в
Україні» вказані норми рівноцінного політичного представництва: у виборчому
списку партій має бути представлено не менше 30% жінок [1]. Отже, парламент
повинен формуватися з огляду на встановлену законом гендерну квоту. Це
легітимує суспільство, робить його вільнішим і відкритішим до змін. Для
чоловіків в політиці є більш характерною орієнтація на економічні і
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зовнішньополітичні проблеми, тоді як жінки більше уваги приділяють
соціальним питанням. Вказана норма закону має забезпечити подолання
наявної дискримінації, проте в Україні вона далеко не завжди дотримується
внаслідок активного культивування гендерних стереотипів та жорсткої
політичної конкуренції. Виборці поки схильні віддавати перевагу
представникам чоловічої статі, які, на їх думку, є більш відповідальними,
цілеспрямованими,
конкурентоздатними,
практичними
та
сильними
політиками.
Проте необхідно відмітити, що з кожним наступним роком відсоток жінок
в парламенті поступово зростає, а, відповідно, змінюється й саме ставлення
людей до вказаної проблематики. Якщо проаналізувати список конституційного
складу Верховної Ради України на 2015 рік, то жінки будуть становити близько
11% від загальної чисельності народних обранців. Звісно, наведені цифри поки
не відповідають міжнародним стандартам і вітчизняному законодавству, але
враховуючи, що ще кілька років тому кількість жінок у Верховній Раді досягала
лише 7%, то можна казати про певну позитивну динаміку [2].
Можна зробити висновок, що вирішальним чинником в досягненні
рівності статей являється не лише затвердження відповідного закону на
офіційному рівні, але і схвалення цього закону з боку суспільства. Необхідно
задіяти ЗМІ, які можуть як активно продукувати, так і руйнувати глибоко
вкорінені у масовій свідомості гендерні стереотипи, які стоять на заваді
загальній демократизації суспільства. Таким чином, гарантується рівноцінний
розвиток в усіх сферах його життєдіяльності.
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ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО
ПОЛІТИЧНОГО УСРОЮ
Процесом глобалізації називають форму відносин між країнами, яка
характеризується розповсюдженням міжнародної взаємозалежності в
економічній, політичній і культурній сферах. Основний чинник розвитку –
науково-технічна революція, а також поширення систем інформації, наприклад,
Інтернет, що дозволяє миттєво знайти зв‘язок з людьми в будь-якій країні світу.
Коли економіка не може розвиватися в середині однієї країни, а утворення
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нових економічних звязків призводять до утворення світових ринків і
з‘являється термін, який охоплює собою сукупність геополітичного,
геоекономічного і геокультурного явища, а також реалізує вагомий вплив на всі
сфери життєдіяльності суспільства.
Вплив глобалізації на Україну має як позитивні так і негативні наслідки.
Позитивні, це по-перше, можливість пошуку світових партнерів (не тільки
серед найближчих сусідів), по-друге, вільне пересування за кордоном громадян
України, можливість отримати там освіту чи роботу, по-третє, інвестиційна
привабливість для інвесторів, а також розширення доступу до міжнародних
ринків. До негативних відносяться залежність економічної, політичної і
культурної сфери діяльності від з економічно-успішних країн, втрата
самобутності і національного суверенітету.
Зараз Україна знову переживає скрутні часи. Важка ситуація на Сході та
Півдні країни призводить до економічного занепадку. Це, у свою, чергу
призводить до зростання економічної прірви між нами та передовими країнами.
У порівняні із найбільшими торгівельними партнерами, розвиток
української економіки є одним з найнижчих у світі, за показником ВНП на
душу населення Україна посідає 135 місце. Отже, найкраще, що може зробити
Україна в умовах глобалізації це активізувати рух капіталу, підняти
інформаційно-технічну революцію, розвивати інтеграційні тенденції; зробити
реструктуризацію економіки та ринкової системи, сприяти руху факторів
виробництва, сформувати відкриту економіку, відправити підприємства до
світових комунікацій, активізувати участь в міжнародних організаціях.
Щодо цивілізаційного розвитку України, вона повинна задіяти не тільки
економічні сили, а ще й духовні сили, а саме українського народу та нації, без
якого і досить великий приріст економіки не зможе забезпечити політичну
стійкість та зміцнення суспільства, вихід України на міжнародну арену як
стратегічно впливового гравця.
Беручи до уваги глобальні тенденції розвитку країн, можна побачити у
зростання протистояння між західними та східними країнами, що, в свою чергу,
призводить до економічної залежності від центрів економічного розвитку:
Північна Америка, Західна Європа та Східна Азія. Розрив між країнами весь час
зростає, адже ті країни що входять у найвпливовіші у світі не збираються
віддавати свої позиції. У глобальному плані це може призвести до масової
міграції населення бідних країн. В момент, коли природні ресурси почнуть
закінчуватись або їх недостача буде різко відчуватися почнеться війна за
ресурси та сировину. Це буде призводити тільки до загострення ситуації,
почнеться протистояння між багатими та бідними країнами. Нарощення
військового потенціалу, новітня зброя виведе ситуацію на неконтрольований та
не чесний рівень. Виходячи із цього можна зробити висновок про можливість
розгортання економічного протистояння між країнами що розвиваються та
сильними індустріальними країнами на чолі із США, Європою, Китаєм.
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ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
На державу покладено виконання безліч завдань, задля належного
функціонування суспільства, яке її населяє. Так як, Основним Законом нашої
держави – Конституцією, у статті 1 визнано, що Україна є соціальною
державою, можна стверджувати, що соціальна функція знаходить свою
реалізацію. Саме цей напрям діяльності держави як соціального інституту із
вирішення соціальних проблем суспільства є дуже актуальним на даний час в
нашій країні.
Держава створила певну систему з соціального захисту, яка включає в
себе: пенсії, допомога по безробіттю, допомога при народженні дитини,
програма допомоги сім'ям з дітьми, державні програми дотацій і житлових
субсидій, допомога на поховання, державна система охорони здоров'я,
державна система освіти, соціальний захист осіб, постраждалих від аварії на
ЧАЕС, тощо.
Майже кожен член суспільства нашої країни отримує певну соціальну
допомогу від держави. Кожного дня виникають проблеми з якими людина не
може впоратися самостійно, і саме в цей час з‘являється необхідність звернення
по допомогу до держави. Неможливо не погодитися зі словами Дениса
Севрюкова:―Соціальна функція як напрям діяльності держави виникає на
певному історичному етапі розвитку та здійснюється в конкретно-історичних
умовах, а значить не є застиглим станом, а навпаки, є безперервним процесом
адаптації до нових соціальних потреб, змінюється разом з самою державою та
суспільством‖[1, С. 298], які пояснюють виникнення різних державних
соціальних програм з плином часу та змінами країни. Наприклад, події, які вже
маже 1,5 роки відбуваються на Сході України, стали причиною для створення
різних державних соціальних програм. З початком військових дій на території
Донбасу населення, яке там проживає, потребує різної допомоги. Остання
надається людям через різні волонтерські та благодійні організацій, але в першу
чергу державою. Фінансуючи численні програми, такі, як освіта, охорона
здоров‘я, програми перенавчання, підтримку працюючих жінок, можна
говорити про те, що соціальна держава виконує важливу функцію соціального
інвестування.
Соціальна функція як вид державної функції розуміється по різному.
О.Радіонова розглядає соціальну функцію держави як діяльність держави, яка
спрямована на мінімізацію відмінностей в доступі членів держави до
суспільних благ, з метою забезпечення стабільності соціуму [2, С. 5].
Німецький вчений Х.Ю. Урбан застосовує диференційований підхід до
осягнення соціальних функцій держави. Він виділяє компенсаторну функцію,
інвестиційну функцію, емансипаторну функцію та функцію розподілу та
перерозподілу доходів [3, С. 301].
Н. Барра вважає, що соціальна функція держави спрямована на досягнення
декількох основних цілей. По-перше, недопущення крайнього ступеня бідності
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через законодавче встановлення та гарантоване забезпечення певного мінімуму
доходу. По-друге, соціальна держава створює необхідні умови для вертикальної
та
горизонтальної
перерозподільної
справедливості.
Вертикальна
справедливість досягається через перерозподіл благ від багатих до бідних за
допомогою прогресивного оподаткування. Горизонтальна справедливість
означає належне соціальне забезпечення у старості та підтримку сімей з дітьми
[4, С. 11-12].
Вітчизняні науковці стверджують те, що соціальна функція держави – це
історично обумовлений та національно-культурно детермінований напрям
діяльності держави як соціального інституту із вирішення соціальних проблем
суспільства [1, С.298].
У ХІХ столітті держава остаточно визнала свою соціальну відповідальність
за долю соціально слабких громадян і вдалась до організації державної системи
соціальної допомоги. Проте соціальна політика була спрямована на боротьбу не
з бідністю, а, передусім, з наслідками пауперизації – злиднями, маргіналізацією
населення, і, як наслідок, соціальною депривацією та злочинністю.
У ХХ столітті пріоритетними для соціальної держави завданнями стають
боротьба з бідністю, захист ринку праці, розширення соціальних прав,
вирівнювання соціально- економічної нерівності.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть під соціальною функцією
держави розуміється не тільки забезпечення матеріального добробуту, доступу
до медицини, але й цілий комплекс напрямів діяльності, які мають гарантувати
повне соціальне громадянство, а саме безпечне екологічне середовище, захист
ринку праці та сім‘ї кризових умовах, створення умов для соціальної інклюзії та
якнайповнішої реалізації можливостей.
Держава розуміє свою соціальну відповідальність перед суспільством. На
усі гілки влади покладається величезна робота, щодо реалізації планів
утвердження України як високо розвинутої європейської держави з соціально
захищеним демократичним населенням.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
ІСНУВАННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Громадянське суспільство – суспільство з високорозвиненою системою
взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх об‘єднань, з
реальним забезпеченням державою їх рівних можливостей вільно
розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, спираючись на право і
власну правосвідомість.
Головними ознаками громадянського суспільства є визнання автономної
особи своїм головним суб‘єктом; вміння протистояти сваволі держави;
самореалізація права вільних і рівноправних громадян через такі інститути, як
сім‘я, церква, різні об‘єднання; добровільне формування громадських
об‘єднань; забезпечення самоорганізації суспільства за допомогою координації;
задоволення матеріальних і духовних потреб та інтересів людини та її
добровільних об‘єднань завдяки громадській співпраці, що відбувається поза
безпосереднім втручанням держави; наявність рівних можливостей громадян та
їх об‘єднань вільно і безпечно розпоряджатися своїми силами, здібностями,
майном, власністю, що забезпечується державою; врегульованість і
впорядкованість суспільних відносин; воно є середовищем формування норм
права в результаті багаторазового повторення одних і тих самих суспільних
відносин; забезпечує самоорганізацію і структурування населення в народ –
цілісний і повновладний суб‘єкт права завдяки комплексу комунікативних
правових інститутів; слугує соціальним джерелом побудови правової держави.
Структура громадянського суспільства є складною. Вона охоплює економічні
сфери та інститути; організацію і діяльність об‘єднань громадян, що
добровільно сформувалися; сферу освіти, виховання, науки, культури, сім‘ї,
систему засобів масової інформації тощо. [1, с.79-80]
Генезис громадянського суспільства припадає на період XVI-XVII
століття. За цей час воно поступово розвивалося та вдосконалювалося ідеями
видатних мислителів.
Серед актуальних цінностей сучасного суспільства необхідно виділити
одну з найважливіших – демократію, що являє собою владу народу в інтересах
більшості, що гарантуватиме рівноправність, добробут та злагоду в країні.
Тому актуальною для сучасного читача є книга «Демократія в Америці»
французького дослідника Алексіса де Токвіля, яка була написана у 1832 році. В
ній вперше було показано тісний зв‘язок і в певному сенсі тотожність
громадянського суспільства та демократії. Вивчаючи політичний досвід США,
автор висловив багато цікавих думок і зробив певні висновки. По-перше, в
затвердженні демократії автор вбачав світову тенденцію. По-друге, Токвілю
вдалося довести переваги демократії, яка забезпечує політичну свободу
громадян і дає їм можливість приймати реальну участь в управлінні. Він
вважав, що «сама сутність демократичного правління являє собою
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верховенство більшості». По-третє, автор висвітлив недоліки демократії як
форми державного устрою. [2]
Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що демократія набуває
реального характеру тільки тоді, коли вона ґрунтується на високому рівні
політичної та правової культури суспільства, а від психологічної готовності
громадян відстоювати її принципи перед лицем тих, хто посягає на неї,
залежить її життєздатність.
Наразі Україна сьогодні знаходиться в тому стані, коли необхідно зробити
вибір: чи зробити крок назад в пострадянське минуле, чи шляхом формування
політичної та правової свідомості громадян стати демократичною державою в
майбутньому.
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СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ УРЯД
Світовий уряд є узагальненим поняттям про єдиний орган влади над усім
людством. Розрізняють два значення цього поняття, а саме: тіньовий світовий
уряд і легітимний світовий уряд.
Розглянемо перший варіант. Тема тіньового світового уряду розкривається
в багатьох творах як публіцистичного жанру, так і художнього. Тема тіньової
світової влади, наприклад, розкривається в книзі відомого в колишньому
депутата Російської Держдуми М.Є. Маркова «Війни темних сил» (1928—
1930) і в книзі колишнього співробітника британської розвідки Джона
Коулмана «Комітет 300» (1992). Мова в них йде про створення тіньового
світового уряду в 1921 році як Ради з міжнародних відносин (англ. Council on
Foreign Relation - CFR), який вважається американською незалежною
організацією в сфері міжнародних зв'язків США. За загальною оцінкою
багатьох аналітиків CFR протягом ХХ ст. був найпотужнішою приватною
організацією промислово-фінансових олігархів, яка впливала на зовнішню
політику США. Її поява ознаменувала собою прагнення панівних родин
Америки - в першу чергу Рокфеллерів, Фордів і Морганів - активно впливати на
хід соціальних перетворень, як у своїй країні, так і в усьому світі.
Крім цього, різні теорії змов наділяють функціями Світового уряду різні
реальні і вигадані структури, наприклад ООН, Велику Вісімку (G8), Групу
двадцяті (G20), масонство, Більдербергський клуб, «Комітет 300», ілюмінатів та
ін.
Один з видатних критиків «світової змови» Ендрю Маршалл на основі
своїх досліджень зробив наступний висновок: основні благодійні фонди,
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створені американськими промисловими "розбійними баронами" і банкірами,
всупереч заявленим ними цілям, були створені не на благо людства, а в
інтересах банкірів і промисловців - в якості надзвичайно ефективного способу
соціальної інженерії. Через банки ці могутні сім'ї контролюють світову
економіку; через «мозкові центри» їм вдається управляти політичними та
зовнішньополітичними відомствами, а за допомогою фондів вони маніпулюють
всім суспільством відповідно до власних планів та інтересів. Через ці фонди
еліти отримали можливість формувати процеси, ідеї й освітні заклади, що
забезпечує їх постійну гегемонію над суспільством шляхом виробництва знань і
контрою над ними.
Але процеси глобалізації, які йдуть в усьому світі, стираючи межі між
внутрішньою і зовнішньою політикою та економікою багатьох країн, диктують
свої умови - створення легітимного світового уряду, який у свою чергу буде
виконувати творчі функції управління і контролю світовим співтовариством.
Суспільна потреба планетарної спільноти у органі управління соціальним
розвитком настільки гостра, що 2013 рік було оголошено роком світового
уряду. Приватні глобальні світові еліти, що впровадилися в уряд, рішуче
налаштовані на введення світового уряду. Технічною підмогою для створення
такого уряду є створення електронного уряду. А це в свою чергу, є
використанням інформаційних та комунікаційних технологій у державному
управлінні, поєднане з організаційними змінами і новими навичками для
впровадження державних послуг та демократичних процесів, а так само для
зміцнення підтримки публічних політик.
На основі вищевикладеної інформації можна зробити декілька висновків:
По-перше, ідея світового уряду перейшла з площини теорії у площину
реального організаційного життя суспільства (людства), і вимагає практичних
знань таких фахівців як політологів, соціологів, економістів, юристів і
представників технічних спеціальностей.
По-друге, не дати тіньовому світовому уряду всю владу у руки, а
зосередити її в руках легітимного світового уряду, який необхідно створити і
розвивати.
По-третє, потрібно створити важливий алгоритм (механізм) взаємодії
легітимного світового уряду і сукупності держав, які керують територіальним і
продуктивним розвитком своїх країн, оскільки без чіткого поділу меж і функцій
кожного з учасників у системі планетарного організаційного буття, не обійтися.
І по-четверте, щоб організувати правильну взаємодію легітимного
світового уряду і держав, необхідно наділити Світовий уряд функцією
контролю над основними процесами планетарного життєустрою людей, а
національні держави повинні відповідати за стан та розвиток територій, тобто
за локальний соціальний розвиток територіальних громад та свого народу
загалом.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ
ПОСТМОДЕРНУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Ідентичності індивіда і соціальних груп відносно сталі, але час від часу
змінюються, уточнюються або набуваються протягом життя їх носіїв, особливо
під час великих суспільних трансформацій. В умовах радикальних суспільних
змін помітно посилився інтерес до мовної компоненти ідентичності. Бажання
з'ясувати, яким чином людина себе мовно ідентифікує, яку роль відіграє для неї
мовна приналежність та якими є особливості презентації мовної ідентичності
сьогодення, спонукає до пошуку пояснень щодо трансформації мовної
ідентичності З огляду на дану обставину, увага повинна акцентуватись не
тільки на характеристиках часу, але і на способах представлення відповідних
зразків мовної взаємодії.
Очевидно, що контекст, який впливає на формування мовної ідентичності,
включає мовну ситуацію, яка в кожній країні має свої особливості, мовних
особистостей – потенційних партнерів комунікації, а також все оточення –
соціальний та культурний контекст. Австрійський філософ Л. Вітгенштейн з
цього приводу пише: "Очікування укорінене в ситуації, з якої воно виникає" [3,
С.67]. Сучасна ситуація вибудовує нові моделі ідентичності, специфіка яких
полягає у тому, що людина відчуває себе "своїм" для світу та "іншим" для
своїх. Перебуваючи в стані тотальної невизначеності, ідентифікаційні практики
все більше набувають характеру приватності. Відбувається, як підкреслює
вітчизняний соціолог С. Макеєв, індивідуалізація ідентичностей: "вони все
менш публічні та більш інтимні: ідентичність стає скоріше справою приватною,
аніж суспільною" [4,С.8].
На думку англійського соціолога польського походження З. Баумана у
модернізмі проблема ідентичності полягала у тому як створити та зберегти її
сталою та міцною, у постмодерні ідентичність трансформувалася і
зосередилася на тому, як уникнути фіксації ідентичності і зберегти свободу.
Згідно поглядів дослідника, ідентичність «стає призмою, через яку
розглядаються, оцінюються та вивчаються важливі риси сучасного життя». [2,
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С.25]. Український соціолог А. Ручка вважає, що фрагментарна та імпульсивна
природа постмодерного суспільства призводить до сумнівів щодо існування
усталеної ідентичності, позаяк вона формується в умовах, у яких ідея
постійності є знеціненою [6, С.27].
Специфіка мовної ідентичності зумовлюється не лише її суб‘єктивною, але
й соціальною модальністю. У постмодерний час може використовуватись так
звана презентаційна ідентичність (з метою досягнення вищого статусу) із більш
престижною мовною спільнотою. До існування такої ідентичності може
спонукати як мікро, так і макросередовище, адже престиж мови невід'ємний
від престижу тих, хто нею розмовляє. Тому мова економічно домінантної групи
вважається престижною мовою. Як зазначила український соціолінгвіст Л.
Нагорна: "… Якщо виходити з теорії раціонального вибору, не можна не бачити
більш широкий, ніж ціннісний, спектр цілепокладань, що зумовлює мовний
вибір особи. При всій важливості морально-етичних критеріїв такого вибору,
індивід зазвичай віддає перевагу тій мові, яка краще забезпечить йому успіх в
кар‘єрі, бізнесі, більш широкий доступ до інформаційних ресурсів, більш
престижний, з його погляду, статус" [5, С.45].
В добу постмодерну важливим є аспект мовної ідентичності, який
походить із різних форм асоціативного життя. Коли ж ми говоримо про мовну
ідентичність в добу постмодерну, то найчастіше кваліфікуємо її як "уявну"
ідентичність. Уявну не в тому сенсі, що вона в дійсності не існує, а в тому, що
ця ідентичність містить в собі інтерпретації, які можуть бути уявними, але
разом із тим і реальними чинниками. Мається на увазі велике смислове поле
впливів на формування ідентичності українців, інформаційний простір соціуму,
в якому сьогодні живе людина.
Особливості презентації мовної ідентичності сьогодення можна
сформулювати як вирішення трьох проблем:
1. проблема оцінки: як мовці оцінюють ті мовні факти, які спостерігає
дослідник – інтерпретація реального мовної ідентичності;
2. проблема переходу: за допомогою яких символів відбувається
формування механізмів мовної ідентичності – інтерпретація символічного,
3. проблема контексту: матриця міркувань, уявлень щодо соціальної
поведінки, в якій закладена мовна ідентичність – інтерпретація уявного.
Якщо звернутись до проблем трансформації мовної ідентичності у
сучасній Україні, то побачимо складну ситуацію, пов‘язану із процесами
націєтворення, формування громадянського суспільства. При цьому мова йде
про конструювання певних ідентичностей: національної, громадянської,
мовної. В українському суспільстві ідентичність формується на основі
прийняття членами мовних спільнот певної сукупності цінностей, ідей, взірців
поведінки, персонажів як важливих та своїх. Крім того трансформація мовної
ідентичності може з одного боку виражатись у постійній втраті самобутніх
національно-культурних рис особистості, з іншої – у поетапному формуванні
міжкультурної особистості з різним рівнем комунікативної компетенції. З
трансформацією мовної ідентичності, змінюється в першу чергу комунікативна
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свідомість, яка являє собою ментальні комунікативні категорії, що містять
знання про структуру комунікації, набір прийнятих у суспільстві норм і правил
комунікації. Це пов‘язано із усвідомленням інших, відмінних від існуючих в
рідній мові, правил комунікації, що, в свою чергу сприяє швидшій адаптації
особистості до іншомовного середовища та прийняття інших культурних
моделей (тобто бачити цю дійсність іншими очима, очима свого партнера по
спілкуванню).
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ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ ДОВІРИ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасність під впливом викликів глобалізації характеризується
турбулентністю, плинністю, невизначеністю, в якій індивід залишається на
самоті у цій складності. В умовах трансформації усіх суспільних інститутів,
зростання недовіри до них, вчені опинилися перед одним з головних викликів
ХХІ ст. – необхідністю знайдення нових основ довіри. За таких умов
актуалізується проблема пошуку нових механізмів інтеграції глобалізованого
суспільства та основ довіри у ньому.
Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми довіри у
суспільстві були закладені ще у класичному періоді розвитку соціології. Так,
Г.Зіммель писав про довіру як загадку, що поєднує індивіда та суспільство.
Людська потреба у співробітництві, сталості суспільних зв‘язків
досліджувалася в межах соціологічного концепту солідарності (Е.Дюркгейм), у
неокласичному періоді проблематика довіри є однією з центральних як у
макросоціологічних (Т.Парсонс, Н.Луман та інші), так і у мікросоціологічних
концептах (П.Блау, Г.Гарфінкель та інші) та інтерпретативних парадигмах
(Е.Гіденс та інші).
Сучасний дослідник цієї проблематики - Ф.Фукуяма зазначає, що "довіра
– це очікування, що виникає у членів суспільства з приводу того, що інші його
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члени будуть поводити себе більш або менш передбачувано, правдиво і з
увагою до потреб оточуючих людей, у згоді з деякими загальними нормами" [1,
С.52]. Такими загальними нормами можуть бути як "фундаментальні цінності"
(розуміння Бога або справедливості), так і світські - професіональні стандарти,
елементи корпоративної культури, корпоративні кодекси поведінки. Фукуяма
вказує також на те, що суспільство, в якому люди довіряють одне одному, має
більше можливостей запроваджувати нові форми організації завдяки
виникненню різноманітних соціальних контактів. Так, наприклад, американське
суспільство, створило сучасні корпорації у ХІХ-ХХ ст., а японське - мережеві
організації у ХХ ст. [1, С.55]. Навпаки, відсутність довіри у суспільстві
призводить до утруднення функціонування всієї інституційної системи,
співробітництво здійснюється в них виключно в межах системи формально
встановлених правил та регламентацій, яка потребує постійного переписування,
узгодження, відстоювання у суді й забезпечення виконання правил та
регламентацій іноді за допомогою примусу. Тобто, розповсюдження недовіри у
суспільстві накладає на всю його економічну діяльність ніби додаткове мито,
яке суспільствам з високим рівнем довіри сплачувати не доводиться.
Польський вчений П.Штомпка запропонував синтетичний концепт довіри
у мережевій взаємодії, виокремивши три іманентних критеріїв довіри
(репутація, досягнення, зовнішній вигляд), а також критерії структурного,
ситуаційного контексту довіри (наявність контролюючих інстанцій, нормативна
стабільність, сталість соціального порядку, легітимність влади, захист прав
соціальних акторів). Для
демократичного суспільства контролюючими
структурами виступають незалежні суди, правозахисні організації, спілки
захисту споживачів, ЗМІ.
На думку Штомпки, довіра, ґрунтується на трьох стовпах, а саме на стратегічній калькуляції, розповсюдженій культурі та моральному імпульсі, що
створений соціалізацією. За часів глобалізації слід більше уваги приділяти
першим двом, оскільки моральний імпульс можна трактувати як постійно
існуючий. В той же час, стратегічний (раціональний) розрахунок спрямований
на зменшення ризиків, пов‘язаних з актом довіри, зокрема з такими
параметрами надійності партнера, як: проекції його інтересів, репутації,
рекомендації, символічне визнання, обіцянки тощо. Однак довіра пов‘язана не
тільки із розрахунком, але й з розповсюдженістю таких культурних норм, як
вираження довіри іншим, відкритість по відношенню до них, готовність до
співробітництва, тобто із створенням клімату довіри у суспільстві.
Висновок видатного сучасного соціолога Штомпки, який посилається не
тільки на свої спостереження, а й інших соціологів, вказує на те, що існує
зв‘язок між зниженням довіри та глобалізацією, більш того спостерігалося
співпадіння "віку недовіри" та глобалізації. Штомпка, як і Александер каже
про те, що глобалізація призвела до падіння рівня довіри, розповсюдження
недовіри, цинізму, занепокоєння та страхів, тому атрофію довіри у суспільстві
можна охарактеризувати як "травму глобалізації" [2, С.411-412]. Вчений вказує,
що "глобалізація підриває або послаблює всі фактори, що сприяють створенню
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сильної та розповсюдженої суспільної довіри: утруднює розрахунок, оцінку
відкритості людей, суспільних ролей, організацій та інституцій, а також заважає
створенню клімату довіри, культури довіри" [2, С.415]. Причинами цих явищ є
опосередкованість контактів, отримання інформації щодо учасників взаємодії
без безпосереднього знайомства "обличчям до обличчя", анонімність "інших",
екстенсивність інтеракції за участі багатьох різних партнерів, швидкоплинність
та короткочасність останньої. В решті решт виникає так званий пізнавальний
ліміт, що не дозволяє отримати достатньої інформації для створення клімату
довіри.
Глобалізація, створюючи нові ризики та загрози для сучасних суспільств,
обумовлює необхідність дослідження взаємодії старих та нових компонентів
довіри. В цьому контексті актуалізується потреба у відновленні довіри до
університетської освіти та науки як основи інноваційного розвитку, що
визначає конкурентоспроможність країни у глобальному середовищі.
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ПРОТЕСТНІ ВИСТУПИ НА МАЙДАНІ В КИЄВІ ТА НА ПЛОЩІ
ТАКСИМ У СТАМБУЛІ ОЧИМА ТУРЕЦЬКИХ ЗМІ
Будь-яка важлива подія в суспільному житті кожної країни неодмінно
знаходить відгомін у світовій пресі. Євромайдан, якому судилося стати
поворотним пунктом у новітній історії України, теж не є винятком у цьому
аспекті. Чимало матеріалів на шпальтах турецьких газет було присвячено
акціям протесту на Майдані Незалежності, які пізніше отримали назву
«Революція гідності». До уваги бралися насамперед такі аспекти: причини
виникнення масових протестів (як безпосередні, так і глибинні), склад
учасників, їх зовнішній вигляд, поведінка, політичні погляди, пояснення ними
мотивів своєї участі в протестних виступах, характер протестів (і як він
змінювався протягом усього періоду існування Євромайдану), сили, які (на
думку авторів матеріалів) підтримували масові виступи, наслідки (і можливі
прогнози) протестних дій. Також проводилися порівняння київського
Євромайдану з подібними акціями громадянської непокори в Україні (перш за
все, з Помаранчевою революцією) та в світі. Оцінки подій на Майдані були
досить неоднозначними. Зокрема, журналістка незалежного інтернет-видання
Т24 (яка пише під псевдонімом Ex Libris), називає Євромайдан «маніфестацією
націоналістів» (“milliyetçi” bir tezahür), причина якої — рішуче бажання
українців позбутися російського панування. Матеріал починається словами:
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«Хто не скаче, той любить росіян» (Zıplamayan herkes Rusları seviyor).
«Українці, які на сьогодні вважаються найбіднішим народом в Європі після
жителів Косова та Молдови, опинилися перед вибором: європеїзуватися або
бути вівцями, яких поганятиме Москва» (Hâlen Avrupa’nın, Kosovalılar ve
Moldavlardan sonra en fakir halkı sayılan Ukraynalılar, Moskova tarafından koyun
misali güdülmek ile Avrupalılaşmak arasında bir tercihle karşı karşıyalar), —
відзначає автор. Її увагу привертають постери, де портрет Януковича
розміщений поруч з портретами Сталіна та Гітлера і символізує «старий лад»
(“eski düzen”), тобто гегемонію Росії над Україною, що залишилася ще з
радянських часів і від якої українці прагнуть звільнитися. Водночас
журналістку начебто дивує той факт, що прихильники євроінтеграції (якими
вона вважає, зокрема, симпатиків Юлії Тимошенко) опинилися по один бік
барикад з ультраправою «Свободою», яка має багато фашизоїдних рис (faşizan
çizgiler). Мустафа Ялчинер, автор матеріалу «Стамбул — Ґезі, Київ —
Майдан....» порівнює події, що відбувалися на київському Майдані, з
протестними виступами в парку Ґезі на площі Таксим у центрі Стамбула.
Нагадаємо, що протести в парку Ґезі почалися у відповідь на рішення уряду
розпочати реконструкцію площі Таксим, яка передбачала створення пішохідної
зони, підземних транспортних розв‘язок та будівництво торговельнорозважального центру, через що довелося б вирубати дерева в парку, що був
єдиним зеленим островом у тому районі. Однак насправді (ця думка є
найпоширенішою) основною причиною протестів було стрімке зростання
невдоволення політикою уряду Реджепа Таїпа Ердогана, який на той час
обіймав посаду прем‘єр-міністра Туреччини. Невдоволення, зокрема,
стосувалося курсу на послідовну ісламізацію Туреччини, яка завдяки
проголошеному Мустафою Кемалем Ататюрком політичному курсу є
світською державою ще з 1923 року. Крім того, виконання проекту
реконструкції площі було пов‘язане з комерційними структурами, близькими
до правлячої партії Справедливості та розвитку, лідером якої тоді був Реджеп
Таїп Ердоган. Протести на площі Таксим почалися 28 травня 2013 року і
тривали до 30 серпня, поширившись на інші райони Стамбула та майже всі
великі міста Туреччини. Поліція, намагаючись знести наметове містечко,
застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. «Ми знаємо
Ґезі зблизька. Ми це пережили. — підкреслює журналіст. — Гаслами були:
―Уряд у відставку! Таїпа у відставку!‖ Добре, але насправді що нас спонукало?
Любов до довкілля. Дерева. Так, це було». Однак насправді причиною була
позиція прем‘єра ―все вирішую я‖; те, що він абсолютно не рахувався з
думками і почуттями жителів міста, яких він називав ―черню‖ (ayaktakımı) та
―мародерами‖... (çapulcu); те, що він не вважав стамбульців за людей. Ось
звідси й вибухнув демократичний гнів» (Demokratik öfke buradan patladı). Отже,
протестні дії в Туреччині були викликані незадоволенням народу тим, що всі
рішення приймає прем‘єр-міністр однооосібно. Україна ж, на думку автора
статті, просто бажає відійти від контролю Росії і повернутися в бік Заходу.
Тобто відбувається зміна геополітичних пріоритетів. Якщо на площі Таксим
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головною рушійною силою протестів був просто «народ», то на Євромайдані —
прозахідно налаштовані українські громадяни.
Марьянская А. В.(Киев)
ГОСУДАРСТВО – «ЛЕГИТИМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАСИЛИЯ»
ИЛИ «НОЧНОЙ СТОРОЖ»?
Вопрос о роли государства в жизни общества, был и является актуальным
постоянно. Эволюция взглядов на государство в контексте социальных
изменений повлекла за собой немалое количество вариантов ответа на данный
вопрос. Не смотря на то, что попытки определить роль государства были
впервые совершены Платоном и Аристотелем, единого мнения касательно
данного вопроса - нет. Среди современных концепций существует множество
подходов к оценке роли государства и его значения для современного
общества. Одними из наиболее известных можно считать подходы, которые
основаны на теории Карла Маркса, а также на теории Адама Смита.
У истоков философской мысли возникает концепция идеального
государства, которая достигает своей вершины в эпоху Возрождения, во
многом посвященную поискам формулы совершенного государства. Вершиной
утопической мысли можно считать труд Томаса Мора «Золотая книга, столь
же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом
острове Утопии». Свои идеи он черпает у Платона и Аристотеля. Они
рассматривали типы государств, пытаясь найти совершенное, которое лучше
всего отвечало бы на запросы общества. Согласно Аристотелю, государство –
величайшая цель этики, идеальному государству присуще подчинение частных
интересов общему благу. Важной особенностью описанного Мором общества
является общественный договор, на основе которого возникли все законы
острова. В Утопии существует жесткая иерархизация общества, которая ведет к
тотальному контролю. Законность основывается на принципах добродетели,
когда жертва собственными благами во имя общества считается самым
достойным поступком. В Утопии отсутствует частная собственность и
денежный оборот. Свободное время посвящено саморазвитию. Все в Утопии
находится в определенном порядке, основанном на угрозе применения силы
государством. Тут мы можем увидеть то, что позже Маркс назовет легитимным
инструментом насилия[1, стр.50] – то есть государством. К. Маркс видит в
государстве аппарат, при помощи которого происходит процесс угнетения
пролетариата буржуазией. С другой стороны, посредством государства, если
оно во власти пролетариата, возможен переход к коммунистической форме
общественного строя. Так называемая диктатура пролетариата.
Помимо марксистской теории важное место в развитии концепции роли
государства занимает позиция, основанная на подходе А. Смита, описанная в
его труде «Исследование о природе и причинах богатства народов». Философ
предполагает, что роль государства должна сводиться к минимальному
вмешательству в экономическое развитие общества. Государство должно
выполнять функцию «ночного сторожа»[2], который исключительно
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контролирует легальность происходящего на рынке, но не может выступать в
качестве активного участника рыночных отношений.
Теории К. Маркса и А. Смита неоднократно сталкивались с критикой,
отчасти из-за их радикальности, отчасти из-за того, что с развитием
экономической науки часть выдвинутых предположений устаревали. Так, в ХХ
веке возникает теория государства всеобщего благосостояния. Это
правительство, в котором государство играет роль главного защитника своих
граждан, способствует их экономическому и социальному благосостоянию.
Данная концепция основана на идеях равенства и общественной
ответственности, рассматриваемых в контексте формирования понятия
"гражданское общество", впервые о котором заговорили в эпоху Просвещения.
На сегодняшний день гражданское общество неразрывно связано с понятием
«правового государства», основанного на нормах, законах и верховенстве
права. Идею правового государства развивал Иммануил Кант, именно его
трактовку принимают за основу для определения правового государства, как
гарантии защиты прав и свобод человека.
С ходом истории в обществе усиливаются требования к государству. В
ХХІ веке роль государства не ограничивается политикой минимального
вмешательства (А. Смита), аппаратом регулирования межклассовых
конфликтов (К. Маркса), или защитой прав человека. В некоторой мере,
дальнейшая либерализация общества приводит к тому, что возникает
необходимость в социальных государствах, чья политика направлена, не
только на следования закону и общественным нормам, но по большей части на
активную поддержку своих граждан. Такие типы государств вводят активную
социальную политику, направленную на поддержку молодого населения,
пенсионеров, малоимущих и т.д.
В ХХІ веке важность разумной социальной политики уже не вызывает
сомнений. Поэтому можно заключить, что функции государства заключаются
не только в контроле и защите граждан, сколько в поддержании достойного
уровня жизни, обеспечении граждан возможностями пользоваться не только
такими врожденными правами человека, как право на жизнь, но и правами на
образование, бесплатную медицину, свободу выбора и слова. Современное
государство должно нести ответственность за своих граждан, отвечать их
требованиям. Именно в правовом и социально стабильном обществе граждане,
в лице каждого отдельного индивида, способны действовать созидательно,
работать на перспективу и развивать свой творческий потенциал, а не думать о
том, как себя обезопасить и прокормить.
Список использованной литературы:
1. Кравченко В. Ю. Політичне нассиля: теоретичні уявлення і підходи», –
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, – 2013, – (стр. 50)
2. Шморгун О. В. Місце держави в становленні глобального конкурентного
лідерства, – Ефективна економіка, – 2013, – электронный ресурс [режим
доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2339]
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Матушевич Н.А. (м. Київ)
natalie.matushevych@gmail.com
ПРИМУСОВА СТЕРИЛІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
Проблемі гендерної рівності в наш час приділяється дуже багато уваги в
різних сферах життєдіяльності соціуму, особливо під дією феміністського руху.
Але якщо подивитися на аспект примусової стерилізації то фактично не
підіймається питання захисту чоловіків від такої політики уряду і більшість
інформації зазначається саме стосовно жінок. В дійсності, коли в ХХ сторіччі
зародилася думка про примусову стерилізацію, урядовці не бачили особливої
різниці кого позбавляти репродуктивних функцій. Але феміністки з такими
діями активно боролися в той час як рух чоловіків проти стерилізації так і не
набув поширення.
Для більшості людей шокуючим може стати той факт, що такі цивілізовані
країни як США, Швеція та Німеччина в різні історичні періоди здійснювали
політику примусової стерилізації. В Німеччині такі дії набули поширення в
результаті впливу ідей «чистоти» нації, за часів Третього Рейху. Що цікаво
однією з груп яка підлягала «очищенню» були люди з вадами (розумовими,
фізичними). Вибір у чоловіків та жінок був не дуже великим – або позбавлення
репродуктивних функцій, або смерть.
В Швеції стерилізація була навіть науково обґрунтована. Державний
інститут расової біології, в якому досліджувалися проблеми деградації
шведської нації, доводив, що якщо не стерилізувати розумово відсталих то
надалі кількість таких людей збільшиться. Під дією таких досліджень, урядом
були навіть прийняті закони, що передбачали стерилізацію «неповноцінних»
виключно на добровільних засадах. Але
враховуючи той факт, що
добровольців чомусь не знайшлось закон довелось змінити. Урядовці вважали,
що «суспільство зацікавлено в тому, щоб свобода розмноження неповноцінних
була обмежена… Навіть якщо не брати до уваги довгострокові переваги –
покращення генофонду нації – суспільство вже буде дихати легше, коли такі
особи перестануть народжуватися» [1]. Лише наприкінці ХХ ст. ця програма
була завершена. І на початку ХХІ ст. Швеція закінчила виплату компенсацій
тим людям які постраждали від примусової стерилізації.
Стерилізація розумово відсталих, алкоголіків та злочинців-рецидивістів
існувала приблизно в 30 штатах Америки. Позбавляли права мати дітей також
насильників (вони мали вибір: або стерилізація, або тюрма), «кольорових»
жінок, людей нетрадиційної сексуальної орієнтації та гермафродитів.
Американський фізик Вільям Шокли, ставший нобелівським лауреатом,
займався дослідженням причин зниження інтелектуального потенціалу
американського суспільства. Він довів: жінки з особливо низьким рівнем
інтелектуального коефіцієнту відрізняються підвищеним дітонародженням. Він
вважав, що якщо ця тенденція буде зберігатися, то «виникне реальна загроза
для генофонду американської нації. Шоклі запропонував виплачувати по 30
тисяч доларів людям з низьким інтелектуальним коефіцієнтом, якщо вони
погодяться на добровільну стерилізацію» [1].
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Здавалось би, все описане вище відбувалося в минулому столітті, а зараз
ми живемо в розвиненому суспільстві. Та ні, в теперішній час примусова
стерилізація лише набирає обертів. На сьогодні, в Узбекистані у лікарів є
місячна квота стерилізації. В Індії Міністерство охорони здоров'я шляхом
стерилізації бореться з перенаселенням. Що цікаво, в політиці примусової
стерилізації задіяна і Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВООЗ). Під її
егідою було розроблено вакцину для зчеплення від правця, кору та краснухи.
Дослідники виявили, що окрім збудника хвороби до неї додано гормони, які
необхідні для протікання вагітності. Таким чином організм виробляє імунітет
до всього, що йому ввели цією вакциною і коли жінка вагітніє гормони, що
виробляються для підтримки плода, сприймаються як загроза і на них
виробляються антитіла. Очевидно, що внаслідок цього відбувається
переривання вагітності.
Такі вакцинації були проведені в ряді африканських країн (Нігерія,
Нікарагуа, Кенія), на Філіппінах, в Мексиці та Україні. В більшості з них влада
не визнавала своєї провини, а те що вакцину вводили лише жінкам дітородного
віку і у вагітних в той час відбулися викидні це просто збіг обставин. В Україні
намагалися провести вакцинацію населення від кору та краснухи, про тому що
від цих хвороб мають імунітет понад 80% громадян. ВООЗ вимагала, щоб
вакцинація була проведена без перевірки вакцини в державі, так би мовити, або
так, або ніяк [2].
Примусова стерилізація населення як теперішня, так і та, що мала місце в
історії це абсолютне порушення прав людини. Про яку рівність може іти мова,
якщо навіть в розвинених країнах влада таким чином намагається зробити
націю «чистою»? Розвинене демократичне суспільство стане можливим лише
якщо кожен прийме те, що всі мають однакові права на своє життя.
Список використаних джерел:
1. Принудительная стерилизация в Швеции [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://masterok.livejournal.com/2276839.html?page=1
2. Щеплення від життя. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://infoporn.org.ua/materials/articles/Shcheplennya_vid_zhittya/46316
Мельник Б.В. (м. Київ)
bdevid12@gmail.com
ПОСТМОДЕРНІЗМ – ПРОДУКТ МОДЕРНІЗМУ
У сучасному світі наукове пізнання зазнає значних перемін. Перед
суспільством постають питання обрання правильного шляху індустріального
розвитку, створення дієвої політичної системи, яка могла би дати впевненість у
завтрашньому дню. Намагання відтворити рівноправність не тільки в
міжнародних відносинах, а й у окремих ланках суспільства стало результатом
гострих конфліктів щодо встановлення справедливості, в якій би найбільша
увага приділялась правам людини.
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Саме ці глобальні питання і стали причиною переходу від модернізму до
постмодернізму, адже від вирішення їх залежить хід розв‘язку інших важливожиттєвих проблем.
Тож на мою думку, постмодернізм – продукт модернізму, який виник в
результаті відмови від нереалізованих інтенцій модерну. Але цей напрям – не
кінець модернізму, а лише чергова стадія його поновлення. Необхідно
зауважити, що постмодернізм швидше всього варто розглядати як детальний
аналіз модерну.
Ціннісні орієнтації у постмодернізмі зовсім інші, ніж у модернізмі. Для
модерну пріоритетами є свобода, братерство, внутрішній світ особистості,
прагнення до нових ідей, а постмодернізм пропагує теми культу незалежності
особистості, конкурентної демократії, плюралізму.
Різниця між модернізацією та постмодернізацією полягає в зміні позицій її
завдань враховуючи суспільно-політичну ситуацію сьогодні.
На сучасному етапі розвитку суспільства – епосі руйнування політичних і
економічних систем, зростання антицілісних поглядів, - продукуються такі
явища як брак рівноваги, мінливість, динамізм, конформізм, антиутопічність.
Постмодерністська реальність характеризується ентропійним станом культури ,
демократизацією,
гуманізацією,
поліваріантністю,
гібридизацєю,
фрагментністю, деканонізацією тощо. Центром в ідеології постмодерну є
іронія, а краса інтелектуалізується. Для цього етапу важливим кроком є пошук
ідентичності. А оскільки сьогодні спостерігається змішування традицій і
цінностей, моральних норм різних народностей, то формування своєрідної
тотожності є надзвичайно складним явищем. З іншого боку необхідно зберегти
свободу вибору і відкритість для нового досвіду. Тому можна зробити
висновок, що постмодернізм – явище пасивне.
Аналізуючи розглянуті вище напрями та їх особливості, можна з
впевненістю зауважити, що протягом тривалого часу трансформація цінностей
вирізнялась все більше. Так, наприклад, для модернізму характерним є
антиміщанський пафос,
первинність,
переважання ідеального над
матеріальним, а для постмодернізму, відповідно відсутність пафосу,
вторинність як позиція, комерційний успіх.
Постмодерн, на відміну від модерну, відтворює реальне життя як театр
безглуздості, використовує особливий ігровий стиль , щоб звернути увагу на
несправжність теперішнього способу життя.
У постмодерні особа може вірити у будь що, вважати себе і інших ким
завгодно, і пропагувати , що завгодно.
Процес індивідуалізації для цього періоду досягає своєї межі, адже людина
наскільки автономізується, що їй стає непотрібним суспільство. Людство
проводить майже весь час у віртуальному світі, без сучасних гаджетів їх
існування втрачає сенс. Вони вміщають у ту «реальність» і працю, і дозвілля,
обираючи собі маски і нові ролі. Тобто відбулась трансформація від
модерністського поняття «Ми», де особистість ідентифікувала себе з
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спільнотою, до постмодерністського поняття «Я», де людина ідентифікує себе
зі своїм внутрішнім світом, зі своїми «ідеалами».
Отже, у процесі зміни цих напрямів відбувається явна трансформація
цінностей моральності: працьовитість переважає над креативністю, колективізм
перетворюється в комунітаризм, космополітизм доповнюється формами
локального патріотизму, перевага матеріальних цінностей знижується за
рахунок нового типу духовності, замість свободи як автономії утворюється
свобода вибору тощо. Постмодернізм звільнив мислення від стереотипів,
поставивши на першу сходинку творчу уяву, ерудицію. Він став потужною
формою відчуження особи і всього суспільства загалом від раціональних
соціальних дій.
Мігалуш А.О. (м. Київ)
mignastya@ukr.net
ПОЛІТИКА ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ: ОСНОВА
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ АБО Ж ЗАГРОЗА ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку соціуму дуже часто почали підійматися
питання цілісності та автономії, і не лише в плані територіального устрою
держав, а з точки зору соціальних акторів. Певні соціальні групи відстоюючи
свої права і борючись з дискримінацією з одного боку ідентифікують себе як
борці за справедливість, а з іншого боку стають соціумом в соціумі, і тоді
вагомим стає питання конгруентності між групою "ми" та "вони". Отже, в
результаті ми отримуємо соціум, як систему в якій елементи не узгоджені в
своїх діях. Цікавим є й той факт, що державна політика певною мірою
спрямована на диференціацію певних соціальних акторів під назвою - "вразливі
групи населення", та й навіть більше - спрямована на те щоб викликати
заздрість і ворожнечу між соціальними групами. На сьогодні соціум стикнувся
з ситуацією позитивної дискримінації і наслідки її такі ж колосальні як і від
інших дискримінаційних форм.
Найяскравішим зразком політики позитивної дискримінації є діяльність
уряду в США. Тут стратегія квот для етнічних груп впроваджується з 60-х років
ХХ ст. в руслі політики спеціальних заходів (affirmative action), або позитивних
дій (positive action). Але як показують дослідження підтримку при вступі до
ВНЗ та при отриманні роботи в більшості випадків отримали заможні
представники етнічних меншин. "За даними проведеного в 2007 році
дослідження, 41% чорношкірих студентів в найпрестижніших вузах США лише
нещодавно приїхали до країни і походять з заможних африканських та
карибських родин" [1]. Саме тому на сьогодні багато дослідників підіймає
питання подвійної дискримінації. Найбільш активними прихильниками такої
стратегії є Річард Каленберг та Джулі Аджінкія.
Прагнучи компенсувати моменти пригнічення, експлуатації, знущань
шляхом надання більших привілеїв певній соціальній групі, державні діячі
утискають в правах більшість населення. Так ситуація, звісно, починає
обурювати громадян адже підтримка з боку держави надається не стільки за
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показником досягнень та користі, забезпечення загального блага, а за наявність
певного статусу. Як показують опитування 2011 року в США "58% білих
американців в віці від 18 до 24 років вважають, що дискримінація стосовно
білих стала такою ж вагомою проблемою, що й дискримінація етнічних
меншин" [1], 60% інших вікових груп теж дотримуються такої точки зору.
Кількість позовів, які стосуються порушення прав американців в руслі
позитивної дискримінації зростає з року в рік.
В той же час вразливі групи населення в процесі ідентифікації себе як осіб
з особливими статусами починають проявляти й агресію якщо їхні права
порушуються, або якщо хтось з представників "особливої групи" страждає від
переслідування правоохоронними органами, навіть коли це відповідає нормам
закону. Яскравими прикладами такої поведінки є події пов'язані з вихідцями з
інших країн в Франції 2005 та 2007 років, Іспанії 2015 року, ксенофобські
погроми в ЮАР 2015 року. Саме тому в деяких країнах почали підіймати
питання забезпечення рівних умов життя для всіх громадян без створення
спеціальних умов для меншин. Так прем'єр-міністр Франції Д. де Вільпен після
подій в літку 2005 року зазначив, що "філософія П'ятої Республіки не може
бути заснована на нерівності шансів. Ми зобов'язані стояти на боці
справедливості і заохочувати людей за їхні досягнення... громадянин держави
повинен отримати роботу або місце в школі не через приналежність до якоїсь
меншості, а тому що заслуговує цього як громадянин" [2].
За сучасних міграційних процесів пов'язаних з воєнними діями в різних
країнах світу питання позитивної дискримінації може стати основою бунтів та
актів спротиву корінного населення. Саме тому державним діячам потрібно
переглядати політику стосовно вразливих груп населення і забезпечувати
"стратегію рівності", а не "відмінності".
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ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕРЖАВИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Первісне суспільство (ПС) – форма об‘єднання людей, яка існувала в
історії людства до виникнення цивілізацій, державності.
Термін «первісний» у словосполученні «первісне суспільство» акцентує
увагу на тому, що йдеться про суспільство, яке існувало в найдавніші періоди
історії людства.
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Основні історичні етапи життєдіяльності ПС:
1. Епоха первісного стада;
2. Епоха родового ладу або матріархат;
3. Епоха розкладу общино-родового ладу або патріархат [1].
Причина розкладу ПС: «Неолітична революція» – трансформація
«збираючої економіки» у «виробляючу економіку». Інакше кажучи,
«Неолітична революція» являє собою історичний період переходу людства в
епоху неоліту (VIII – III тис. до н.е.) від привласнюючого до відтворюючого
типу господарства. У період свого розкладу ПС (соціально однорідне
суспільство) поступово стає соціально-неоднорідним (виникають великі
соціальні групи, котрі істотно відрізняються одне від одного, насамперед
економічним статусом, взаємовідносинами) .
Результат розкладу ПС – поява держави як істотно відмінної, історично
нової форми організації суспільства.
Проміжна форма історичного процесу виникнення держави – так звана
протодержава. Протодержава виникає як об‘єднання общин, підпорядкованих
центральній владі – постійній владі верховного вождя, що виконує функцію
управління загальними справами. Протодержава припускає наявність
«соціальної та майнової нерівності», «централізованого управління»,
«спадкової ієрархії правителів».
Процес виникнення і розвитку держави відбувався паралельно та протягом
усього розвитку людства, і пройшов складний еволюційний шлях. Цей розвиток
продовжується і зараз.
Серед численних нових груп інтересів, що формуються в Україні, слід
виділити два основних типи груп.
Групи інтересів першого типу об'єднують людей, зайнятих у
непрестижних і не дуже прибуткових сферах виробництва, що займають
нетривке або завідомо неелітне становище в суспільстві, а головне позбавлених власності та будь-яких адміністративних функцій (тобто
можливостей отримання додаткового доходу).
До другого типу відносяться групи так званої номенклатури: люди, що
виконують адміністративні функції «першого рівня», а тому мають можливість
конвертувати свої статус і положення в адміністративній ієрархії у власність і
вплив.
У сучасній українській дійсності цей підхід ще більш умовний, ніж денебудь та коли-небудь, а поняття «еліта» девальвовано.
Формування груп інтересів, як інституційне оформлення соціальних (на
відміну від корпоративних) інтересів, сьогодні в Україні тільки починається.
Роль і значення середнього класу завжди залежали від специфіки управління
суспільством і його економічного стану. Те, що середній клас існував і існує в
тому чи іншому вигляді у всіх суспільствах - аксіома, проте тільки в
індустріальному суспільстві його значення винятково.
Уявлення про соціальну структуру нашого суспільства, що склалися в
минулому, були міфологізовані відповідно до ідеологічних постулатів. Критерії
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виокремлення структурних одиниць мали замало спільного з реальним станом
справ, а якщо й зазнавали змін, то лише для задоволення ідейно-політичних
потреб. Це ускладнювало правильне розуміння об'єктивних процесів, що
відбувалися в суспільстві, створюючи викривлене уявлення про його вигляд,
проблеми та шляхи їх вирішення.
Останнім часом у процесі глибокої трансформації українського
суспільства зазнали змін і чимало параметрів його соціальної організації. Ці
зміни спричинені розвитком ринку, диференціацією власності та пов'язаних з
цим громадянських відносин у господарській сфері. Навколо змішаної
економіки, що формується, поступово складаються реальні групи інтересів:
малих і середніх підприємців, банківського й промислового, національного та
компрадорського капіталів, традиційних найманих робітників, гуманітарної та
технічної інтелігенції, кооперованого селянства, малого й середнього
фермерства.
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УКРАЇНСЬКА КЛЕПТОКРАТІЯ
Як відомо, Європейський Союз – це взірець демократії. Україна теж
демократична держава, але, нажаль, тільки на папері. За роки незалежності
України, люди, що приходили до влади, підлаштовували цю владу та всі її
інститути під власні інтереси, які не були вигідні для іншої групи населення.
Це, в свою чергу, гальмувало будь-які демократичні трансформація або
реформи. Корупція, лобізм, хабарництво та шахрайство – це те що ми бачимо в
сучасній Україні, це те що називається «клептократією». Основна ознака
клептократії – використання сили влади для особистого збагачення.
Основними причинами, що призвели до становлення сучасної клептократії,
на мою думку, являються:
1) Економічна складова: нестабільний стан економіки України, тіньова
економіка, непередбачуваний розвиток приватного бізнесу та інше. Розвиток
тіньової економіки призвів до хабарництва, відмивання грошей, фінансування
нелегального бізнесу, контрабанди. Крім цього влада не сприяє розвитку
малого та середнього бізнесу, а великі компанії через недосконалу програму
оподаткування виводять капітал з України. За часи незалежності наша держава
перетворилася в країну хронічної стагнації, оскільки після розвалу СССР
скотилася до країн третього світу. Це можна підтвердити цифрами, провівши
порівняння з іншими країнами СНД: ВВП України у 1992 році становив 429
доларів (на душу населення), у Росії – 576 доларів, Казахстан – 169 доларів У
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2015 році в Україні ВВП на душу населення становить 2002 доларів, в Росії –
8184 доларів, Казахстан – 11488 доларів. Крім цього Україна це країна низьких
інвестицій та низьких заощаджень. Оскільки потенціалу внутрішніх інвестицій
немає, тому що немає заощаджень, одна надія тільки на іноземні інвестиції.
2) Політична складова: зв‘язок політики з бізнесом, недотримання
цінностей демократії, знаходження ресурсів та влади в руках правлячої еліти,
процвітання корупції у всіх структурах, неможливість досягнення політичного
компромісу, байдужість влади до громадян, нездатність забезпечення
виконання законів.
3) Соціокультурна складова: прагнення до збагачення без зусиль. Це
призводить до обрання кримінального шляху для власного збагачення. Крім
того наявна недовіра до структур влади.
Всі ці причини призводять до появи певного кримінально прошарку в
суспільстві, до формування кримінального та олігархічного характеру влади.
Чи взагалі існують способи викоренення «клепто», влади олігархів та
чиновників та підняття економіки країни? Авжеж, існує. Й вони полягають в
наступному: створення усіх інституцій «з нуля» та прозорий конкурс на
різноманітні посади. Проведення реформ: демонополізація, стабілізація гривні
та інфляції – це лише маленький перелік того, що необхідно виконати.
Необхідність навіювання новому поколінню твердих моральних принципів.
Отже, клептократія в Україні як і була, так і є. А ось чи буде в
подальшому – вирішувати нам.
Моисеенко Г.С. (м. Київ)
532117532117@mail.ru
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, МИГРАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО
Несмотря на то, что различные формы движения прибывают в постоянном
превращении друг в друга, имеет смысл временно фиксировать отдельные
формы. В первую очередь, конечно, для детального рассмотрения и
последующего возвращения в контекст их движения, но уже в развитом,
развернутом виде.
Социальная мобильность как раз ставит своим предметом такого рода
рассмотрение.
Может показаться, что разделение вертикальной и
горизонтальной мобильности не дает полного понимания таких процессов как
миграция, как впрочем и причин для неравенства. Ведь мобильность выступает
здесь как прямо противоположная тенденция, уничтожающая различия между
подоходными классами. И хотя так вопрос ставить не принято, именно
критерий платежеспособности тождественный здесь суммарным доходам от
всех видов деятельности выступает определяющим при выставлении такого
ярлыка как «средний класс». Причем платежеспособность часто отождествляют
со способностью платить за потребляемые блага и собственно потреблять, тоесть, потребительскую способность, опосредованную платежом, что конечно
же - грубая ошибка. Тем ни менее, именно уровень доходов, вне зависимости
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от рода деятельности и способа участия в общественной деятельности,
становиться принципом классификации.
Возвращаясь к пониманию социальной мобильности в этих условиях, не
сложно заметить, что всякой амплитуды мобильность рано или поздно стерла
бы все социальное неравенство подобно тому, как мобильность носителей
заряда приводит к неизбежному уравновешиванию электрических потенциалов.
Собственно, сам факт фиксирования в нашей речи категории социальной
мобильности должен настораживать. Ведь мобильность возможна только в
условиях социальной неоднородности, и существует лишь постольку,
поскольку уничтожает последнюю. Здесь остался необоснованным только тот
аспект, что человек – носитель всех общественных отношений, а значит
приведенная аналогия с электродинамикой имеет достаточное основание. Но
все же эту иллюстрацию не стоит воспринимать буквально и тянуть дальше за
собой
К счастью, в социологии присутствует понятие мобильности отнюдь не
как моментального феномена, но как глобального процесса, значит и
неоднородность социальных параметров имеет свой неиссякаемый источник. И
не без интересно попытаться выделить этот источник «социальной
диспропорций».
Для этого важно выделить зрелый объект для рассмотрения, так как нам
важно видеть внутренние взаимосвязи выбранного вопроса. В качестве такого
объекта подойдет такой вид горизонтальной мобильности, как миграция. А
именно трудовая миграция. Этот, далеко не единственный вид миграции имеет
своим основанием неоднородность условий на мировом рынке труда.
Указанная неоднородность связана с естественным движением индустрии.
Именно изменение потребностей производства в силу его изменения: развития,
либо, увядания, которое, к слову как раз имеет место в Украине, приводит к
различиям в оплате одних и тех же «рабочих рук» в тех или иных национальных
рынках рабочей силы . Что часто становится причиной миграции тех, кто
способен совершить столь не тривиальный, с точки зрения социологии шаг, как
трудовая миграция. Такой тип мигрантов необходимо рассматривать не иначе
как инструмент экономической модернизации, которая служит основанием для
неодинаковости производительности труда, что и обеспечивает разницу в
оплате рабочей силы, исходного пункта, от которого мы шли.
Как только что было показано, как минимум один из видов социальной
мобильности в один и тот же момент выступает не только как средство
уничтожения социальных различий, но и как причина эти различия создающая.
Но тем хуже для институций, пытающихся бороться с социальной неравностью,
ведь «проблема», с которой они пытаются бороться частным образом носит
ровно в той мере противоречивый, в какой и объективный характер.
К сожалению, развернуть здесь доказательство того, что нет никакой иной
социальной мобильности, которая бы не являлась самопричинной своего
существования, нет решительно никакой возможности.
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Конечно, на разных масштабах рассмотрения этого вида социального
движения будет легче заметить те или иные его тенденции. Но не стоит впадать
в крайности не отдавая, по крайней мере себе, в этом отчет. Так, например,
нужно признать, .что всякое социальное движение и миграция в частности,
конечно, будет различимо в действии отдельных людей. Но социологи часто
доводят до абсурда эту неоспоримую кажимость, рассматривая социальную
мобильность с точки зрения логистики движения людей в автомобилях, и
бьются над вопросом: относить ли к кратковременным миграциям Вашу
прогулку с собакой? Не считаю нужным более останавливаться на этом пункте.
Гораздо важнее ухватить то общее, что проявляет себя в частных
действиях отдельных людей. А для этого необходимо удерживать во внимании
не только многообразие явлений миграции сегодня более чем миллиарда
людей, но и все факты уже состоявшихся миграций и ещѐ не осуществившиеся
социальные миграции. Ведь мы не намерены утверждать, что столь глобальный
процесс внезапно остановит свой ход. Это, проще говоря, означает
необходимость рассматривать всю человеческую историю с точки зрения
социально движения людей в мир-системном измерении и разумеется, не по
улицам и паркам, а по многочисленным социальным группам, главным
отличием между которыми выступают их разное отношении к процессу
созидания тех социальных благ, товаров и услуг, наличие которых столь часто
бросается в глаза , соблазняя решительно провести черту между богатыми и
бедными. Но именно совместное производство средств к существованию
вынуждающее вступать во все усложняющиеся отношение с окружающими
людьми и определяет содержание каждой отдельной части человечества. Ведь
«сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей
действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (К.
Маркс)
Мстоян М.В. (м. Київ)
maya96@ukr.net
УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ЄВРОМАЙДАНУ:
ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
21 листопада 2013 року важлива дата для усієї країни – початок мирної
акції в знак протесту не підписання асоціації України з Євросоюзом, а згодом
масовий протест під назвою «Євромайдан». З самого початку акції на Майдані
Незалежності зібралися переважно молоді люди, студенти усіх ВНЗ столиці та
інші десятки тисяч прихильників євроінтеграції з усієї країни. Те, що
найпершими вийшли студенти та молодь, яких потім намагалися розігнати, та
усе було марно, не спроста – адже саме теперішня молодь, зростаюча вже у
модерному суспільстві, орієнтована на Європу. Чимало наших студентів
навчається у кращих вузах Європи, працюють та просто подорожують. Тому
для них підписання Євроінтеграції було найважливішою подією поміж усього
народу, і саме серед молоді виникла найсильніша хвиля обурення.
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Дуже важливо щоб молодь приймала участь в політичному житті країни,
адже хто як не ми збудує справді гідну державу для себе та своїх нащадків. До
того часу, доки це було можливо, усі терпіли бюрократію, корупцію та
зневажливе ставлення до себе. Але прийшов час, коли зміни були неминучі, і
потрібно було починати діяти і йти до кінця. Нажаль, не можна сказати що
противників ідеї Євроінтеграції не було. Люди які не хотіли нічого змінювати
були, і чимало. Тому, можна сказати що країна розділилися на 3 групи: ті, які
прагнули негайних змін, люди яким було байдуже, та прихильники старої
системи правління. На сьогоднішній день асоціація з ЄС так і не була
підписана, але влада в країні була повністю змінена, були проведені
різноманітні реформи. Та чи насправді Євромайдан змінив політичну систему,
та чи почали люди приймати участь в політичному житті країни?
Щоб більше дізнатися про настрій молоді щодо нової політики в країні,
було проведено інтернет-опитування, в ході якого було опитано 50 людей віком
від 18 до 35 років майже з усіх регіонів України (окрім східних). Результати
показали, що більшість людей(55,8%) не достатньо задоволені змінами у
політичному житті держави. 50% респондентів після подій на Майдані почало
цікавитися більше політикою країни, і усього 7,7% почало навпаки цікавитися
менше. На запитання, чи потрібно змінювати склад Верховної ради на нові
молоді обличчя та активістів, більша частина опитуваних відповіло позитивно.
Також великий відсоток людей не вважає, що були виконані усі вимоги
активістів Майдану(76,9%). Найбільше втіленні ідеї Майдану, на думку
респондентів у таких соціальних інститутів як Громадські організації (57,7%) та
Добровольчі батальйони (32,7%).
Отже, можна зробити висновок що молодь України ще більше
активізувалася, почала приймати участь та цікавитися політичним життям
країни, що є дуже добре. Але так як більшість все ж не задоволена тим, що
відбувається зараз, можливо є вірогідність ще однієї акції протесту проти
діючої влади, заради справедливого та гідного життя усього народу.
Нерсесян Г.А. (м. Київ)
nersesyan@ukr.net
СИМУЛЯКРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО МОДЕРНУ
Після відомих євромайданівських подій українська держава отримує
черговий історичний шанс і передумови для якісних соціально-економічних
змін і суспільних трансформацій. Суспільство майже два роки як в очікуванні
утвердження модерного шляху європейського розвитку країни. В сутності, з
часу останніх революційних подій в країні, за великим рахунком, нічого не
змінилося. Країна досі топчеться на місті, а довгоочікуваних реформ все немає.
Зміни на краще і життя "по-новому" залишилися лише на рівні політичних
гасел. Країна продовжує перебувати у маргінального стані свого розвитку, а
більшість процесів і рішень на політичному рівні з плином часу все більше
нагадують "симулякри". Цей філософський термін в науковий обіг свого часу
ввів французький філософ Ж.Бодрійяр. Феномен дуже влучний для осягнення
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політичних процесів і змін в країні. Адже, сьогодні в політиці – суцільні
симулякри, копії, уподібнення, удаваність дійсних політичних процесів і
рішень.
Народ країни зробив свій вибір у європейське майбутнє, а політичні еліти
продовжують імітувати реальні реформи. Як наслідок, через нашарування
численних "симулякрів" або "перетворених форм" в політиці, становлення
політичного модерну в українських реаліях не дає однозначного позитивного
результату у суспільному розвитку.
Взагалі, поява модерну пов‘язана із формуванням націй і держав, коли «й
низи можуть і верхи хочуть». У нас відзначається дещо інша ситуація, коли
«низи не можуть, а верхи не хочуть». За таких умов не здійснюється якісного
внутрішнього і змістовного суспільного поступу, а спостерігаються лише
вельми повільні спроби перенесення зовнішніх форм європейських практик
національного державотворення на пострадянський олігархізований і
спотворений політичний ландшафт.
На прикладі України ми бачимо лише деінде крихкі спроби відтворювати
європейські зовнішні форми суспільних практик (демократичні вибори, свобода
слова, інститути громадянського суспільства тощо) із українським змістом.
Зміст державотворення задає сьогоднішня політична еліта. А еліта у нас –
це, як відомо, здебільшого олігархи, це симбіоз діячів політики і бізнесу, який
паразитує на тілі держави і не дає зробити реального поступу вперед у
європейське майбутнє. У сутності реальна (неформальна) система влади в
країні постійно себе відтворює.
Подібне відтворення влади на рівні "перетворених форм" політичних
практик відбулося й після євромайдану. Жодні конституційні зміни, реформи
судової системи, інститутів влади, не можуть зруйнувати порочної і
спотвореної системи політично-олігархічного ладу в країні, який сьогодні
визначає порядок денний політичного життя в країні.
В епоху модерну в українській традиції капітал рухається у владу з тим,
щоб потім себе відтворити із більшою доданою вартістю. Сьогодні політику
сприймають як один із найдохідніших видів бізнесу. Олігархи фінансують
політичні партії, а потім отримують політичні і економічні дивіденди. На
екранах телевізорів змінюються лише обличчя політичних лідерів і
функціонерів. Саме тому, олігархам не потрібні реформи, а політичні обличчя
керуються філософією «временщиків» і безкарно збагачуються на посадах поки
знаходяться при владі. Реальна політична кон‘юнктура в країні – це завжди
результат підкилимних домовленостей олігархів. Саме тому, ніхто досі із
винних реально не сидить за гратами. Усюди – імітація і удаваність боротьби із
корупцією, не реальна боротьба, а фейкова і інсценована. Це і є симулякри.
Громадянські організації, реформи, боротьба з корупцією, політичні заяви і
кроки – все це у нас у подобі симулякрів. Тому від симулякрів в політиці не
слід очікувати реальних змін у реальному житті.
Після майдану в країні визрів певний, але вкрай нечисленний, прошарок
людей із модерновою свідомістю європейської суспільної традиції. Вони мають
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активну громадянську позицію, поділяють європейські цінності і підходи,
здатні на побудову інститутів громадянського суспільства. Але вони у
меншості і не мають реальної політичної влади і представництва. А більшість
людей в країні – пасивна і розчарована більшість. Відтак сьогодні відзначається
помітний розрив між вектором (настроями) розвитку суспільства і наявним
станом застиглих і закостенілих політичних структур.
Політичної еліти в країні немає. Натомість – політичні угруповання,
бізнесові клани, корпорації за інтересами тощо. Приналежність людини до
еліти визначається не розміром гаманця, а системою цінностей. Еліта – це,
передусім, моральне і інтелектуальне, вивищення одних людей над іншими, які
користуються в суспільстві беззаперечним авторитетом. Навряд чи олігархи чи
номінальні політичні лідери визнаються в суспільстві дійсною елітою. Явка на
виборах тому додаткове свідчення, коли людям немає з кого обирати, вільний
вибір в умовах неволі. Відтак, у владі сьогодні у переважній більшості політики
– це симулякри, тобто не дійсна еліта, а ерзац-еліта, або псевдо-еліта.
В Україні вкрай потрібна «націоналізація еліт», тобто формування
прошарку свідомих політиків, які переслідуватимуть державні, а не приватні
інтереси. Тільки так еліта стане провідником надій і сподівань суспільства у
реальність, визначальною силою і суб‘єктом еволюційного суспільного
поступу. Тільки так еліта сформує націю, а нація згодом сформує власну еліту.
За теперішніх умов в країні не відзначається жодних відчутних позитивних
змін і навряд чи їх можна реально очікувати в найближчому майбутньому.
Принципова сьогодні необхідність – розмежування політики і бізнесу на рівні
змісту, а не форми, а також руйнація олігархічної системи політичного ладу в
країні. Важливо усвідомити європейську цінність, що політика – це діяльність
по забезпеченню інтересів держави і громадянина, а не місце для заробітку і
доступу до ресурсів (привілеїв, преференцій тощо). Для цього, зокрема слід
наслідувати європейські практики фінансування політичних партій з
державного бюджету. При цьому, прошарок активних людей, які на ділі
поділяють європейські цінності, має сформувати середній клас в країні і
визначити сегментацію української політики. В іншому випадку, країна
приречена на тривале животіння без реальних змін на краще.
Нехаенко О.В. (г.Харьков)
o.nehaenko@gmail.com
ЭТНИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ, КОНФЛИКТЫ ПРОЯВЛЕНИЙ, СПОСОБЫ
ИЗМЕРЕНИЙ
Актуальность исследования гражданской и политической идентичности,
механизмов, ресурсов и эффективности формирования идентичности в
современном обществе обусловлена задачами общественно-политического
развития, стоящими сегодня в сфере национальной политики перед рядом
стран, как Европы, так и СНГ.
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С распадом Советского Союза (возможно, несколько ранее) возник и
обострился кризис общенациональной политической идентичности. Но этот
кризис характерен не только для стран постсоветского пространства. Вопросы
идентичности были одной из тех проблем, которую европейцы пытались
обойти в первые десятилетия после Второй мировой войны. Но в результате
широко разрекламированной политики мультикультурализма, иммиграции и
роста культурного многообразия европейскому обществу всѐ же пришлось
столкнуться с этой проблемой. На фоне кризиса идентичности заявляет о себе и
современный национализм — форма агрессивной идентичности, которая
характерна для европейских стран, как в исторической ретроспективе, так и
сегодня. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что подобная
специфическая разновидность этнонационализма не является продуктом
современного общества. Сегодня в противовес такому типу идентичности
провозглашается развитие
субнациональных
идентичностей,
защита
идентичностей меньшинств в плюралистических обществах (иными словами,
упомянутый выше мультикультурализм), всѐ же общество сталкивается с
целым рядом проблем, которые политика мультикультурализма должна
снимать. Фактически задача осмысления и правильного отношения к
требованиям особого статуса этническими или религиозными группами сегодня
чрезвычайно актуальна.
Формирование гражданской и политической идентичности представляет
собой один из ключевых вызовов для стран демократического транзита.
Проблему формирования идентичности делает актуальной также и
радикальные изменения, которые происходили в политической системе, это и
является одним из главных вызовов для посткоммунистических стран.
Распад СССР не только обострил правовые, политические и
территориальные противоречия на территории бывших союзных республик и
между ними. Он сопровождался крушением советской идеологии на фоне
образования этнократических государств и соответствующих им национальных
идентичностей. Это привело к многочисленным внутригосударственным
конфликтам (условно назовѐм их «конфликтами идентичности»), в основе
которых лежал феномен самоидентификации Тем не менее, подробное
изучение эволюции и современного состояния этих конфликтов на
постсоветском пространстве заставляет говорить не только о вопросе
государственной (гражданской) или этнической идентичности, но и об
идентичности более высокого порядка – надгосударственной. И в качестве
примера можем вспомнить о приднестровском конфликте, который так и не
был урегулирован до конца, несмотря на вмешательство мирового сообщества.
В целом отметим, что процесс формирования политической идентичности
крайне сложен, он характеризуется комплексным влиянием многих факторов. В
нем совмещаются личностный выбор индивида и его психологическая
мотивация, групповое измерение политического взаимодействия, национальная
идентичность, гражданская идентичность и т.д.
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Эклектичность затрудняет процесс изучения идентичности как
социокультурного феномена. В процессе всестороннего изучения сущности
понятия «идентичность» формируется ряд представлений о ее структуре,
факторах проявления и возможности конструирования. При этом следует
признать, что на сегодняшний день концептуального определения
идентичности не существует. Отчасти это объяснимо тем, что процесс
формирования идентичности часто носит противоречивый и сложный характер.
Расхождения в идентичностях могут стать причиной для развѐртывания
конфликта, как на микро, так и на макроуровне. Но вместе с тем понятие
идентичности является стержневым элементом в идеологии ряда стран, так как
она позволяет избежать фрагментации и различного рода конфликтов,
содействуя достижению единства, солидарности и сотрудничества, помогая
избежать целого ряда конфликтов.
Примером конструирования идентичности выступает европейское
общество. Его особенностью является то, что дискурс европейской
идентичности слишком разнонаправлен и, как следствие, она понимается
достаточно по-разному. Существуют абсолютно разные исторические,
политические, социальные и нормативные представления о европейской
идентичности; мы не можем отрицать наличие различных контекстов,
теоретических основ и политических реалий употребления этого понятия.
«Европейская идентичность никогда не представляла собой единого концепта»
[5]; именно этот факт даѐт нам возможность утверждать, что понятия
идентичности является всецело сконструированными. Объясняется это в
первую очередь тем, что воздействие на сознание и формирование
идентичностей часто происходит сугубо на политическом уровне, при этом не
учитываются историко-социальные факторы. Случается так, что теоретический
конструкт, накладываясь на конкретные исторические обстоятельства,
становится нежизнеспособным, или, по крайней мере, не справляется с рядом
своих функций, которые призваны поддерживать определенное равновесие
системы. Европейская идентичность сегодня представляется именно таким
конструктом.
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КАПІТАЛІСТИЧНА СВІТ-СИСТЕМА І.ВАЛЕРСТАЙНА
Концепція світ-систем І.Валерстайна займає одно з ключових позицій
серед світ-системних підходів. Предметом його аналізу стають історичні
системи, основу яких складає поділ праці. Соціолог робить акцент саме на
такій єдності суспільства замість використання категорій держава, нація. Дані
соціальні системи можуть не мати територіальних кордонів (і найчастіше не
мають їх), основний поділ здійснюється за економічними чинниками. Системи
Валерстайн поділяє на міні-системи та світ-системи, останні також складаються
зі світів-імперій та світів-економіки.
Міні-системи – це невеликі нестійкі соціальні системи зі спільною
культурою, такі як первісні союзи племен землеробів, мисливців тощо. Світсистеми відрізняються полікультурністю. Основна відмінність між світамиімперіями та світами-економіки полягає в тому, що у перших об‘єднуючим
фактором є політика, а в других – економіка. Якщо згадати історичні приклади
світів-імперій, то легко можна зрозуміти, що за своєю суттю, наприклад,
Римська імперія, мала чітку політичну централізацію поряд з різнорідними
економіками включених територій. Світ-економіка має спільний поділ праці та
розвинуті ринкові відносини, але головна риса – відсутність єдиного
політичного центру. Кожна світ-система має структуру: ядро, напівпериферію
та периферію. Найбільш розвинуті країни входять до ядра, їх протилежність –
периферії – що займають найнепривилейоване положення, і напівпериферії
займають проміжне становище. До XVI століття світи-економіки були надто
нестійкими, і світи-імпері їх постійно захоплювали. Однак близько 1500 року в
Європі почала формуватися потужна капіталістична світ-система, яка
функціонує й досі. Саме капіталізм формує цілісну структурну систему
економічних відносин на основі світового ринку та обміну відповідно.
Сучасна капіталістична світ-система виникає при повному розвитку
ринку, накопиченні прибутку та самого капіталу через додану вартість.
Привласнення доданої вартості відбувається шляхом нееквівалентного обміну
між ядром та периферією.
Ядро
капіталістичної
світ-системи
характеризується
висококваліфікованою освіченою робочою силою, високою концентрацією
капіталу, високим рівнем науки та освіти, високотехнологічністю, розвинутою
системою міст та бюрократією, наявністю вільної праці. В той час як периферії
мають низьку концентрацію капіталу, виробництво сировини, слабку державу
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та бюрократію, переважно примусову працю. Напівпериферія займає буферне
становище і частково входить як до ядра, так і до периферії.
Експлуатація займає особливе положення в системі відносин ядранапівпериферії-периферії. Буржуазія ядра та напівпериферії експлуатує
пролетаріат всіх рівнів, до того ж існує конкуренція між буржуазією периферії
та напівпериферії за владою над пролетаріатом цих двох структур. Тим часом
вся небуржуазна частина ядра бере участь у експлуатації пролетаріата
периферії та напівпериферії. Таким чином у найбільш скрутному становищі
залишається
пролетаріат
периферії
та
напівпериферії.
Як зауважує Валерстайн, у країнах ядра переважають демократія та
лібералізм, а той час як у периферіях та напівпериферіях це в основному
тоталітарні та авторитарні політичні режими. Однак такі тези соціолога не
співвідносяться з реаліями XX століття, де СРСР аж ніяк не можна було
назвати напівпериферією, а тим паче периферією. Та все ж таки Валерстайн
відкидав ідею існування двох соціально-економічних систем – капіталістичної
(США) та соціалістичної (СРСР). Він наголошував, що соціалістичний табір
був необхідний для капіталістичного світу-економіки через забезпечення
стабілізації системи, і коли наприкінці XX століття СРСР розпався, система
зазнала міцного удару.
Здійснений Валерстайном аналіз світ-систем є насамеред цікавий з
методологічної точки зору. Розглядати світ як систему, відкидаючи стадійний
характер формування рівня розвитку країн, є новим підходом до осмислення
світового порядку. Не можна одностайно заявити який з підходів (світсистемний, формаційний, цивілізаційний тощо) є кращим або правильнішим,
але переваги концепції Валерстайна в тому, що вона допомагає зрозуміти
історію не окремих держав, а всю соціально-історичну систему, роблячи акцент
саме на «горизонтальних» зв‘язках.
Отрешко Н.Б. (м. Київ)
otreshko71@mail.ru
ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ В КОНЦЕПЦІЇ
ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ Ч.ТІЛЛІ
У відомому посібнику «Соціологія соціальних змін» (1996) П.Штомпка
зазначає, що історична соціологія Ч.Тіллі руйнує головні постулати теорії
еволюції та розвитку, що були сформовані вченими та філософами у ХІХ
сторіччі. Ч.Тіллі вважає суспільство не сталим цілим, а певною динамічною
реальністю, де відбуваються історичні події та формуються певні більш-менш
сталі вузли соціальних відносин між соціальними силами, що мають спільні або
конфліктні інтереси. В концепції Ч.Тіллі ці вузли мають назву «національна
держава», « соціальна організація», «соціальна група».
Ось головні ідеї, щодо формування підвалин соціального життя, що
виокремлює П.Штомпка у концепції Ч. Тіллі [Штомпка, 1996: с.237-238]:
1) Визначальними факторами у соціальному житті є взаємодії, відносини
між членами суспільства, що створюють міжособистісні структури;
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2) Замість єдиного, головного процесу соціальних змін в реальності
існують численні фрагментарні процеси різних рівнів складності;
3) Соціальний порядок не зобов'язаний своїм походженням інтегративним
механізмам, оскільки численні випадки зіткнень, колективного насильства,
протестів і т.д. за певних обставин є лише раціональними формами досягнення
колективних інтересів та охорони більш прийнятного порядку;
4) Соціальні зміни не призводять з непохитністю до загальної структурної
напруженості та соціальної патології;
5) Примус в ім'я «закону і порядку», що використовується державою та її
офіційними представниками, іноді важко відрізнити від злочину і розбою, що
підривають соціальний порядок.
Розглянемо останню тезу більш детально, оскільки саме формування
державної монополії на насильство Ч.Тіллі вважає головним чинником
формування національних держав як домінуючих соціальних інститутів влади в
епоху модерну. У статті «Виробництво війни та формування держави як
організований злочин» (War Making and State Making as Organized Crime)
Ч.Тіллі вважає, що два головних процесу допомагають утворитися національної
держави в централізованої формі: війна як насильство проти зовнішніх ворогів
чи конкурентів та жорсткий контроль за внутрішніми опонентами, що
заважають групі, що презентує себе як можновладна, керувати суспільством
[Tilly, 1985: p.181]. Третім процесом державотворення є захист інтересів тих
груп, що підкоряються владі, а саме – добровільно чи примусово віддають
частину своїх ресурсів на користь владних інститутів. Це є, з точки зору
Ч.Тіллі, прояв «державного рекету» − плати за свій захист або будеш покараний
тим, що тебе залишать наодинці перед загрозою твоєму життю або майну.
Захист лояльних до влади груп означає усунення або нейтралізацію їх ворогів
чи конкурентів за допомогою державних карних систем. Так держава
демонструє переваги лояльності до себе населенню країни, якої вона керує.
Ч.Тіллі підкреслює, що завдяки цим процесам − війні, боротьби з
інакомисленням опонентів, захисту лояльних груп – держава отримає необхідні
ресурси для самозбереження та розвитку. Цікаво, що з його точки зору, чим
держава більш розвинена, тим менш вона користується насильством для
отримання ресурсів, тим більш вона покладається на процеси самоорганізації
суспільства, намагається менше втручатися в бізнесові справи. Тобто
насильство необхідно на першої стадії державотворення, потім воно заважає,
тому що врівноважена розвинена державна система достатньо складна для
керування за допомогою силових рішень і не потребує постійного втручання з
боку влади.
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СВОЄ І СПІЛЬНЕ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕШКАНЦІВ ЗА
ПРОСТІР МІСТА
Проживання у місті передбачає, серед іншого, його повсякденне уявлення і
ментальне зонування. Мешканці маркують навколишній простір через кордони
і таким чином організовують свій світ та позначають конкретні місця як
функціональні (школа, ринок, дитячий майданчик) чи емоційно значимі
(улюблений дворик чи кав‘ярня, лавочка в парку), а також як ―безпечні‖,
―небезпечні‖, ―комфортні‖, ―невідомі‖, ―спільні‖, ―нічийні‖ тощо. Кордони між
цими просторами можуть бути чіткими або розмитими, індивідуальними або
колективними, сталими або змінними.
―Свій‖ простір можна окреслювати через власність, через приналежність,
через емоційну прив'язаність. У першу чергу з ним асоціюється власне
помешкання, інколи – двір, місце праці, улюблений заклад або скверик. У
залежності від масштабу зіставлення, ―своїм‖ (у порівнянні з ―чужим‖) може
бути район міста, весь населений пункт, регіон і країна. Дещо складніше з
поняттям ―спільного‖. Елінор Остром (Elinor Ostrom) у книзі ―Керування
спільним‖ цитує Аристотеля (―Те, що є спільним для багатьох, доглядається
найменше. Кожен дбає головним чином про власне‖) і слідом за низкою авторів
говорить про ―трагедію спільного‖, яке майже не цінується, а тому часто стає
занедбаним. Спільне – це ресурс, який належить групі осіб, що може його
використовувати на власний розсуд: або переслідуючи особисті інтереси, або
враховуючи інтереси спільноти (не дарма це слова від одного кореня), або
пасивно ігноруючи, або активно руйнуючи. Однак, визначаючи спільне через
ресурс, варто додати до цього і поняття відповідальності – стан спільних
територій у місті (під‘їздів, парків, майданчиків) безпосередньо залежить від
активності їхніх ―користувачів‖.
Основний виклик, що пов‘язаний з поняттям ―спільного‖: його перехід або
у категорію ―моє‖ (і тільки моє) або ―нічиє‖ (і дбати про нього не потрібно).
Таке ―буття поміж‖ значною мірою визначало і продовжує визначати стан
спільних просторів у містах – їх або обгороджують і перетворюють у приватні
зони, або не помічають і повільно занедбують. Попередні висновки щодо
означення спільних територій на рівні локальної спільноти можна зробити на
основі фокус-групових дискусій з мешканцями Ладижина, Добропілля та
Тернівки, які проходили в рамках проекту «Лабораторія міського простору» у
липні 2015 року.
Усвідомлення простору міста як ресурсу, чий стан залежить від
індивідуальної та колективної відповідальності, можна досягнути у першу
чергу завдяки подоланню патерналістських установок («У нас люди в
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основному такі трохи інфантильні, такі трохи патерналістські, думають, що
хтось має щось для нас робити» (мешканець Ладижина під час дискусії 17
липня)) через формальну та неформальну освіту і через залучення мешканців до
реалізації невеликих, але візуально ―видимих‖ проектів щодо змін у місті.
Пропагування відповідальності за спільні простори у місті (двори, парки,
відпочинкові зони) можливе через низові практики та колективну дію, коли
серед мешканців поширюється розуміння спільної території як своєї (однак в
інклюзивному сенсі: це належить не тільки мені, а й іншим; це не стільки ―моє‖,
скільки ―наше‖).
Така активність сприяє не лише перетворенню та покращенню міського
простору, а й розвитку соціальних зв‘язків через спілкування та спільну
діяльність, коли група атомізованих індивідів перетворюється на спільноту, що
стає суб‘єктом дії та прийняття рішень: «Люди начинают объединяться про
своим мыслям, начиная с инициативной группы... Каждый берет какой-то свой
участок работы, который ему интересен, который ему полезен и когда
человек делает что-то не по принуждению, а по своему собственному, скажем
так, желанию» (мешканка Добропілля під час дискусії 19 липня). Об‘єднання
людей може відбуватися на основі спільних цінностей і / або інтересів.
Скажімо, молоді мами найбільше зацікавлені в облаштуванні дитячих
майданчиків, власники собак – у покращенні зелених та прогулянкових зон
міста, велосипедисти – у наявності доріжок і відповідної розмітки. Саме за
таких умов особисте може перетворитися у колективне.
Нарешті, зміни неможливі без тих ініціативних осіб, які зможуть
розпочати процес на місцях: «Я просто к тому, что есть возможность самим
начинать что-то делать повсюду, начинать делать с себя» (мешканка
Тернівки під час дискусії 18 липня), «[Я] взял за себя ответственность…
потому что я понимаю, что здесь есть вещи, которые я могу сделать для
других людей, для тех людей, которые там будут жить после... И получаю от
этого удовольствие» (мешканець Добропілля під час дискусії 19 липня).
Власне, через співпрацю між такими людьми і їхнє об‘єднання навколо
спільних цілей стає можливим перетворення міського простору, його
переорієнтація на людину. Цей висновок стосується не лише
моноіндустріальних міст, а й будь-яких населених пунктів: перехід від
знеособлених територій пострадянського міста до живого, наповненого
соціальними зв‘язками простору можливий завдяки системним змінам у
ставленні до своєї ролі як мешканця і прийнятті на себе відповідальності не
лише за ―своє‖, а і за ―спільне‖.
Панасюк Т.П. (м. Київ)
tatiana_panasiuk@ukr.net
УКРАЇНСЬКІ РЕВОЛЮЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ – СПІЛЬНІ ТА
ВІДМІННІ РИСИ
Всього за 15 років нового століття Україна вже встигла пережити дві
політичні революції – Помаранчеву (2004 р.) та Євромайдан, ще відомий як
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Революція Гідності (2013-2014 р.). Ці події розділяють десять років, однак вони
мають ряд як спільних, так і відмінних особливостей.
Спільними рисами в Помаранчевій революції та Євромайдану можна
вважати:
конфлікт між елітами (погляди політичних лідерів провідних українських
партій розділились на два протилежні фронти);
масова мобілізація (в обох революціях брала участь велика кількість
громадян);
провідною рушійною силою революції виступає студенство та середній
клас (як найбільш активні та ті, що потребують змін прошарки населення );
революція була наслідком невирішеної політичної кризи, що виникла на
фоні певних політичних подій [1].
Загальним завданням обох революцій було оновлення влади, але умови, в
яких зароджувались та розвивались досліджувані події, тривалість та наслідки
були зовсім різними, що свідчить про принципові відмінності між даними
соціально-політичними явищами ще на початковому рівні. Серед них можна
виділити:
1) Організаційна складова:
помаранчева революція була не стихійною, а чітко спланованою
(звичайно це не спрацювало б на її користь, якби вона не знайшла широку
підтримку мас народу, однак продумана підготовка організаторів забезпечила
цих людей транспортом, що доставив їх до місця акції та наметовим містечком)
;
організація носила фрагментарний характер без єдиного впорядкованого
підходу (особливо на початковому етапі).
2) Єдність символіки:
помаранчеві символи партії «Наша Україна» ;
було б логічно, якби символікою були українські прапори та прапори ЄС,
однак на практиці домінували різнопартійні прапори, що говорить про
розбіжність в поглядах через прихильність до різних партій, а не про відстояння
європейського вектора розвитку держави.
3) Першопричини:
масові фальсифікації на виборах президента в листопаді 2004 року ;
відмова чинної на той період влади підписувати асоціацію з ЄС.
4) Тривалість:
включаючи два тури виборів та існування наметового містечка
Помаранчева революція тривала 2 місяці;
від перших ще не масових акцій до знесення наметового містечка на
Майдані минуло приблизно півроку [2].
Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що дві революції в
незалежній Україні спричинили оновлення влади, активізацію громадянської
позиції населення, сплеск патріотизму, пришвидшення процесу формування
єдиної української політичної нації (політичної спільноти, яка об'єднує всіх
громадян держави незалежно від їх етнічного, соціального походження,
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культурно-мовних та інших особливостей), незважаючи на те, що вони мають
низку відмінних рис та виникли як суспільно-політичний феномен з інтервалом
в десятиріччя.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ VERSUS ПАТРИМОНІАЛІЗМ: ЦІННІСНІ
СУПЕРЕЧНОСТІ
Необхідність імплементації європейських цивілізаційних інститутів в
Україні протягом останніх десятиліть залишається у фокусі сучасної соціальної
теорії. Існує величезний доробок із зазначеної проблематики, створений
політологами, суспільствознавцями, представниками соціальної теорії. Попри
це не вщухають теоретичні дискусії щодо значення та теоретичного підґрунтя
концептуально різних сучасних концептуалізацій держави , міркування з
приводу яких й досі залишаються суперечливими. Актуальність цієї тематики
для сучасної України обумовлюється невирішеністю принципової ціннісної
суперечки
двох
контроверсійних
моделей
розвитку
держави:
неопатримоніалізму та модернізму.
Підставовими складовими першої є нехтування демократичними
правилами та нормами, відсутність сепарації між публічно-політичною і
приватними сферами буття, монополізація влади вузьким прошарком осіб
заради власної вигоди – приватизації різних суспільних функцій та державних
інститутів. Органічними наслідком такої концептуальної візії є клієнтельне
бюрократичне адміністрування, поглинання бюрократичною системою
приватного та суспільного життя, особи підлеглого, його життєвого світу(
Ю.Габермас., Т.Букшинський, А.Фурс).
Інша ціннісна модель передбачає визнання державою політичного
плюралізму, збереження культурних традицій та етосів в різноманітних
спільнотах, дотримання принципів права і свобод людини. Уособленням такої
концептуальної версії є відтворення сфери вільної горизонтальної комунікації
репрезентантів громадянського суспільства, створення у демократичній державі
групи людей згуртованої навколо спільних цінностей та завдань, здатних
забезпечити системну довіру до дій політичних інститутів, об‘єднати різні
колективні спільноти навколо прийнятних цінностей та імперативів, бажаних і
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мотиваційними для усіх політичних акторів ( Д.Патнем, Ф.Фукуяма А.Карась,
А.Колодій),.
Приклади постколоніальної трансформації свідчать принаймні кілька
принципових аспектів модернізації.
По-перше, суспільні процеси в постколоніальних країнах засвідчили
щільну взаємопов‘язаність насильницьких практик постколоніальної держави з
редукцією життєсвіту, який внаслідок культурно-історичної травми,
тоталітарного досвіду в цілому був приречений до маргінального існування.
Особливо це стосується життєвого світу інтелектуалів,які, як свідчить
досвід Центральної Європи, достатньо жорстко опонували колоніальній
державі, а в подальшому виявилися базовою силою модернізації (Ч.Мілош,
М.Кундера, М.Дзелскій, І.Селеньї, В.Гавел). В умовах поглинання державою
приватного та публічного життя різні соціальні групи були вимушені
опонувати ментально чужим для них колоніальним та постколоніальним
символам, практикам, наративам. Опозиція була породжена не тільки
імплементацією в суспільне життя чужих соціокультурних сенсів, які аж ніяк
не кореспондувалися з національною ідентичністю , але й з не бажанням
легітимізувати існуючий соціальний лад, який призводив до тотального
відчуження, маргіналізації різних спільнот, унеможливлював мережеві форми
кооперації.
По-друге, на тлі інституційної та моральної деградації посткомуністичних
державних інститутів чітко окреслилась, з одного боку залежність комплексної
модернізації, будь якого суспільства, від укоріненої в традиційній та модерній
культурі ціннісної та нормативної складової, а з іншого нездатність
посткомуністичних держав, без допомоги спільнот громадянського суспільства,
трансформувати тоталітарну спадщину, запропонувати нові управлінські
пріоритети, інтегрувати суспільство на нових соціальних засадах( П.Хіманен) .
По-третє, завдяки збереженню протягом тривалого часу існуючої і вкрай
неефективної управлінської вертикалі та відповідного блокування самоврядних
горизонтальних структур в нашій державі - відбулася поступова делегітимація
усіх пострадянських управлінських структур та деструкція паростків
солідарності та довіри в межах різних пострадянських спільнот та груп, які,
разом з тим, продовжують орієнтутуватися на спрощені форми економічного
детермінізму, консьюмерізму і є непідготовленими щодо соціальних змін.
По–четверте, процес імплементації ідеальних ціннісних вимірів в Україні
відбувався хаотично й не спирався на комплексне переосмислення традиційної
соціокультурної спадщини та тривалого комуністичного досвіду. У ціннісному
нормативному плані ані правлячий клас ані спільноти та групи громадянського
суспільства виявилась не здатними інтеріорізувати європейські зразки.
Українська влада в цілому виявилось не спроможним запропонувати
різноманітним спільнотам та групам нові форми соціальної відповідальності,
які б унеможливили вкрай неефективну та небезпечну для усіх нас модель
підпорядкування. Можемо констатувати, що життєвий світ пересічного
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Петренко-Лисак А.О. (м. Київ)
alla_pl@ukr.net
НОВІТНІ МОБІЛЬНОСТІ ТА НЕРІВНОСТІ «ПЛАСКОГО» СВІТУ
Пласким світом Т. Фрідман запропонував називати сучасний світ, що
вступив до третьої, на його думку, фази економічного і політичного розвитку в
умовах нинішньої глобалізації. Це світ, що настав після першої фази від
відкриття Америки Колумбом до 18 століття (коли країни світу боролися за
ресурси та ринки), другої фази від 19 століття до 2000-х років (періоду значної
світової економічної та політичної інтеграції), завдяки стрімкому поширенню
інформаційно-комунікативних технологій (від телефону і телеграфу до
Інтернету), що породило умови, коли ключовими учасниками глобальних
взаємодій стали вже не держави, а транснаціональні корпорації, котрі
визначають правила і слідкують за їхнім виконанням. Особливістю цієї фази є
те, що індивідууми та невеликі соціальні групи отримали можливість
співробітництва та конкуренції на світовому ринку як повноцінні та
повноправні виробники та споживачі товарів та послуг. Якщо спочатку
глобалізація більшою мірою стосувалась такого суб‘єкта як держава, а пізніше
– корпорацій, то сьогодні в неї все активніше включаються окремі індивіди та
мікроспільноти. Ці партнери-конкуренти здатні вступати в економічні і
політичні взаємини, створюючи новітні корпорації або ж модифікуючи вже
існуючі. Ключовою рисою новітніх суб‘єктів є їхня висока мобільність,
флексибельність, а їхні шанси на успіх визначаються не стільки громадянством
та місцем проживання, але освітою, здібностями, креативністю та творчістю,
винахідливістю та, що принципово, доступом до світової комунікаційної
системи і вмінням користуватися її сервісами. Саме ці характеристики
постають і умовами нерівності. Схожі оцінки стану сучасної світової системи
можна побачити, зокрема, у М. Кастельса, З. Баумана, Дж. Уррі, Дж. Ло та ін.
менш відомих дослідників.
З.Бауман, означаючи сучасний світ мінливим та плинним, пластичним та
нестабільним, визначив рисою, яка знерівнює сучасних індивідів, саме їхню
здатність до мобільності, їхні шанси на мобільність та вміння скористатися
пропозиціями і умовами, які творять сучасні політична та економічна системи.
«Паломники», «бродяги», «туристи», «зайві люди», «гравці» - саме такі образи
статусів і установок можна побачити у З. Баумана та Т. Фрідмана в описі ними
сучасних нерівностей світу.
Дж. Уррі, пропонуючи переосмислити сучасну соціологію в її
предметності, задаючись питанням про те, що вивчає соціологія, пропонує
відповідь: вона має вивчати мобільності людей, речей, ідей. Світ, ставши надто
мінливим, нестійким та плинним, виводить на перший план проблему руху, її
специфіку, механізм, закони та умови. Зміни, які відбуваються в соціальній
системі, в соціальних структурах, не оминули впливів інформаційно231

комунікативних трансформацій, що сталися завдяки включенню в соціальні
відносини портативних технологій, мобільних пристроїв, технологій та сервісів
Інтернету. Оцінка цих змін має бути врівноваженою, ґрунтовно визначеною
між тими епістемологічними крайнощами, що сьогодні поширюються в
аналітичному полі наук: від піднесено егалітаристських до апокаліптично
анархістських.
Завдяки новітнім метафорам, таким як «плаский», «плинний»,
«пластичний» можна наблизитись до чіткішої постановки проблематики
сучасних процесів, через поняття «турист», «фланер», «бродяга», «зайві люди»,
«паломник» оновити стратифікаційні матриці, запропонувавши альтернативні
моделі, що базуватимуться на концепті новітньої мобільності, не в
Сорокінському її означенні, але в більш широкому її змісті,
горизонтальнішому, так би мовити. Коли в зону досліджень потраплятиме не
тільки статусний рух людей, але рух речей, їхньої цінності, значимість ідей та
ідеологій, а також сміття та новітніх форм непотребу, супротив речам, людям та
ідеям з високою соціальною вартістю. Відповідно, саме ці рухи означатимуть й
новітні форми нерівності, новітні системи її оцінки та способів як подолання,
так і підтримки.
Печиборщ В.Ю. (м. Київ)
viktory.pechyborsh@gmail.com
ГЕЛЬВЕЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ
ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНЕ
ЗНАЧЕННЯ
Обов‘язковим атрибутом кожної суверенної країни є її державні символи –
особливі розпізнавальні знаки країни, встановлені спеціальним законом.
Державна символіка уособлює конституційні цінності, традиції та культуру
народу, є основою історичної свідомості та процесів державотворення.
Сучасний символ Швейцарської Конфедерації - Гельвеція (Helvetia), що є
персоніфікованим жіночим алегоричним образом країни, має досить
оригінальну історію та унікальне для західної Європи тлумачення. Саме
жіночий образ, який було обрано для уособлення єдності нації, був покликаний
виражати противагу до образу воїна-найманця, з яким швейцарський народ
асоціювався у свідомості європейців раннього Нового Часу.
Вперше образ Гельвеції у сучасному його розумінні сформувався у XVII
ст. Поява єдиного символу, який виражав єдність нації, була обумовлена рядом
політичних та соціально-економічних причин. Протягом XVI ст. причиною
соціальної напруженості у Швейцарії була релігійна боротьба, що охопила
майже всі країни Європи. Крім того, на стан економіки на загальний рівень
життя вплинули чумні епідемії і голод. В XVII ст. країні вдалось відновити
темпи економічного розвитку завдяки тому, що вона не була втягнута до
Тридцятилітньої війни, однак отримала для себе позитивний результат –
визнання за Вестфальським мирним договором 1648 р. її політичної
самостійності. Всі ці події визначили прагнення Швейцарії до збереження
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нейтралітету та єдності держави без огляду на релігійні, мовні, культурні
відмінності населення різних кантонів. Інтелектуальна еліта країни розпочала
пошук єдиної об‘єднавчої ідеї, яка б задовольнила потреби представників
різних етнічних громад Швейцарії.
Ця ідея була конкретизована у 1672 р. після виходу на сцену п‘єси
швейцарського драматурга Йогана Каспара Вайсенбаха «Підйом і падіння діви
Гельвеції» («Eidgenossisch Contrafeth Auff- und Abnemmender Jungfrawen
Helvetiae»). Автор створив образ, який став символом ідентифікації для всіх
громадян Швейцарії, незалежно від їх етнічної чи релігійної приналежності. У
тому ж році художник Альбрехт Каувс створивши картину «Гельвеція Модерна
або пороки конфедератів» («Helvetia Moderna oder die Laster der Eidgenossen»)
передав критичне осмислення розвитку Швейцарського союзу з 1291 р., члени
якого протягом п‘яти століть постійно вели боротьбу, створюючи коаліції
проти Габсбургів, об‘єднуючись з ними чи виступаючи найманцями у чужих
війнах.
У ХІХ ст. спостерігається особливий підйом у зростанні національної
самосвідомості швейцарського суспільства. На Віденському конгресі у 1815 р.
було законодавчо закріплено статус постійного нейтралітету, який відтоді став
загальнонаціональною цінністю Швейцарії, її характерною ознакою. Після
утворення у 1848 р. Швейцарської Конфедерації Гельвеція отримала нове
значення і почала виконувати нові політичні функції: її почали зображати на
монетах та поштових марках; їй надавався політичний і патріотичний зміст. Так
до кінця ХІХ ст. вона стала найпопулярнішим мотивом для пам‘ятників та
поштових листівок.
На передодні Другої світової війни, під час формування ідеології
«Духовної оборони» (―Geistige Landesverteidigung‖), що мала на меті посилення
декларованих швейцарських цінностей у протистоянні проти фашизму,
націонал-соціалізму, комунізму і тоталітаризму та яка діяла як культурницький
рух у 1930-1960-х. рр., символ Гельвеції в черговий раз мав виконувати свою
об‘єднавчу функцію. Основним завданням нації мала стати побудова «нового
гельветичного суспільства», що передбачало об‘єднання усіх суб‘єктів
конфедерації за умови гарантії свободи культур та культурного суверенітету
кантонів. У контексті впровадження цієї ідеології у життя були визначені
провідні державні установи та організації, що мали виконувати відповідні
завдання. Так, Швейцарська державна бібліотека, яка була заснована у 1894 р.
повинна була «збирати все, що стосується Гельвеції безпосередньо з часів
нового Союзу (1848 р.) і підготовка до відкритого користування».
На сучасному етапі назва Helvetia використовується на поштових марках і
монетах для позначення Швейцарії з метою уникнення надання переваги одній
з чотирьох державних мов – німецькій, французькій, італійській чи
ретороманській. З тією ж метою було обрано код країни «CH», що є
абревіатурою від латинської назви «Confeoderatio Helvetica» - Швейцарська
Конфедерація.
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Таким чином можна констатувати, що сучасний загальнонаціональний
символ Швейцарської Конфедерації – Гельвеція, який має п‘ятивікову історію,
є вираженням головної мети існування швейцарської нації, відповідно до другої
статті Федеральної Конституції – єдності і рівності всіх громадян, незалежно
від віросповідання, мови або етнічної приналежності.
Піхорович В.Д. (г. Киев)
fanja.new@gmail.com
ЧИ ЖИВЕ ДЖ.ОРУЕЛЛ У КИЄВІ, МОСКВІ, БЕРЛІНІ І
ВАШІНГТОНІ?
Е.В. Ільєнков якось зауважив, що «« кошмари» Олдоса Хакслі і Джорджа
Оруелла насправді - незалежно від ілюзій самих авторів цих антиутопій малюють зовсім не перспективу еволюції соціалістичного суспільства, а якраз
грізну перспективу розвитку приватнокапіталістичної форми власності»[1].
Гадаю, сам Е.В. Ільєнков, коли писав ці слова, не міг передбачити, наскільки
вони виявляться пророчими.
Сьогодні, після викриттів Е. Сноудена і У. Бінні, розповіді Оруелла про
«Великого брата» виглядають дуже наївно. Але найцікавіше зовсім не те, що
спецслужби мають доступ до електронного листування чи телефонних
переговорів громадян, а те, що нікого це особливо не обурює. Переважна
більшість людей не бачать в цьому ніякого порушення своїх прав і повністю
впевнені, що живуть в ―найкращому зі світів‖.
Тільки ледачий журналіст на Україні не кепкував з приводу «міністерства
правди», не втрачаючи при цьому ні на хвилину впевненості в тому, що це
виключно в Росії і на Донбасі всі ―зомбовані‖ засобами масової інформації.
«Свобода - це рабство» - знайшло своє оригінальне втілення у тому, що
символом свободи стало зняття відбитків пальців, що раніше було символом
позбавлення волі. Відбитки пальців - це була цивілізована заміна варварському
звичаю таврувати злочинців або відрізати у них вухо. Сьогодні ж біометричний
паспорт з інформацією про рисунок відбитків пальців або райдужної оболонки
ока є символом свободи пересування.
До того, що «війна - це мир», давно звикли в усьому світі, а не тільки в
Україні. Вже виросло ціле покоління людей, життя якого супроводжувалася
безперервними «миротворчими операціями», що коштували життя сотням
тисяч людей.
Не тільки обивателі, але навіть фахівці впевнені в тому, що в СРСР
панувала бюрократія, а зараз, якщо і є деякі проблеми, то це є не що інше, як
спадщина «ленінського режиму патримоніальної бюрократичної культури». Це
при тому, що максимальна чисельність апарату управління в Радянському
Союзі (1985 р.) становила 73 управлінці на 10 тис. населення [2], а в Україні на
початок 2015 налічувалося близько 300 тис. державних службовців та близько
100 тис. посадових осіб місцевого самоуправління [3], тобто в розрахунку на 10
тис. населення їх кількість наближається до 100. У Німеччині, США, Японії,
Іспанії, Ізраїлі, точно так само, як і в Росії, ця цифра становить 100-110
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чиновників на 10 тис. населення, а в скандинавських країнах і Канаді в 2-3 рази
більше [4].
У СРСР на 100 тис. населення в 1990 р. було 214 міліціонеров [5]. В
Україні на початок 2015 року цей показник склав 396 на 100 тис. [6] У деяких
країнах ЄС, наприклад, в Італії, Греції, Іспанії їх навіть більше - 417, 452, 511
відповідно. Причому, існує цілком певна тенденція до легітимізації тотального
державного контролю над особистістю та суспільством. Так в липні 2015 року
замість прийнятого на тлі терактів 11 вересня 2001 року екстраординарного
«Патріотичного акту», був введений в дію вже постійний «Акт свободи», який
зробив прослуховування телефонів американських громадян спецслужбами
звичайною справою. Ніяких обмежень для прослуховування іноземних
громадян у спецслужб США і раніше не було.
Зрозуміло, що фактів подібного роду можна наводити скільки завгодно,
але переважна більшість дослідників вважають за краще їх не помічати, мабуть,
вважаючи, що «незнання — це сила», або не ризикуючи бути викритими в
«злочині мислення».
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МІГРАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ СФЕРИ ІТ З УКРАЇНИ
Україна зіткнулась з проблемою високого рівня еміграції із країни. Як
показують соціологічні дослідження, заданими опитування української
компанії Research & Branding Group [1], понад 30 % готові виїхати в даний
момент.
Найчастіше українці емігрують в Росію (від 100 тис. до 1 млн.), другою в
рейтингу є Польща(близько 300 тис. осіб), третьою Чехія(200 тис. осіб). Далі
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йдуть Португалія, Іспанія, Італія, Греці, Туреччина, Ізраїль, країни Північної
Європи, Прибалтики, Близького Сходу [2].
За офіційними статистичними даними перепису населення в 2001 році, на
Україні проживало 48 241 000 людей, за даними 2015 року – 42 700 000[1].
Рівень еміграції очевидний. Найбільшими каталізаторами міграції були Майдан
2004 року та Майдан 2014 року.
Причини міграції:
Високий рівень інфляції в країні
Наявність військових конфліктів
Збільшення рівня безробіття
Накопичення коштів для покращення життєвих потреб, житлових умов,
виплати кредитів, відкриття бізнесу
Негативним наслідком міграції для українці – це втрата
конкурентоспроможної частини населення, а особливо спеціалістів в сфері ІТ.
Найбільшим попитом серед роботодавців є айтішники як в Україні, так і в
інших країнах. Ця професія є високооплачуваною, проте рівень зарплати в
кожній державі різний. На жаль, в Україні цей рівень не найбільший.
Головною причиною еміграції програмістів є матеріальна вигода.
Розглянемо на прикладі айтішників з досвідом роботи 3-5 років [3].
В Україні річний дохід може досягати до 35 000 доларів за рік в великих
містах та менших до 15 000 доларів. Цей дохід доволі малий в порівнянні з
європейським і є на рівні з Індією та Китаєм, тому Україну можна віднести до
країн аутсорса. Проте більшість українських програмістів задоволені своєю
зарплатою, оскільки вона вища в порівнянні з середньою заробітною платою по
країні.
В Європі річний дохід близько 55 000 доларів. Найбільше заробляють
програмісти із Німеччини – близько 65 000, потім Швейцарія – 53 000 і Литва –
44 000.
США для програмістів справжній рай. Тут спостерігається найвищий
рівень зарплат і їх найбільше цінують. Середній річний дохід близько 100 000
доларів. Навіть незважаючи на податки, витрати на житло та харчування,
програміст отримає 70 000 доларів. Це найвищий рівень проживання.
Оскільки, приймаючи рішення про вибір чи зміну місця
працевлаштування, більшість керуються матеріальною вигодою – міграція
спеціалістів ІТ-сфери в інші країни очевидна, проте не критична, бо рівень
зарплат у програмістів в Україні високий.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ З УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ: МОДЕРНА
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЧИ НІ?
Що означає ідентифіція себе як громадянина України на відміну від
ідентифікації з «малою батьківщиною»? Як розвивається громадянська
ідентичність в Україні? Які категорії громадян розвивають її найшвидше? Чи
закріплюється в Україні політичний націоналізм на противагу культурному
націоналізму?
Відповіді шукаємо у динаміці ідентичності згідно моніторингу громадської
думки «Українське суспільство» 2000-2012.
Запитання про ідентичність мешканців України на вибір - або з
громадянами України, або з мешканцями свого регіону, або місцевості, або
представниками свого етносу, або громадянами Радянського Союзу спрямовано на виявлення тенденції до політичної ідентифікації з українською
державою на противагу ідентифікації з локальною спільнотою, етносом або
радянським народом. Ідентицікація себе з великими спільнотами – державами
або наднаціональними утвореннями – вважається більш модерною формою
ідентичності, типовою для розвинутих суспільств, де громадянство базується на
принципі інклюзивності, на прийнятті законів держави, з якою себе
ідентифікують. Цей тип ідентифікації називаємо ідентичністю за громадянським
принципом, породжений політичним націоналізмом (Хатчінсон 1987, Геллнер
1983). Ідентифікації себе з регіоном, а особливо з містом чи селом, в якому
проживали тривалий час, з етносом вважаються більш архаічними формами
ідентичністі, похідними від культурного націоналізму (Кон 1968) та
спорідненими з парохіальною політичною культурою (Альмонд та Верба 1963).
Міжнародні порівняльні дослідження показують, що у Європі два види
націоналізму, політичний та культурний, тісно корелюють між собою, відтак,
робиться висновок про те, що політичний націоналізм не є більш модерним, ніж
культурний, який втілює у собі прагнення захисту національних культур серед
країн Євросоюзу (Халєр та Реслер 2006). Проте специфіка історії України
закладає можливість існування відмінностей у поширенні двох типів
національної ідентифікації – громадянського та містечкового. Справа у тому, що
модернізація України у ХІХ-ХХ
століття проходила у двох іпостасях: як
модернізація політичних та економічних стосунків на Заході країни та як
урбанізація та індустріалізація на Сході. Тому поширення ідентифікації за
громадянським зразком могло проходити швидше як на Заході, так і серед
мешканців великих міст, яких є більше на Сході. Справу поскладнює те, що в
Східній Україні все іще спостерігається залишкова ідентифікація не з
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державою Україна, а з фантомним утворенням Радянський Союз, яке було
наднаціональним утворенням.
Дані досліджень показали, що:
1) Модерна громадянська ідентичність розвивалася у 2000-ні роки
найшвидшими темпами на Заході країни;
2) Мешканці міст приймали швидше громадянську ідентичністс, ніж
мешканці міст, хоча громадянська ідентичність мешканців Галичини з
державою Україна все одно є сильнішою, ніж ідентичність міських мешканів
урбанізованого Сходу;
3) Громадянська ідентичність є чутливою на політичні кризи, які ставлять
під сумнів успіх національної інтеграції та незалежного розвитку України. Так,
сталий розвиток цього типу ідентичності зазнав спаду у 2006, після поразки
помаранчевої коаліції, стагнації у 2006-2010, та поновного спадку після обрання
Януковича президентом.
4) Міське і сільське населення Центральної та Північної України показує
різні тренди розвитку громадянської ідентичності у перед- і посткризові часи.
Так, міське населення розвиває громадянську ідентичність перед знаковим 2004
роком, а сільське населення – після. Після 2010 різкий спад у розвитку
громадянської ідентичності пережили також селяни Галичини на відміну від
міщан.
5) Найбільш сталий розвиток громадянської ідентичності спостерігається
у містах Північної України – завдяки впливу Києва, але не виключно. Мешканці
міст Півночі – єдина категорія населення центральних областей, де не
спостерігалося спадку громадянської ідентичності після 2010. Це спостереження
насуває можливість використання цивілізаційної, або історичної гіпотези, згідно
з якою міста Північної України можуть стати провідними носіями
«державницької свідомості». Такий розвиток настроїв може пояснюватися
збалансованим рівнем культурної та урбаністичної модернізації у регіоні з
найбільш поважним історичним досвідом незалежного прото-державного
управління.
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ЕКОЛОГІЗМ І ТРАНСГУМАНІЗМ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ
СУЧАСНОГО МИСЛЕННЯ
Існує думка, що новоєвропейський «модерністський» технократизм і
«постмодерністський» екологізм – це дві сторони однієї медалі. Але деякі
дослідники вважають, що, якщо новоєвропейський технократизм – це «теза», то
екологізм і постмодернізм – «антитеза»
Головна ідея, яку я захищаю в своїй доповіді, полягає в тому, що
трансгуманізм і екологізм – це альтернативні стратегії виходу з глобальної
екологічної і антропологічної кризи техногенної цивілізації.
Спробуємо порівняти ці поняття. Витоки екологічного світорозуміння
деякі дослідники знаходять ще у Фр. Ассизького і Дж. Бруно. Екологізм як
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світогляд включає в себе відповіді на питання про сутність життя і природи,
про співвідношення людини і природи, про співвідношення штучного і
природного і т.ін.
Але слід чітко розрізняти екологію як науку про взаємодію живих
організмом із середовищем їх існування, і екологізм як ідеологію і світогляд.
Екологія як наука не обов'язково повинна сповідувати ідеологію екологізму
(хоча, як правило, фахівці в галузі екології все ж схиляються до екологізму як
світогляду). У свою чергу як будь-який світогляд, екологізм містить уявлення
не тільки про існуюче, але й про належне, постулює цінності і вибудовує їх
ієрархію.
Які ж основні принципи екологічної ідеології? «Перш за все це урахування
у всіх сферах людської діяльності реакції природного середовища на зміни, які
вносяться; діяльність не замість природи, що ламає її кругообіг речовин,
трофічні рівні і знищує її складові частини, а діяльність разом з природою, що
враховує її можливості і закони функціонування» так стверджує у своїй роботі
«Социальная экология» Горелов А.А.
Багато хто погодиться зі мною, що, мета людини в контексті техногенної
цивілізації і в умовах так званої «глобальної екологічної кризи»: вижити
самому і забезпечити виживання інших видів живих істот. Якщо ж розглядати
дану задачу з точки зору екологічної ідеології, то говорити про «виживання»
людини можна лише в тому випадку, якщо під «людиною»/ «людством»
розуміється біологічний вид серед інших біологічних видів. Звідси випливає і
головний практичний принцип екологізму, мова йде про мінімізацію людського
втручання в спонтанні природні процеси, а, отже, і мінімізації людської
активності (адже активність так чи інакше завжди спрямована на перетворення,
трансформацію природи – внутрішньої чи зовнішньої). Тут ми можемо бачити
саму суть екологічного світорозуміння: захист спонтанності. Така суть і базові
принципи екологізму як світогляду.
Трансгуманізм як світогляд і як проект спирається на зовсім інші базові
принципи. Хоча на даний час трансгуманізм не є сформованою ідейною течією,
багато питань в трансгуманізмі ще не опрацьовані. Тому в ході порівняння
екологізму і трансгуманізму ми будемо апелювати до ідейної спадщини
російського космізму, філософської течії, найбільш близького за своєю
спрямованістю ідеям трансгуманізму. Отже, у трансгуманізмі мова йде, перш за
все, не про регуляцію «зовнішньої», але про трансформацію «внутрішньої»
природи людини, тобто біологічної (органічної) основи людського існування,
людської тілесності. Трансгуманістична ідеологія припускає, що «природа» і
«природне» в людині або поза людини зовсім не є джерелом і основою його
ідентичності. Основа людського існування може і повинна бути перетворена.
Тобто ми бачимо, що в екологізмі виживання людства як виду невіддільне від
збереження недоторканності органічної тілесності людини (це отримало назву
«екології людини»). У трансгуманізму, навпаки, подальше утвердження
людини як людини передбачає трансформацію самої людської природи,
перетворення її природної біологічної основи.
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Мета трансгуманістичного світогляду полягає не тільки в тому, щоб
утримати базові наміри новоєвропейської цивілізації, але надати їм інший
вектор, іншу спрямованість. Екологізм ж є не що інше, як просте і послідовне
заперечення базових принципів і цінностей техногенної цивілізації. І тут
екологізм зближується з постмодернізмом, який, є не що інше, як просте
перевертання класичної західної метафізики. В одному випадку мова йде про
підкорення природи, її експлуатацію заради задоволення людських потреб, в
іншому випадку стверджується необхідність скоритися природою, усвідомити
свою єдність з нею і стримати егоїстичні потреби. На противагу цьому в
трансгуманізмі ми, очевидно, маємо справу з дійсно новим світоглядом,
здатним вказати шляхи виходу з тупиків сучасного «суспільства споживання».
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що трансгуманізм і
екологізм – це альтернативні стратегії виходу з глобальної екологічної і
антропологічної кризи техногенної цивілізації. Бо в обох цих світоглядах
спільна мета, яка поєднує їх: людина не може і не повинна заради задоволення
своїх так званих «потреб» руйнувати середовище проживання інших живих
істот та хижацьки ставитись до існуючого на Землі.
Потіщук О.О. (м. Київ)
potya@ukr.net
МОДЕРНІЗАЦІЯ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Актуальність теми полягає у необхідності проведення аналізу модернізації
та її перспективного впливу, як процесу необхідних змін у розвитку
Української держави.
Варто взяти до уваги, що термін «модернізація» означає вдосконалення,
осучаснення. Під модернізацією, як правило, розуміється «складна сукупність
економічних, соціальних, культурних, політичних змін, які відбуваються в
суспільстві у зв'язку з процесом індустріалізації опануванням науковотехнічних досягнень» [1].
Так, наприклад, відомий польський соціолог П. Штомпка наводить такі
його визначення. На його думку, в першому, найширшому сенсі, модернізація це синонім практично всіх прогресивних соціальних змін, у результаті яких
суспільство просувалося вперед у своєму розвитку…. У другому значенні
поняття «модернізація» тотожне руху до «сучасності», тобто до суспільства
Модерну, і означає комплекс соціальних, політичних, економічних, культурних
та інтелектуальних трансформацій, які відбулися в західних країнах в період з
XVI ст. і досягли свого апогею в XIX-XX ст. Сюди, як правило, включаються
процеси
індустріалізації,
урбанізації,
раціоналізації,
бюрократизації,
демократизації,
домінуючого
впливу
капіталізму,
розповсюдження
індивідуалізму та мотивації успіху, утвердження розуму в науці та тощо. [1].
Слід зазначити, що модернізація – це особлива форма, процес розвитку
менш розвинених держав, що полягає у набутті ними рис, які характерні для
більш розвинених країн. Оскільки Україна разом з іншими державами ввійшла
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у третє тисячоліття в розвитку нашої держави на даному етапі відбуваються
динамічні революційні зміни.
В сучасних умовах важливе значення має процес гуманізації суспільства.
До цього прагне не лише Українська держава, а й весь світ. Вектор потрібно
повернути на шлях гуманізму але на якісно новій основі в силу змін які
відбуваються в нашому суспільстві. Модернізація, як і будь-який процес
проходить певні етапи. Важливим моментом є те, щоб модернізація торкнулася
всі сфери життєдіяльності людини. Оскільки лише консолідувавши їх можливо
досягти бажаного результату.
Якщо розглядати модернізацію, як певну зміну економічної, політичної,
освітньої сфери тощо, тоді Україна знаходиться на початковому етапі
модернізації, як і інші постсоціалістичні держави. Ці зміни являються цілим
ланцюгом процесів, а саме:
- соціальна модернізація стосується: виникнення та розширення ринку
професій, соціальних статусів, соціального захисту населення, виникнення та
розвиток приватних дитячих садочків, шкіл, університетів тощо. Не варто
залишати поза увагою і сферу освіти, як процес накопичення, отримання знань.
Але це швидке реформування може призвести до виявлення професійної не
компетенції, неграмотності й ризику зниження ефективної праці та
виробництва в цілому;
- культурна модернізація покликана, як ідеальна модель, здійснюватися
природнім шляхом в ході історичної динаміки змін в державі. Вона стосується
змін в системі моральних норм та цінностей розвитку суспільства, способу
життя індивідів, ідеалів, тощо. Прагнучи до цих змін ми досягнемо сучасного
рівня української культури, що буде відповідати західному взірцю.;
- економічна модернізація покликана здійснити цілу низку реформ, а саме
ресурсної збалансованості, розвиток технічних та виробничих сфер,
впровадження нових видів виробництва. Сприяти розвитку малих та середніх
економічних структур і поряд з цим визнати індивіда основним багатством
суспільства;
- політична модернізація направлена на зміни в політичному житті
суспільства, а саме на збереження та консолідацію суспільства, встановлення
демократії, прагнення до політичної соціалізації особи, розширення політичної
участі тощо.
Отже, процес модернізації в Україні розпочався і він є необхідним. Лише у
випадку успішної модернізації Українській державі може бути властивий
лінійний, поступальний характер розвитку. Оскільки такий розвиток
покликаний зменшити відставання нашої держави від розвинених країн світу.
Крім того, будуть закладені бази постійного поліпшення та оновлення в
майбутньому.
Список використаних джерел:
1. Специфіка осмислення поняття ''політична модернізація'' [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://bookster.com.ua/seminars/question/1735
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Препотенська М.П. (м. Київ)
prepotenskaya@ukr.net
ТЕРИТОРІАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
ЧАСУ
Людині, як і тварині, притаманне почуття власної території. Це може бути
буденна звичка до місця облаштування, а може бути глибинний емоційний
звʼ язок із землею предків. Давньогрецьке поняття «патріотизм» (πατρίς)
якнайліпше позначає цю властивість: любити батьківщину і бути готовим
боронити її. «Щасливі автохтони!» – стверджував Аристотель, розробляючи
теорію евдемонії та вбачаючи основу людського щастя в можливості
проживання на рідній землі. Недарма висилання за межі patria для давніх греків
було найбільш жахливим вироком суду. «Де родився – там і згодився» – каже
прадавнє українське прислівʼ я. Воно нерідко артикулюється й сьогодні, не
зважаючи на те, що кожний 5-й українець мешкає на чужині, а сотні тисяч
громадян, згідно соціологічним опитуванням, готові виїхати на ПМЖ за
наявності умов для цього. Враховуючи, що фольклор містить концентровану
мудрість, варто пригадати ще одне популярне прислівʼ я: «риба шукає, де
глибше, а людина – де краще». Соціальні реалії вочевидь демонструють
перевагу останнього – філософії приватного успіху над ідеєю автохтонності.
При цьому ми помічаємо такі вияви міграційних процесів та територіальних
зазіхань, які, на наш погляд, значно відхиляються від історично складених норм
і можуть називатися територіальною деривацією.
Згідно соціологічним підходам до типології міграційних процесів,
розробленим зокрема у працях У.Петерсона та Г. Фаірчилда, міграційні потоки
традиційно детерміновані нарощуванням урбанізації, явищами екологічних та
повоєнних руйнацій, економічними й трудовими умовами життя людей. Аналіз
цього дозволяє зрозуміти перспективи державного розвитку, побачити обрії
пасіонарності та траєкторії людських пересувань на планеті. Проте вітчизняна
дійсність актуалізує інноваційні проблеми у контексті міграцій. По-перше,
деякі мешканці певних територій мають настільки хитку державну та
національну ідентичність, що екзистенціально тяжіють до національної
ідентичності сусідньої держави, при цьому фізично залишаючись на місці
постійного проживання. По-друге, вимушені українські мігранти-переселенці
(внутрішньо переміщені особи) із важкістю набувають адаптуються на нових
територіях із новим статусом, оскільки не мають жодного досвіду подібних
ситуацій та не відчувають гідної державної підтримки адаптації. По-третє,
значним чинником міграційних процесів став парадокс територіального
перерозподілу світу, який вперше після другої світової війни гостро проявився
саме на українських теренах. Себто, поряд із нарощуванням традиційних
процесів міграції у пошуках кращої долі, в наш час розгортається досвід
локально-територіальних претензій, що призводить до національнотериторіальної селекції населення. Наступний феномен спостерігаємо у
загальноєвропейському контексті – небачену навалу мігрантів-біженців з
арабських країн, які прямують у найбільш розвинені держави Європи, що
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фіксується соціологами як найгірша ситуація з біженцями від другої світової
війни.
Тож виплекані у другій половині ХХ століття ідеї політики
мультикультуралізму та толерантності вочевидь терплять крах у колі нових
викликів. Агональний розподіл на «своїх» і «чужих» разом із розмитістю
власної ідентичності індивідів формують загрозливу проблему загальної
небезпеки, нагально потребують нової соціології, нової державної політики й
нових міжнародних узгоджень. Поки що міжнародна спільнота залишається
досить безпорадною як у ситуації територіальної анексії, вчиненої ядерною
державою, так і перед перспективою мільйонного натовпу біженців; українська
держава вимушена долати ментальний розкол городян, здебільшого навіяний
антиукраїнською пропагандою, суто у військовому протистоянні, шляхом
чисельних втрат. Недостатня керованість зазначених процесів породжує
атмосферу свавілля і хаосу. Соціальне розчарування і латентна криза влади
живлять настрої «поїхати хоч куди звідси». Додамо до цього технологічне
«розмивання» міських і державних меж внаслідок поширення Інтернеттехнологій, примару зазначеного ще Л. Мамфордом «усепланетраного міста»,
поширеність настроїв космополітизму на кшталт «громадянства Світу» і
отримаємо феномен масштабної територіальної деривації, що потребує
інтегрованих рішень заради збереження status quo міст, держав, державних
обʼ єднань, зрештою - заради збереження людяності.
Прухницька О.В. (м. Київ)
olgaprukhnytska@gmail.com
ПРАКТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Для того, щоб держава відповідала сучасному етапу соціальноекономічних перетворень, їй самій треба істотно змінитися. Такі зміни в своїй
сукупності мають модернізувати українську державу.
Серед чинників такої модернізації треба назвати, по-перше, підтримку
громадянського суспільства в його прагненні отримати кращу державу та
підтримка можливостей посилити інститути, які сприяють соціальноекономічному розвитку. Важливу проблему становить подолання «державного
патерналізму» як ідеології розвитку суспільства, а для цього необхідно
подолати переоцінку ролі держави в житті суспільства та нехтування
можливостями самоорганізації громадян.
По-друге, проведення конституційної реформи, спрямованої на створення
збалансованої системи управління. Вироблення чіткого розуміння того, який
тип державного управління та механізм його функціонування має бути
запроваджений – є концептуальною основою адміністративної реформи.
Адміністративна реформа – основа для подальшої трансформації державних
інституцій та механізмів їхньої діяльності, а не тільки відповідні законодавчі
зміни.
Стратегічним напрямом модернізації має стати передача функції
оперативного управління соціально-економічними процесами місцевим
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владним структурам та іншими інституціям. Такий процес можливий лише за
умов, що він не буде розглядатися як ослаблення владної вертикалі та втрата
контролю за відповідними сферами. Мета модернізації держави – це створення
ефективних механізмів державного керівництва та функціональних
адміністративних структур шляхом децентралізації функцій управління та
визначення конкретних обсягів відповідальності кожного органу влади за
покладені на нього обов‘язки.
Дуже важливим є питання чіткого розмежування сфери діяльності
державного і приватного сектора. Сьогодні держава неспроможна інвестувати
значні обсяги коштів, крім того, державні інвестиції дуже часто виявляються
неефективними. Тому треба питання ставити не так про фінансування
державою тих чи інших інвестиційних проектів, як про набуття нею
спроможності створити стабільну систему, яка містить адекватні механізми
захисту як державних, так і приватних інвестицій та забезпечити підтримання її
нормального функціонування. Захист приватної власності має стати стержнем
не тільки економічної політики, а й діяльності держави як суспільного
інституту. Такий захист є й запорукою розвитку середнього класу, основи
стабільності й процвітання суспільства.
Якою б не була ефективною макроекономічна політика в державі, більш
складною є проблема створення нормального мікросередовища. Саме на цьому
рівні вирішується доля економічного зростання в довготривалому плані.
Соціально орієнтований підхід до ринкових перетворень несумісний не тільки з
нині панівним залишковим принципом витрат на соціальні програми, а й з
витрачанням
бюджетних
ресурсів
на
підтримку
збиткових
та
неконкурентоспроможних галузей та напрямків господарської діяльності.
Навпаки, він потребує спрямування державних коштів переважно на розвиток
пріоритетних сфер, пов‘язаних з гуманітарною сферою – науки, освіти та нових
технологій, що стануть основою для новітніх структурних зрушень і значного
підвищення конкурентоспроможності національних виробників на світовому
ринку.
Ще одним із пріоритетів державної політики й державотворення має бути
побудова раціональних відносин між центром та регіонами, бо зростаюча
диференціація регіонів загрожує економічній безпеці країни. Держава не може
бути інструментом конкурентної боротьби, а саме це ми бачимо, передовсім, на
місцевому рівні. Зворотний бік цієї проблеми – це корупція та її наслідки.
Невирішеність цієї проблеми робить становище будь-якого уряду дуже
вразливим. Характерною рисою теперішньої держави є утривалення стану
існування декількох порівняно автономних центрів влади, які сьогодні
перебувають у стані постійної конкуренції.
Модернізація держави передбачає перетворення розробки стратегічних
напрямів соціально-економічного розвитку на один з невід‘ємних компонентів
всієї системи державного управління, бо тільки так можна забезпечити
спадкоємність економічної політики в цілому та системних перетворень
зокрема.
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УКРАЇНА: ВІД КРИЗИ ДО РОЗВИТКУ. ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасну кризу української державності варто (і необхідно) розглядати в
контексті глобальних світових трендів, що дасть змогу усвідомити її причини й
прогнозувати можливі наслідки.
В буденній свідомості пересічного українця події останніх двох років чітко
вкладаються в схему ―цивілізаційного вибору‖, яким йтиме Україна: або
шляхом прогресу й розвитку з усім цивілізованим світом, в інтеграції з ЄС; або
залишатиметься в орбіті впливу Росії з її застарілими й регресивними формами
господарства і соціальної системи. Така дихотомія, запропонована й поширена
українськими ЗМІ, була квінтесенцією політичного протистояння 2013-2015 рр.
Військові дії на Сході країни, трагедії, пов‘язані з загибеллю людей,
закріпили в масовій свідомості, з одного боку, безальтенативність
європейського вектору, а з іншого - унеможливили будь-які дискусії з цього
приводу. І якщо в публічній сфері такі дискусії можуть викликати
роздратування й несприйняття широким загалом, то в експертному середовищі
їх необхідність давно назріла. Адже, подальший розвиток подій викликає
занепокоєння і розгубленість у більшості ―євроромантиків‖, які очікували від
керівництва країн Євросоюзу більш рішучих дій по інтеграції України до
демократичного світу.
Щоб розібратись в причинах такої неквапливості наших західних
партнерів, потрібно, передусім, вийти за рамки редукціоністської картини світу,
де все світле й прекрасне асоціюється з країнами Європи.
Сучасний світ – глобальний, і державний суверенітет в ньому – поняття
достатньо умовне. Нерівність політичної ваги різних країн в міжнародних
відносинах, різниця в економічному, технологічному і військовому потенціалах
формувалась у жорстокій конкуренції протягом тривалого часу, і країни-лідери
докладатимуть усіх зусиль задля збереження свого домінантного становища.
Таку нерівність вичерпно описує світ-системний аналіз, що поділяє світ на
країни Центру (ядра), Периферії та Напівпериферії, закріплюючи за кожною
групою специфічні властивості й функції. Втім, країни напівпериферії можуть
еволюціонувати або до ядра, або до периферії. Країни ядра світ-системи
домінують не лише економічно, а й здійснюють політичну гегемонію, це –
США і Західна Європа в першу чергу. Напівпериферія може бути економічно
розвиненою, але політично залежною і орієнтованою на центр, це – країни
Східної Європи і деякі країни Азії і Америки. Нарешті – периферія являє собою
індустріально нерозвинені країни, насамперед, африканські.
До якої групи держав належить сучасна Україна – питання дискусійне, але
беззаперечними є два твердження. Перше: до ядра світ-системи Україна не
належить, хоча прагне туди увіти. Друге: стрімке скорочення власного
виробництва, падіння економіки свідчать про впевнений рух до країн периферії.
Стосовно можливості входження до ядра світ-системи – слід визнати
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примарність такого сценарію. Принаймні, за активного сприяння самих держав
цього ядра. Світова економічна криза торкнулася всіх розвинутих країн і
призвела до зростання безробіття, скорочення попиту, кризи перевиробництва.
До цього слід додати міграційну хвилю до країн ЄС зі Сходу, що лише
поглиблює кризові явища, і стає зрозумілим, що українська проблематика не є
домінантою політики Евросоюзу.
Втім, Ядро світ-системи забезпечує свою гегемонію завдяки ефективним
стратегіям у міжнародних відносинах. Для фінансової підтримки й політичного
контролю над країнами периферії вироблений ефективний механізм, що
увійшов до політичного словника під назвою ―Вашингтонський консенсус‖.
Сформульована в далекому 1989 році англійським економістом Дж.
Вільямсоном низка правил економічної політики для країн Латинської
Америки, що хочуть отримати фінансову підтримку з боку міжнародних
фінансових структур, передбачає фактичне ―роззброєння‖ внутрішнього ринку
й економіки держави перед транснаціональними корпораціями.
Всі вимоги Вашингтонського консенсусу сьогодні реалізуються в Україні.
На тлі зростаючого зовнішнього боргу і скорочення економіки слід очікувати
поглиблення кризових процесів в державі. Найближчим часом негативні явища,
такі, як зниження рівня життя, масове безробіття, еміграція, будуть
посилюватись. Зупинити їх можна лише за умов відходу від ―Східно-Західних‖
марень і запровадження україноцентричного курсу в політиці держави. Адже
кризу можна використовувати як поштовх для нового розвитку, тим більше, що
українська криза відбувається на тлі загальносвітової. Забезпечити подолання
кризи й подальший розвиток здатна лише якісно нова політична еліта, якої так
очікує суспільство. Історія свідчить, що саме за умов стрімких суспільних
перетворень час на формування якісно нової еліти стискається.
І основною рисою нової української еліти має бути ототожнення власних
інтересів з інтересами своєї держави. Це, в свою чергу, стимулюватиме
вироблення україноцентричних політичних стратагем. Лише за таких умов
Україна має шанс на майбутнє.
Рак А.О. (м. Київ)
Rao333@yandex.ru
ПОКИ ЗАХІД ПЕРЕЖИВАЄ ОДНУ З НАЙСЕРЙОЗНІШИХ КРИЗ,
КИТАЙ ПРОДОВЖУЄ АКУМУЛЮВАТИ КАПІТАЛ, ПОГРОЖУЮЧИ В
ПЕРСПЕКТИВІ СТАТИ НОВИМ ЦЕНТРОМ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
«Адам Сміт у Пекіні» сьогодні одна з найбільш актуальних книг з
економіки. Причому ступінь її актуальності ще не була зрозуміла в 2007 році,
коли книга вийшла англійською. Про піднесення Китаю, звичайно, говорили
вже тоді, але найбільш зримим воно стало саме на тлі безперервних проблем в
США і ЄС.
Отже, книга присвячена двом найважливішим сучасним тенденціям: поперше, переміщенню центру світового економічного розвитку з Північної
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Америки і Європи в Східну Азію, а по-друге, кризі західній капіталістичній
моделі розвитку в цілому.
Джованні Аррігі заново відкриває для читача Адама Сміта. «Я дотримуюся
думки, що ... його теорія ринку як інструменту управління особливо важлива
для розуміння некапіталістичної ринкової економіки Китаю до його включення
(на умовах підпорядкованості) в глобалізовану європейську систему держав», пише Аррігі. По суті, ця книга - розповідь про те, як на наших очах починає
збуватися викладений у «Багатстві народів» прогноз Адама Сміта 250-річної
давності, згідно з яким завойовник і підкорювач Захід і не-Захід прийдуть до
рівноваги сил, а Східна Азія може стати центром всесвітнього ринкового
суспільства. «Адам Сміт у Пекіні» послідовно стверджує в думці, що існує
фундаментальна відмінність між формуванням ринкового господарства і
розвитком капіталістичного виробництваЩе в 1850 році сумарний ВВП США і
Великобританії становив лише трохи більше 10% світового ВВП, тоді як на
Китай і Японію, разом узяті, припадало понад 27% світового ВВП (в 1820 році більше 6% і майже 35% відповідно).
Але, проникнувши в Азію, європейці силою зброї нав'язали менш
агресивним азіатським народам капіталізм і тим самим зруйнували місцеві
ринки. Сьогодні світ рухається до відновлення початкового балансу.
Одне з ключових понять книги - запроваджений ще японськими
дослідниками термін «революція старанності», яка призвела до зростання
трудовитрат, але одночасно і до зростання доходів населення та рівня життя. У
процесі цієї революції і сформувалася особлива азіатська трудова етика, яка
багато в чому визначила швидке зростання країн регіону в другій половині XX
століття і триває донині. У цілому ж «революція старанності» сформувала в
Азії особливий технологічний і інституційний шлях, особливість якого - упор
на людську працю і прагнення кооперуватися. Це, зокрема, знижувало ризики,
у тому числі ризики впровадження технічних новацій, а крім того, підвищувало
стандарти життя через збільшення зайнятості. «Східно-азійське економічне
відродження, таким чином, викликано не зближенням з західною
капіталомісткою і енергомісткою економікою, а з'єднанням цього шляху з
східно-азіатських трудомістким, енергозберігаючим шляхом розвитку», - пише
Джованні Аррігі. Світова економічна криза завдала західній моделі
капіталістичного розвитку найпотужніший удар, і невідомо, чи зможе вона від
нього оговтатися. До того ж все більше дослідників вказують, що
капіталістична система, мабуть, впритул наблизилася до меж зростання,
оскільки однією з основних рис капіталізму є здатність концентрувати капітал
за рахунок зовнішніх факторів - наявності зовнішніх джерел дешевої сировини і
зовнішніх ринків збуту, а також за рахунок можливості скидати зовні видатки
(зокрема, екологічні). Тільки так ядро капіталістичної системи може
концентрувати капітал, рости і розвиватися.
Але сьогодні такі зовнішні можливості практично вичерпані.
Загальносвітовий процес урбанізації увійшов у завершальну стадію в ході
бурхливої індустріалізації Китаю. Екологічні витрати скидати більше нікуди 247

навіть навколоземна орбіта перетворилася на смітник. Зовнішніх ринків більше
немає - економіка стала по-справжньому глобальною. Тому все більш
актуальною стає проблема пошуку нових механізмів розвитку. І тут азіатський
досвід може виявитися дуже до речі.
Досі прискорювані споживацькі перегони не можуть тривати вічно. Пора
подумати про більш стриманий, більш економічний, але і більш гідний способі
життя - до такого висновку мимоволі приходиш, читаючи «Адама Сміта в
Пекіні». На думку Аррігі, Адам Сміт - один з найбільш незрозумілих
економістів. «З його спадщиною пов'язані три міфи: що він був теоретиком і
прихильником" саморегулюючих "ринків, що він був теоретиком і
прихильником капіталізму як двигуна" безмежної "економічної експансії і що
він був теоретиком і прихильником того поділу праці, яке мало місце на
шпилькової фабриці , описаної в першому розділі "Багатства народів".
Насправді це зовсім не так », - пише Аррігі, грунтовно аргументуючи своє
твердження цитатами з частин праць самого Сміта. Що до Китаю і його
майбутнього, то цікаво буде подивитися, чи не зруйнує етику «старанності»
розвиток суспільства споживання - адже експортно-орієнтована модель
розвитку, для якої так до речі була азіатська «старанність», себе вичерпала,
тому китайське керівництво намагається перевести зростання на рейки
внутрішнього попиту.
Рожанська І.В. (м. Київ)
Rozanska2013@gmail.com
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ НА ТЕРИТОРІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ
УКРАЇНИ
Протягом часу, від коли існує Україна, на її теренах завжди перебували не
лише українці,а й інші етнічні спільноти – історичні національні меншини. Цей
факт доказано за допомогою таких наук як культурна антропологія, екологія
людини, генетика, економіка та деяких інших. Етнічні групи,що протягом 8-10
поколінь залишалися на одній і тій же географічній території, можна об‘єднати
за такими ознаками: адаптивні (генетичні), діяльнісні (спосіб господарювання),
культурні та ментальні. За цими даними можна стверджувати про органічну
єдність таких людських спільнот з оточуючих їх природним довкіллям. Можна
припустити, що нацменшини є суттєвою складовою українського соціуму чи,
принаймні, існують достатні можливості для їхньої інтеграції в його структуру.
Звісно, що час перебування на території України тих чи інших історичних
національних меншин є різний.
Україна – це поліенічна держава. У 2001 році відбувався національний
перепис населення, звідки можна отримати останні достовірні дані. Згідно
перепису на теренах української землі проживало близько 37,5 млн
українців,що становило 77,8% від усього населення. Згідно з даними українці
становили більшість у всіх регіонах країни - 13 із 27 чисельність становила
понад 90%. Найпоширенішими представниками етнічних меншин є росіяни,
євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, ромуни, татари, вірмени та
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інші. Загальна кількість національних меншин становить 130 націй, що за
чисельністю дорівнює 14 млн осіб,а це 27,3% від жителів всієї країни. Звісно,це
лише наближене уявлення про склад сучасної України. Наступний перепис
населення запланований на 2016 рік, отже, можна буде більш точно визначити
скільки і які саме нацменшини проживають на теренах нашої держави лише
через рік.
Україна дбає про всіх своїх жителів, тому будь-яка неповага чи
дискримінація карається згідно із законом. В Конституції, а саме в Статті 11,
записані декларації щодо сприяння розвитку етнічної, культурної та мовної
самобутності всіх корінних народів та національних меншин України. Тому
необхідно створювати належні умови, які сприятимуть розвитку мов та
культур,
збереженні
територіального
історичного
розселення
та
забезпечуватимуть існування національно-адміністративних одиниць.
Статті, в яких висвітлено захист прав нацменшин, - це невід‘ємна складова
всіх договорів про дружні відносини та співробітництво, що укладала Україна з
державами-сусідами.
Навіть у сучасному нелегкому політичному житті України, нацменшини не
залишаються осторонь. На Народному Віче, що відбулося 2014 року,
нацменшини підтримали український народ в боротьбі за свободу і
незалежність. Ідеться про події в Криму на той час. Також варто зазначити, що
понад 20% високих посад в українській політиці обіймають етнічні росіяни. Це
демонструє їх активну участь у державотворчих процесах України.
Отже, Україна непогано забезпечує належні права нацменшинам. Звісно,
беручи позитивний досвід у зарубіжних країнах, можна вдосконалити та значно
покращити їх рівень життя. Значення різноманіття населення величезне. І чим
швидше влада це зрозуміє, тим швидше покращаться політкоректні цінності
нашого суспільства.
Список використаних джерел:
1. Етнічне та мовне розмаїття України [Електронний ресурс]. – Режим
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249

Романюк Я.I. (м. Київ)
y_romanyuk@mail.ru
ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ НА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН
Загострення політичного і громадянського конфлікту, які надалі
виливаються в революційні перевороти, негативно позначається на економічній
та соціальній сфері в країні. Це мають усвідомлювати як влада, так і опозиційні
сили. Наслідками революції, зазвичай, стають: економічна розруха; тотальне
зубожіння населення в країні, коли збагачується лише вузьке коло людей
причетних до фінансування; змін територіального устрою держави. В більшості
випадків, щоб відновити економіку країни після революції, потрібно немало
років. Тому можна стверджувати те, що, чим довше революція - тим глибше
економічний спад.
Прикладом такої закономірності можуть слугувати революційні події
1905-1917 років, які призвели до падіння Російської імперії та створенню нової
держави – СРСР. Життя країни вибудовувалося на принципах "військового
комунізму", підсумками якого стали: катастрофічний спад виробництва,
стрімке зростання цін, процвітання «чорного ринку» і спекуляція,
націоналізація нафтової, великої та дрібної промисловості, підприємств
залізничного транспорту, а також встановлення державної монополії в
фінансовій та торгівельній сфері. Як відомо, радянській владі довелося
докласти не мало зусиль для того щоб стабілізувати стан економіки в державі.
Прикладом негативного впливу революції на стабільність економіки також
може слугувати «Арабська весна». Так «успішна» революція в Єгипті
супроводжувалася спадом ВВП з 7-8% до 1%, зниженням доходів від туризму,
безробіття тут зросло в два рази. Той же ефект в Туреччині після погромів і
бунтів в 2013 році: зниження ВВП з 9,2% до 2,2%, прямі втрати економіки
складали $75 мільярдів.
Слід відмітити й той факт, що «кольорові» революції, які набули свого
поширення з другої половини XX століття, теж супроводжувалися важкими
наслідками. Не стала виключенням й «Революція троянд» 2003 року в Грузії.
Хоч тут і відбулися кардинальні зміни завдяки боротьбі з корупцією, реформам
міліції та спрощенню бюрократичного устрою, вона теж мала й свої мінуси.
Обіцяні реформи щодо поліпшення життя людей в політичний, соціальний та
економічних сферах обернулися новими етнічними протиріччями всередині
країни, руйнуючи її ще більше. Соціальний конфлікт став підґрунтям для
військової агресії Росії і призвів до втрати частини території Грузії (Абхазія,
Північна Осетія). Наступні події, такі як розгін антиурядових демонстрацій,
показали всьому світовому співтовариству справжнє обличчя нової демократії в
цій країні. На сьогоднішній день досить важко сказати, які перспективи
чекають Грузію в майбутньому.
Та чи мирна «Помаранчева революція» 2004 року в Україні не несла за
собою значних наслідків для життя соціуму? До влади пришли демократичні
сили, але згодом виявилось, що основною метою їх діяльності був перерозподіл
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фінансових потоків країни. Як наслідок це призвело до погіршення
інвестиційного клімату через хаотичні процеси реприватизації, різкого
зростання податкового тиску на бізнес, непослідовності регуляторної політики,
надмірної динаміки соціальних видатків, пригніченню експортно-орієнтованих
галузей економіки. І як результат всього цього країна опинилася неготовою до
світової економічної кризи 2007 року. «Помаранчева революція» призвела до
того, що населення втратило довіру до політичних діячів та відбулося
загострення розколу країни на західну і східну частини. Українська економіка
ставала все більше залежною від Росії, понурюючись в величезні борги,
особливо в галузі енергетики.
Отже, можна зробити висновок, що 85% країн, в яких відбувалися
революційні перевороти, повернулися у своєму розвитку не лише до стану
дореволюційного періоду, а й стикнулися з ще гіршою ситуацію. Вони ставали
більш уразливими та беззахисними не тільки всередині, а й для оточуючих
країн. Замість очікуваного «покращення» вони отримували наростання
протиріч і депресивних настроїв в суспільстві, застій у розвитку,
територіальний розкол, байдужість нової влади і втрату престижу на
міжнародній арені.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ: ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
Україна сьогодні переживає часи, які без перебільшення є, очевидно,
найскладнішими за усю історію її незалежності. Новітня українська революція,
яка вже увійшла в історію як Євромайдан або Революція Гідності, втрата
частини території, яку окупувала сусідня держава, що завжди позиціонувала
себе дружньою упродовж усіх років незалежності нашого народу, трагічні події
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на східних землях України вмить перевернули уявлення мільйонів українців
про сенс історії та ціну людського життя, про друзів і ворогів нашого народу,
про громадянство і зрадництво тощо. На цьому тлі неймовірно зросли роль і
значення проблем, які десятиріччями не вирішувались в українському
суспільстві, а тільки імітувалися. Україна сьогодні на марші, і у цій ході
необхідно розв'язувати надзвичайні проблеми влади і народу. Одна з таких
проблем є побудова справжнього, цивілізованого громадянського суспільства –
стану життя суспільного організму сучасної України, без якого будь-які
розмови про європейський вибір втрачають сенс.
З деякого часу термін «громадянське суспільство» набув статусу одного з
найбільш вживаних у суспільно-політичному лексиконі нашої країни. Це
сталося одночасно з проголошенням курсу на розгортання процесів
демократизації суспільства, розбудову правової держави і в контексті
становлення незалежної України. Навіть незважаючи на те, що сама
демократизація українського суспільства за час незалежності мала свої
прискорення та гальмування, громадянське суспільство як термін не переставав
бути популярним, а набував все ширшого звучання.
Насправді явище громадянського суспільства надто важливе для
демократичного розвитку будь-якої країни, щоб до нього ставитися
легковажно. А саме таке ставлення сьогодні ми спостерігаємо до змісту
словосполучення «громадянське суспільство» серед українців на усіх рівнях
суспільної ієрархії. Причини цьому, думаю, достатньо багато. З боку носіїв
влади одна з них – видати бажане за дійсне, а заодно відволікти увагу
пересічного громадянина від справжнього змісту своїх прав та свобод, а відтак
вільно розпоряджатися його волею та діями, здійснюючи тотальну
маніпуляцію. З боку громадян одна з них – також видати бажане за дійсне і хоч
у мріях своїх відчувати себе причетним до демократичних перетворень,
глибоко не вникаючи в силу свого суспільного статусу у зміст даного поняття. І
якщо звичайного громадянина за його «внесок» у «засмальцьовування» ідеї
громадянського суспільства ще якось можна зрозуміти і виправдати (все ж таки
кожен з пересічних українців займається своєю прямою справою і не має
можливості глибоко і професійно рефлексувати щодо важливих для нього явищ
і понять), то представників влади можна лише зрозуміти, але ніяк не
виправдати. Адже їх
«внесок» у вказане вище «засмальцьовування»
обертається для країни тяжкими трансформаціями, перекрученнями,
спотвореннями духу, а відтак людська енергія спрямовується не на справжні
інтереси людей, а на другорядні – такі, які по суті в демократичному поступі
країни майже нічого не вирішують.
Країна, яка хоче хоче стати на шлях побудови громадянського суспільства
зокрема, демократичної громадянської сфери життя людей в цілому повинна
бути готова до того, щоб протягом досить тривалого часу, можливо повільно,
але поступово, прищеплюючи основні засади поваги до людини, крок за кроком
виводити суспільне та індивідуальне життя громадян на той мінімальний
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рівень, за яким можна з певністю говорити про створення елементарного
фундаменту громадянського суспільства.
Якщо розглядати громадянське суспільство, як рух усього соціуму, знизу
до верху суспільної ієрархії та зверху донизу, то на сьогодні в українських
реаліях поки що переважає рух знизу доверху, що є природним. А роль
української держави не відповідає вимогам дня в контексті розгортання
громадянського суспільства. Ознаки, які характеризують сьогоденне
громадянське суспільство в Україні, є розвиток громадянської активності
населення та різних об‘єднань громадян. Тому для формування громадянського
суспільства в Україні потрібно поступове формування демократичної
політичної і правової культури народу. На це потрібен час та зусилля усіх
громадян. Побудова громадянського суспільства є зобов‘язанням країн, які
вважають себе демократичними.
Самойленко Д.В. (м. Київ)
Samoilenko.d.v@yandex.com
ДЕРЖАВНА ТА ГЛОБАЛЬНА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА
НЕРІВНІСТЬ У ХХІ СТОЛІТТІ
Посилення соціальної мобільності як добровільної, так і вимушеної,
зумовлене трансформаційними процесами в світовому суспільстві.Серед
чинників, які впливають на міграцію, можна назвати економічні, що носять
більш-менш постійний характер; політичні, що зв'язані з кардинальними
політичними подіями в окремих країнах, а також причини військового
характеру, викликані війнами, які збільшують кількість вимушених мігрантівбіженців. Міграційні процеси можна простежити в локальному, регіональному
та світовому вимірі. Соціальна мобільність, міграція, нерівність створюють
проблеми політичного,світоглядного, економічного, соціального, ціннісного та
культурного характеру.
У XXI столітті поняття «глобалізація» стало ключовим, визначальним у
становленні процесів розвитку відносин на новому, більш високому і
масштабному світовому рівні. Даний процес тягне за собою збільшення
значущості висококваліфікованих кадрів, насамперед наукового та інженерного
напрямку, завдяки яким країни розвиваються в соціально-економічному плані.
У зв'язку з цим, такі професіонали і молоді талановиті фахівці в сучасному світі
стали одними з найбільш затребуваних діячів. США, Німеччина та багато
інших розвинених країн зробили ставку саме на працю такого роду. Вони
шукали таланти по всьому світу і вкладали величезні гроші в розвиток науковотехнічної галузі. Так, витрати США, Кореї, Ізраїлю на розвиток науковотехнічних галузей становили на 2014 рік 7,5% від ВВП. Великобританія, Канада
і Фінляндія виділяли 6,5% відсотків.
«Відтік мізків» - таким терміном визначається один з видів усвідомленої і
чітко вмотивованої міграційної активності людей інтелектуальних професій, це
«міграція освічених або професійних кадрів з однієї країни, сектора економіки
або області в іншу, зазвичай для отримання кращої оплати або умов життя» [1].
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Помітного розвитку набули міграційні процеси як особлива форма
мобільності, що поєднується з неодмінним територіальним переміщенням
індивідів, хоча вона й досі характеризується відсутністю житла, інститутом
прописки тощо. З початком загострення ситуації на сході України демографічна
карта нашої країни суттєво змінилася. Багато людей з окупованих територій
втратили житло, втратили свій бізнес. Велика частина переселенців змушена
була покинути місця проживання і тікати від загрози життю. Станом на 27
липня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту
населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на
облік 1 401 113 переселенців або 1 099 852 родини з Донбасу і Криму [2].
Даний потік мігрантів носить внутрішньодержавний характер. Виникає багато
соціальних і економічних проблем. На даний момент держава не в змозі
повною мірою задовольнити потреби біженців. Значну допомогу надають
благодійні і волонтерські організації, проте ця проблема залишається дуже
актуальною.
Громадянська війна в Сирії, що триває з 2011 року, ескалація збройних
конфліктів у регіоні, а також низький рівень життя в ряді африканських держав
змушують людей залишати свої домівки. Рівень життя в Європі – один з
найвищих у світі. Тому одним з головних векторів переселення є Європа.
Міграційна криза в Європі є однією з головних тем 2015 року. Інфраструктура
європейських країн не розрахована на такий наплив мігрантів, тому ця
проблема може перерости в гуманітарну катастрофу.
Однією з закономірностей будь-якого суспільства є існування нерівності
між людьми, що розрізняються за своїми доходами, ціннісними орієнтаціями,
здібностями тощо. Ця проблема є однією з найбільш гострих в Україні.
Середній клас виступає основою економічної стабільності розвиненої держави.
Через відсутність його значної частини в українському суспільстві
проглядається поділ людей на бідних і багатих.
Проблема має і світовий масштаб. Із 7,2 млрд людей у світі близько
половини живуть менш ніж на $ 2.00 в день - це офіційна межа бідності,
встановлена Світовим Банком. Велика частина цих людей проживає в селах
Індії, Китаю та стихійних і сільських поселеннях Африки південніше Сахари,
де 48% населення живе менш, ніж на $ 1,25 на день [3].
Дана тема є досить актуальною і потребує ретельного розгляду з боку
фахівців різних галузей та урядовців.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ: СТИЛІСТИКА Й МЕТАФІЗИКА
В ПОЛІТИЦІ ЗАМІСТЬ КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ
Політика стосовно діалектики набуває відносин цілого й фраґменту.
Виховання людини політикою (відповідна соціалізація) набуває того самого
ракурсного вектору. Дедукція забезпечує соціальне виховання. Дедукція
традиції народу, релігійна традиція як основа народної духовности, чи –
ідеолоґія? Етьєн Жильсон писав: «…мисль Геґеля, зовсім не вироджується в
діалектику; навпаки, вона добровільно намагається спасти тональність свого
внутрішнього досвіду, надаючи йому необхідного характеру діалектики Духа»
[1, С. 459]. Це – одна із форм теолоґії історії. Карл Шмітт (друга чверть ХХ
століття) спостеріг в демократичному вихованні парламентаризмом політичну
теолоґію [2, С. 181]. Відповідно є сенс говорити не про зміну історичних епох в
політиці (як то модернізм – постмодернізм), але про парадиґмальний рух у
процесі виховання парламентаризмом як наслідку епістемолоґічних пробем
соціальних наук. Дедукція парадиґмально надає сенс вихованню: тобто
відповідає на питання про сенс нашого існування. І якщо цей сенс – за межами
існування, то наші буттєві рішення набувають оптимізму і впорядковують
життя. Ще один авторитет – Е. Меєрсон – формулює інтуїцію визначеного
нами: «Розум володіє лише одним засобом для пояснення того, що бере початок
не в ньому самому: перетворити це в ніщо» [1, С. 323].
Політичний стиль – це синтез політичної та духовної пам‘яти людини у
формах ментальних схильностей практичної моралі. Останнє створює
контексти політичної аналоґічної культури як Передчуття Часу, в якій дійсність
розходиться з реальністю (історичний час годинника з моральним часом
телеолоґічної істини суспільства). Пізнання політичного стилю – це
символічно-правова інтеґрація у свідомості управлінця й виборця в контексті
парламентаризму і не лише демократичного. Соціолоґ Нейл Смелзер зауважує:
«Політичні знання, отримані у школі, суттєво не впливають на політичні
переконання, за винятком учнів з неблагополучних сімей» [3, С. 535]. Отже,
парламентаризм і демократія не є рівнозначними. К. Шмітт з цього приводу
акцентує не менш конкретну тезу: «…диктатура, принаймні, не є рішучою
протилежністю демократії» [2, С. 181]. Так філософське поняття дійности у
формі історичного часу держави дистанціюється з моральним часом традиції і,
насамперед, традиції реліґійної. Пізнання політичного стилю, таким чином, є
також телеолоґічною структурою, зв'язком між владною ієрархією і правом.
Як впливає телеолоґія народу через право на телеолоґію управлінців? За
висновком нашого дослідження інтеґрації реліґійної, правової та політичної
традицій у Європі [4, С. 11-12] телеолоґія народу історично формує етос-ідею:
духовно-раціональну актуалізацію історичних бажань і схильностей народу як
систему самопізнання і космолоґічного розширення горизонту культурнонаціонального життя поняттями розсудку і схильностями ума. Такий
конкретний праґматизм ідей, на нашу думку, і є теолоґією політики, яка
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взаємодіє із політичною теологією як ціле із фрагментом, як держава
(суверенність) із народом (традиція). Тільки так можна знайти сутність
політики як конкретну форму орґанізації й контролю суспільства, що
складається на правовому рівні зі спільнот (традиція) і колективів (бізнес-план).
Культурні епохи (бароко, просвітництво, романтизм, модернізм, постмодернізм
тощо) у такому контексті метааналізу політики нейтралізуються, оскільки
залежать переважно від цивілізаційно-технолоґічних факторів.
Ось чому Жозеф де Местр (1753-1821) вважав, що «справжні конституції
не створюються спеціально законодавцями, а народжуються і ростуть у
таємничій глибині життя» [5, C. 98]. Пафос Местра залежить від етосу-ідеї
народу, який він називав «духом нації» (в етнолоґії: соціальна динаміка
«консорцій та конвікцій»). Нестачу ґенетичного етнокультурного динамізму
народу не можна надолужити лише економічним фактором. Без спільнотної
динаміки народної традиції у контексті права (а не закону!) не тільки
економіка, але й ідеолоґія є інструментом руйнації, а не розбудови життя.
Проблема повернення переосмисленої традиції народу й реліґії постає сьогодні
політичною проблемою, яку геґелівською діалектикою не вирішиш. Ніколас
Мусис зауважує: «На практиці всі європейці беруть участь у розбудові Європи
… Всі вони будують «велику загальноєвропейську споруду», іноді навіть цього
не усвідомлюючи [6, С. 139].
З другого боку, відомо, що нації руйнуються за етнічним принципом. У
цьому контекті «болісно» звучить попередження Лори Неймайер: «У суто
юридичному плані захист національних меншин… не входить до переліку
принципів, які країни – члени ЄС зобов‘язалися поважати [7, С. 255]. Отже,
окрім «юридичного плану» існує для країн-кандидатів до ЄС «план» поза
дійсною екзистенцією. Тобто сенс ЄС, його оптимізм і привабливість – поза
юридичним контекстом, поза діалектикою права. Право (а не закони) ЄС
передбчає «неписані норми», які не потрібно голосувати в парламентах. Саме
завдяки цій неюридичній привабливості Іспанія позбулася міжнародної ізоляції
(за колаборацію з фашизмом) після Другої світової війни. «Буфером» між
Іспанією та демократичною Європою стала монархія (король Хуан Карлос,
кінець1970-их). Тільки визнання Європи надало повної леґітимности процесові
демократизації в Іспанії. Україна вже відбула 25 років формальної (фатальної)
незалежности, результатом якої стала війна з россійським тоталітаризмом, а не
розвиток демократії. Ця некласична війна стала для України буфером-аналоґією
(парадиґмою) іспанської монархії, усвідомленням механізму розвитку.
Таким є алґоритм змін політичних цінностей Заходу і, насамперед – в
Європі. Доба модернізму відходить в історію як формування політичної
першости транскорпорацій. Капітал випередив націоналізм. Проте
національний етос починає латентно повертати свою матрицю. І в першу чергу,
в норманських та германських народів. Але не за діалектичним каноном
(узвичаєною юриспруденцією). Імперії та транснаціональні корпорації стають
чинниками ґлобальних соціальних, економічних, фінансових і духовних криз.
Право «вето» країн-засновників ООН змушено нівелюватися на користь
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національних етосів. Моральна субсидіарність професіоналів потребує
нейтралізації аґресивних суспільних чинників через передачу дійсної влади
громадянському суспільству. Патримонізація народжує як «демократичні», так
і націоналістичні диктатури (К. Шмітт). «Все є старим, як світ під цим небом».
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО СЬОГОДНІ: ПРОТИРІЧЧЯ
ЩОДО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ
На сьогодні поняття «громадянське суспільство» є вкрай розповсюдженим
предметом багатьох комунікативних дискурсів, актуальним у політології,
журналістиці, філософії тощо. Так, саме ідея побудови громадянського
суспільства нав‘язується українському (і далеко не тільки йому) населенню як
оптимальний спосіб суспільного устрою, підйому економіки та країни в цілому.
Поняття демократія, громадянське суспільство протиставляються у ЗМІ,
виступах експертів, політиків поняттям «совок», «авторитаризм», «тиранія»
тощо. Спробуємо з‘ясувати, наскільки форма громадянського суспільства
відповідає його змісту, які є внутрішні його протиріччя.
Так, ще один з патріархів сучасної демократії А. де Токвіль застерігав
щодо явища «тиранії більшості» (яке він і ввів до наукової парадигми). Історія
знає чимало прикладів, коли саме демократичним шляхом країна приходила до
повного зневаження усіх прав і свобод людини (нацистська Німеччина).
Взагалі, А. де Токвіль досить високо оцінював успіхи молодих США в області
демократії та обережно пророкував світове лідерство цій країні. Погляди
Токвіля, хоча й далекі від русофобства Ж. Мішле, також цілком у дусі сучасних
західних політиків, вчених та експертів: «В Америці для досягнення цілей
покладаються на особистий інтерес та надають повний простір силі та розуму
людини. Що стосується Росії, то можна сказати, що там вся сила зосереджена в
руках однієї людини» (з книги французького вченого «Демократія в Америці»).
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Звертаючись до сучасного розуміння понять демократія та громадянське
суспільство, підкреслимо, що, на превеликий жаль, тут вкрай часто
застосовуються подвійні стандарти. Прикладів можна навести безліч, наведемо
лише декілька. Так, наприклад, країни арабського світу, що є політичними
союзниками США та західних країн, не оголошуються авторитарними та
недемократичними; відповідно, «арабська весна» та «фейсбук-революція»
щасливо оминають їх. Застосування сили та навіть танків Президентом РФ Б.
Єльциним, що призвело до загибелі сотень людей у 1993, не викликало
обурення у західних країн та США, навпаки, було підтримано. Врешті, сама
політична модель США не витримує серйозної перевірки на демократичність:
двопартійна система, з повністю придушеними можливостями брати участь у
політичному житті для інших партій; система непрямих виборів Президента,
що абсолютно унеможливлює участь рядових громадян у великій політиці
тощо.
Фактично, на сьогодні через сукупність неурядових організацій (які і є, за
визначенням багатьох сучасних вчених, зокрема, А. Карася, ядром
громадянського суспільства) можливо впроваджувати технології «м‘якого
впливу» на суспільство, насаджувати ті чи інші цінності, погляди тощо. Цим
зараз успішно займаються світові імперіалістичні країни по відношенню до
менш розвинених та таких, що знаходяться в процесі трансформації та
модернізації. Такий вплив може відбуватися через виділення грантів, субсидій
на окремі напрямки громадської роботи, через фінансову підтримку необхідних
організацій і т.п. Особлива увага звертається на молодіжні громадські
організації, що можуть стати підтримкою політичних маріонеток в
подальшому. Також можуть використовуватися і протилежні прийоми – проти
громадських активістів, діячів, які дійсно намагаються висловлювати та
відстоювати інтереси населення. До речі, на думку деяких вчених, саме
державна підтримка громадського сектору і недопущення іноземних коштів у
цю сферу допомогли США на перших етапах розбудови громадянського
суспільства; тепер же США прагнуть контролювати громадянські сфери інших
країн. Так, пригадаємо, що в США Закон про реєстрацію іноземних агентів діє
із 1938 р., захищаючи країну від лобіювання іноземних інтересів. В такому ж
випадку навряд чи можливо говорити про незалежність громадських
організацій, про їх захист та дійсно народну підтримку, швидше про імітацію
цього, своєрідний бодрійярівський «симулякр».
На наш погляд, на сьогодні можна сказати, що ідея громадянського
суспільства, демократії є приводом, формою для втручання великих країн у
справи менш сильних та могутніх. Західний світ потребує певної «ширми»,
можливо, навіть для заспокоєння власного сумління, форми, яка б
виправдовувала, фактично, військове вторгнення, загибель тисяч мирних людей
та розорення Іраку, Лівії, Сирії тощо. Так, якщо раніше, в Середні віки
приводом для військових експансій, завоювань, терору був релігійний фактор,
який підбурював народ на хрестові походи та вогнища інквізиції, то сьогодні
через зменшення ролі релігії та церкви в суспільному житті, секуляризацію,
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саме демократія, громадянське суспільство посіло це місце. Отже, ми
переконані, що в умовах, коли всі ЗМІ, судові інстанції, чинники виробництва
знаходяться в приватних руках, громадянське суспільство не зможе виконувати
свою основну функцію – відстоювати інтереси народу. Лише після того, коли
люди зможуть змінити це, можливим стане справжнє народовладдя та
розбудова громадянського суспільства, в тому числі, і в нашій країні.
Степико В.П. (м. Київ)
vstepiko@ukr.net
ДОВІРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Для України, яка прагне відбутися як незалежна держава та зайняти
достойне місце серед демократичної світової спільноти, надзвичайно
актуальними є соціальні перетворення, які найчастіше визначають як
модернізація.
Проте, узагальнення змін в українському суспільстві за роки незалежності
дає підстави говорити про те, що політичні сили, які опиняються при владі,
використовують її в своїх власних вузько корпоративних інтересах, що
зумовлює зростання недовіри до чинної влади та чергові спроби змінити
ситуацію. В значній мірі, саме це призвело до двох потужних соціальних
вибухів в українському суспільстві (Майдану та Євромайдану), які
продемонстрували незгоду громадськості з владою, яка наголошувала на
демократичних перетвореннях, але діяла на свій розсуд та продовжувала
використовувати старі, перевірені авторитарні методи правління, що
порушували такі важливі демократичні цінності, як верховенство права,
рівність всіх перед законом, повагу до прав та свобод громадян і т.ін..
Довіра – це очікування, які виникають у членів спільноти відносно того,
що і інші її члени будуть поводити себе більш менш передбачливо, чесно і з
увагою до потреб оточуючих у відповідності до певних загальних норм [1, С.
52].
Досліджуючи феномен довіри І.Мартинюк та Н.Соболєва виокремлюють
три аспекти довіри: довіра до людей взагалі – як принцип життєсприйняття і
життєставлення; довіра до «ближнього кола» - друзів, знайомих, сусідів,
жителів свого району; довіра до інституцій - до органів влади, офіційних осіб,
установ, політичних партій і рухів, громадських об‘єднань, соціальних програм.
При цьому науковці наголошують, якщо міжособистісна довіра – це фундамент
будь-якого суспільства, то інституційна довіра – підмурівок складно
організованих суспільств, де існують певні організації, які генерують і
підтримують «певні правила гри» (системну норму) [2, С. 93].
Слід також враховувати, що можливе різне співвідношення рівнів довіри:
якщо в суспільстві високий рівень особистісної та інституційної довіри –
суспільство має значний соціальний капітал, а влада, у свою чергу, сприяє його
збереженню та відтворенню; якщо в суспільстві високий рівень особистісної
довіри за низького рівня довіри інституційної – суспільство існує автономно від
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влади; якщо в суспільстві високий рівень інституційної довіри за низького
рівня довіри особистісної – соціум не може функціонувати самостійно, він
практично повністю залежить від влади; якщо в суспільстві низький рівень
особистісної та інституційної довіри - соціальні взаємодії в суспільстві
паралізовані, влада не може контролювати ситуацію, координовані дії
ускладнені через взаємну недовіру [3, С. 46].
Важливими соціальними інститутами, особливо в перехідний період, є
політичні інститути, тому показовим аспектом інституційної довіри є довіра до
офіційної влади: Президента, уряду та парламенту.
Рівень довіри до
Президента завжди перевищував довіру до інших державних та політичних
інститутів. Середній бал довіри (за п‘ятибальною шкалою коливався від 2.1 до
3.4 балів ( в межах 1994 – 2014 рр. найвищий показник довіри був у 2005 р.).
Однак, коли кредит довіри громадян до Президента не виправдовував сподівань
то у міжвиборчий період частка громадян, яка довіряла Президентові, більш чи
менш стрімко зменшувалася. Довіра громадян до Уряду (Кабінету Міністрів)
України виявилась дуже залежною від коливань (зміни) довіри до Президента
країни. Середній бал довіри коливався від 1.9 до 3.1 балів. Динаміка рівня
довіри громадян до Верховної Ради за роки незалежності коливалась від 1.8 до
2.9 балів [4, С. 50].
Чи вдасться українському суспільству досягти успіхів на шляху
модернізації та наблизитися до рівня розвинутих країн, використавши свій
потенціал? Це, в певній мірі, буде залежати від того наскільки цивілізовано, на
демократичних засадах ми зможемо подолати авторитарну практику розробки,
прийняття та впровадження соціально значущих рішень владою, уникаючи
спокуси використовувати її в вузько корпоративних інтересах та створити
дієву, самодостатню соціальну систему, яка "працює" на благо всього
суспільства, а не кілька десятків "Сімей". Влада має довести, що вона
спроможна здійснювати реформи в інтересах пересічного громадянина,
позбутися популістських практик загравання з народом підчас виборчих
перегонів та забувати про свої обіцянки відразу після перемоги і діяти тільки в
межах своїх вузько корпоративних інтересах.
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ТЛУМАЧЕННЯ ЛЮДИНИ І СВІТУ ЯК ТЕКСТУ В
СТРУКТУРАЛІЗМІ
У гуманітарному знанні XX сторіччя важко знайти проблему, у
розв‘язання якої структуралізм не вніс би свого доробку. Структуралістське
тлумачення людини та світу як тексту (точніше, суми текстів) відбиває новий
принцип розуміння її природи.
Радикальні уявлення про мовну природу несвідомого та лінгвістичні
засади психоаналітичної терапії розроблені учнем, послідовником та опонентом
З.Фройда Ж.Лаканом.
Як і будь-які інші явища людського життя, тексти існують не ізольовано,
вони безупинно перетинаються або підсилюють, компенсують один одного, а
процес їх створення та функціонування у будь-якому суспільстві підлягає
правилам та установленням. Ілюзію про те, що у певних ситуаціях люди
говорять ―як трапило‖, невідповідно до прийнятих норм і не регулюючи свій
дискурс, почав розвіювати ще З.Фройд. Остаточно розвіяли її структуралісти,
особливо Ж.Лакан та М.Фуко, показавши, наскільки сильно суспільство керує
мовними практиками своїх членів, а окремі особистості при цьому все одно
намагаються зробити текст формою прояву власної індивідуальності.
Ю.Кристєва сформулювала концепцію гено- і фено-тексту. Суть її полягає
в тому, що гено-текстом вона називає систему змістів і значень, засвоєну
індивідом на ранніх стадіях розвитку. Те, що є гено-текстом, охоплює всі
семіотичні процеси (імпульси їхньої роз- та зосередженості), ті розриви, які
вони утворюють у тілі та в екологічному й соціальному середовищі, що оточує
організм (предметне середовище, доедіпівські відносини з батьками), а також
виникнення символічного становлення об‘єкта та суб‘єкта, утворення ядер
змісту, що належить уже до проблеми категорійності: семантичних і
категорійних полів.
Гено-текст відповідає символічному у Ж.Лакана, є засадовим для всіх
створюваних особистістю фено-текстів – стійких, підпорядкованих правилам
мови, ієрархічно організованих семіотичних продуктів, які беруть участь у
процесі міжособистісної взаємодії та спілкування. Фено-тексти – це реальні
тексти, окремі фрази та висловлювання, різні типи дискурсів, які втілюють
певні наміри суб‘єкта, натомість гено-текст є абстрактним рівнем домовного,
довербального функціонування особистості.
Існують і інші більш складні техніки, наприклад Р.Барта. Поняття тексту
було головним в його працях. Р.Барт розглядав текст як динамічний феномен,
який знаходиться у постійному русі та розвитку і який належить дискурсу, що
виходить за межі докси (побутової думки). Через свою множинність,
неоднозначність текст завжди є парадоксальним. Безкінечна безліч змістів
зумовлена тотальною символічною природою тексту, вловити й класифікувати
їх усі неможливо.
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Будь-який текст включає не тільки безліч змістів, а й безліч способів
передачі змісту, він сплетений з неозорої кількості культурних кодів –
символів, запозичень, асоціацій, цитат, які відсилають до всього неосяжного
поля життя як культурного феномена.
У будь-якому тексті існує п‘ять кодів, які організують його семіотичний
простір. Р.Барт називає кодами асоціативні поля, надтекстову організацію
значень, які нав‘язують уявлення про певну структуру. Коди – це певні типи
вже баченого, читаного, чутого.
Нову модель аналізу в рамках постструктуралізму запрпонував Ж. Дельоз.
Він сформулював теорію шизоаналізу, який передбачає принципову новизну,
яка полягає в тому, що Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі відмовляються, в першу чергу,
від ідеї зовнішнього впливу (вимушеної каузальності). Мислителі акцентують
увагу на самовільній та автохтонній процесуальності самоорганізації Я.
Ж. Дельоз підкреслює, що в умовах «бажання-як-придбання» існує ще
одна «травматична» проблема. За людину завжди вже вирішено те, чого вона
бажає (чи може бажати). Питання не постає в якості «я хочу» чи «я знаю чого я
хочу». Все інакше: «ми знаємо, чого ви хочете», «ви хочете саме це». Місця для
спротиву не існує, не існує місця людині, яка шукає вивільнення бажання в
об'єктивності, оскільки цей факт вже враховано ідеологією. Людина чинить
опір психологічному насиллю, але виявляється в пастці: з одного боку
заперечує в собі інтенції чужого, насадженого бажання – «володій», «май», а з
іншого, заперечує їх в рамках вже санкціонованої системою програми. Ж.
Дельоз формулює визначення реального бажання – як бажання, яке живе за
рахунок власного внутрішнього розгортання; це співпадіння суб‘єкта та об‘єкта
в одному творчому пориві.
Поєднання психотерапевтичних та структуралістських методів в
тлумаченні людини, її світу та буття складають новий структуралістський
світогляд, який стверджує себе в якості ще одного способу методологічної
рефлексії вчення про людину.
Субботіна О.О. (м. Київ)
kapitoshka1717@yandex.ua
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК НОВА СОЦІАЛЬНА
КАТЕГОРІЯ
Під впливом подій на сході України з‘явилась нова соціальна категорія –
вимушено переміщені особи. Масштаби цього явища постійно зростали з липня
2014 року і станом на 2 листопада 2015 року. За останніми даними структурних
підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської
державних адміністрацій, взято на облік 1 563 530 переселенців або 1 222 516
сімей з Донбасу і Криму [6]. (див. рис. 1).Отже, враховуючи кількісні
показники цієї нової категорії, що суттєво змінює структуру українського
соціуму, і масштаби цього явища, дослідження цієї проблеми набуває неабиякої
актуальності для сучасної соціології. При цьому, ця нова категорія поки що не
отримала однозначного визначення у ЗМІ, офіційному і суспільному дискурсі.
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Таблиця 1. Динаміка зростання чисельності внутрішньо переміщених осіб
(ВПО)
В офіційному дискурсі існує тільки одне поняття – внутрішньо переміщена
особа. «Це громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого
змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру» [2].
В ЗМІ та в повсякденному суспільному дискурсі використовують такі
зовсім різні змістовні поняття як: біженець, переселенець, тимчасово
переміщена особа.
Офіційно біженець визначається як особа, яка не є громадянином України і
внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками
раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до
певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами
країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї
країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань,
або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого
попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї
внаслідок зазначених побоювань [1]. Це поняття застосовується в ЗМІ до осіб
переміщених з Донецької та Луганської областей з огляду на те, що у тому
регіоні відбувалося намагання
відокремлення території. Насправді це
визначення дуже образливе для цих людей, тому що вони все одно вважають
себе громадянами цієї країни і мають право на притулок і захист. Зустрічається
ще одне образливе прізвисько «сепаратист». Хоча в ЗМІ воно і
використовується виключно по відношенню до бойовиків, в повсякденному
спілкуванні так в жарт називають чи не кожного хто приїхав з Донбасу. Таке
звернення поступово набуває характеру кліше або ярлика в масовій свідомості.
Інше поняття «переселенець» стосується особи, яка переселилась,
переселяється на нове місце проживання або переселена куди-небудь [5]. В ЗМІ
воно фігурує чи не найчастіше, але зустрічається і на офіціальних сайтах,
наприклад, таких як сайт Міністерства соціальної політики України [4]. Це
поняття не передбачає якихось трагічних обставин, які б спричинили масове
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переселення населення, на відміну наприклад від визначення ООН –
внутрішньо переміщені особи (ВПО) – люди або групи людей, які були змушені
рятуватися втечею або покинути свої будинки або місця проживання, через або
для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, ситуації загального
насильства, порушень прав людини або стихійних лих/техногенних катастроф, і
які не перетнули міжнародно-визнаний державний кордон країни [6]. Але
використовують саме визначення переселенець і замість війна –
антитерористична операція (АТО), тому що влада намагається сформувати той
суспільний дискурс, який би пом‘якшив сприйняття суспільством цього явища,
маніпулював суспільною думкою, тим самим допоміг владі зняти з себе
відповідальність за події на сході та за подальшу долю цих людей.
Використовується ще одне поняття – тимчасово переміщені особи.
Незважаючи на те, що воно досить часто зустрічається в ЗМІ, йому не дають
чіткого визначення ні в офіційному, ні в суспільному дискурсі. Можливо це
вказує на намагання показати тимчасовість цих подій і суспільних перетворень,
як і поняття «тимчасово окупована територія України» [3]. З цих визначень
влада формує домінуючий суспільний дискурс, а цей дискурс в свою чергу
впливає
на світогляд, само-ідентифікацію, світосприйняття внутрішньо
переміщених осіб, а також на їх сприйняття суспільством. Цей дискурс
перебуває в процесі активного формування, він нестійкий і від того яким він
буде, залежить в тому числі успішність інтеграції ВПО в українське
суспільство. І якщо ані влада, ані ЗМІ не змогли одностайно визначитись з
чітким поняттям, то як ці люди зрозуміють, хто вони є, і чи є для них місце в
українському суспільстві.
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ПРОЯВИ РАСИЗМУ ТА КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ
У сучасному світі ми часто зіштовхуємось із всілякими проблемами в
суспільстві: різні соціальні конфлікти між індивідами або певними групами
людей, несправедливість,
розбіжність політичних поглядів, гендерна
нерівноправність і тому подібне. Однак, нарівні з усіма проблемами в соціумі,
однією з найбільш глобальних є расизм.
Питання прояву расизму в Україні дійсно існує, як і в багатьох інших
країнах світу, але воно не є настільки гострим. Поширення расизму не загрожує
Україні, оскільки вона поки не так економічно приваблива, як країни Європи і
США, щоб расизм міг розвиватися внаслідок впливу міграційних потоків.
Україна є державою де переважну більшість населення становлять Українці.
Незважаючи на це відношення до різних національних меншин в країні суттєво
відрізняється.
Однією з проблем є досить розвинений ксенофобський настрій щодо
ромської етнічної меншини (циган). Особливо сильні є стереотипи щодо ромів
(крадії, ворожки-гіпнотизерки, торгівці наркотиками). Тому роми мають
найбільшу нетерпимість з боку населення. Є найменш прийнятими в українське
суспільство. В результаті чого рівень безробіття ромів найвищий, умови
проживання є гіршими, ніж в інших етнічних групах. Вони мають труднощі у
доступі до медичного обслуговування, освіти та судової системи.
Останнім часом в країні широко говорять про антисемітизм –
нетерпимість до євреїв. Така форма ксенофобії проявляється в українському
суспільстві і має глибокі корені. І сьогодні сучасні українці упереджено
ставляться до євреїв, особливо молодь. Досить частими є прояви вандалізму
над єврейськими кладовищами та синагогами. Але становище євреїв значно
відрізняється від етнічної групи ромів. Євреї широко представлені в
українському бізнесі, культурі і навіть політиці. Існує досить багато єврейських
культурних та освітніх закладів.
Україна представляє собою державу, яка докладає зусилля до усунення
проявів ксенофобії, адже було підписані міжнародні акти що забезпечують
рівні права.
Сусська О.О. (м. Київ)
susskaya@bigmir.net
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ
Погляд на особистість як суб‘єкт суспільних відносин – завжди був
характерним для загальносоціологічного рівня наукового аналізу. Причому,
зв‘язок з емпіричним рівнем тут повинен опосередковуватись проміжним
«третім» рівнем теоретизування, який, й представляють конкретні соціологічні
теорії .Доцільність таких теорій в структурі соціологічного знання є сьогодні
загальновизнаною, для Р. Мертона вона видавалась необхідною, адже була
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відповіддю на незадоволеність рівнем емпіричних досліджень, які
критикувались за обмеженість та нездатність пояснити соціальну реальність. В
наш час соціологія політики та соціологія масових комунікацій, перетинаючись
в межах мультидисциплінарного підходу, вивчають діяльність політиків,
публічних особ, «селебрітис», ін. не стільки за рахунок емпіричних досліджень
поведінки аудиторії мас-медій (яка періодично перетворюється на поведінку
електоральних спільнот), скільки апелюючи до висновків і спостережень
суміжних наук: соціології політичних відносин, психології масової поведінки,
комунікативістики, семасіопсихології, ін.
Можливості індивіда як персоніфікованого суб‘єкта медіакомунікацій
(щодо реалізації його власних комунікативних цілей і цінностей) не можуть
бути повністю втілені лише в речах та «візуальних документах» внаслідок: а)
складності досягнення (суб‘єктом персоніфікованим в медіапросторі)
максимальної точності втілення комунікативних намірів; б) наявності засобів
та навичок їх відтворення у відповідних формах; в) комунікативних бар‘єрів
(недоліків інструментів «комунікативної взаємодії») та «ломки» цінностей
(ментальних та соціальних, на які орієнтується суб‘єкт).
Методологічний нігілізм призводить до збільшення дискретності,
роздрібнення предметної сфери будь-якої науки, але для такої розгалуженої та
диференційованої галузі як соціологія масових комунікацій, це, вочевидь,
пов‘язане із збільшенням кількісних, вузько спрямованих, іноді локальних,
емпіричних досліджень, результати яких важко піддаються порівнянню і
співставленню, і практично не можуть бути вписаними в цілісну картину
наукового соціологічного знання. У відкритих суспільствах, де дієвим
соціальним важелем виступає свобода слова і засобів масової комунікації
переважає «нелінійнсть» парадигми медіадискурсу. У суспільствах же
«закритого типу – домінує «лінійна» парадигма. Як зауважує відома дослідниця
медій Барбара Джонстон, треба дуже уважно обдумувати, в чому полягають
наші підходи до нових явищ, щоб не підпасти під тиск надавторитетнх теорій
та мінімізувати їх «спотворювальний вплив», що звужує предметну сферу та
фокус
сприймання,
підштовхуючи
дослідника
до
«передчасного
теоретизування» [3, Р.236-237].Відображення в публічному дискурсі мас-медіа
актуальних проблем сьогодення є двобічним процесом, що включає
внутрішню антиномію: між «новинним» дискурсом мас-медіа, що доносить
до публіки відомості про найважливіші події, та створенням так званої
«ілюзорної картини світу» як факту гіперреальності: адже перевірити
достовірність подій і фактів, пред‘явлених (а іноді й спотворених) медійними
каналами не є можливим; тому ―messages‖, що включають пропагандистський,
«політично-забарвлений», тобто спроектований політичною системою зміст.
Величезні фабрики глобальної дезінформації зацікавлені в підтриманні зв‘язків
із своїми споживачами»[2, С.277]. Наступною антиномією публічного дискурсу
мас-медіа можна вважати антиномію раціонального подання «картини світу» та
одночасно її поєднання з ірраціональними (в т.ч. конфлітогенними) цілями
подальшого використання.
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Очевидно,
що
«дійсна
проблема
пострадянських
суспільних
трансформацій полягає у тому, що публічна сфера як активний та дієвий
елемент суспільної самоорганізації була відсутня як в радянську епоху, так й
після краху комуністичного режиму» [1, С.41]. Можливості оцінки наслідків
«ломки» ментальних цінностей та їх впливу на картину світу, можуть
інтерпретуватись через відповіді на запитання типу «Чого Вам не вистачає...»,
присутні в моніторингах Інституту соціології НАНУ, з яких найбільш
«шокуючими» можна вважати показники вищі за 72% у відповідях позиції «не
вистачає» – «порядку в суспільстві» та – «упевненості у власному
майбутньому». Щодо «фейкизмів» та зомбування, розповсюдженого в
публічному дискурсі медій останні 1,5 року,то скоріш вони «напрацьовують»
інформаційний імунітет [4] та формують нові «інтрепретативні спільноти», де
персоніфіковані суб‘єкти беруть участь в мережному інформаційному обміні
максимально наближеному до інтерперсональної комунікації.
В нових умовах комп‘ютеризованих «інтерпретативних спільнот»
функціональні відносини між учасниками процесу масової комунікації
реалізуються у великій кількості особистих відносин; персоніфікація цих
відносин стає поступово визначальною характеристикою їх щільності та
ознакою адекватності комунікативної взаємодії; вона також потребує нових
конструктів часово-просторової організації цих відносин для орієнтації в
інформаційному просторі.
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СУЧАСНИЙ ВИГЛЯД РЕВОЛЮЦІЇ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА
ГРУЗІЇ
Учасники сучасних революцій прагнуть до певних соціальних змін –
вибороти більше свобод для жінок, інвалідів, представників національних
меншин і т.п., досягти кращих умов життя, захистити права громадян, зупинити
корупціонерів та хабарників, які обіймають вагомі державні посади, відстояти
входження країни до союзу більш заможних держав. Революції можуть бути
спричинені багатьма різними факторами але в основному вони всі спрямовані
на відстоювання запитів та реалізацію потреб населення.
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З дня проголошення незалежності України на чолі держави стояли
представники старої партгоспноменклатури, які використовуючи авторитарні
інструменти намагалися підкорити суспільство. Олігархічні клани, які тримали
у своїх руках переважну більшість економічного потенціалу, боролися між
собою за владу в державі. Що ж мали звичайні громадяни в цей час? В Україні
реформи впроваджувалися повільно, а інколи й блокувалися, рівень життя
знаходився на межі ледве достатній для нормального функціонування
громадян, спостерігалося глибоке соціальне розшарування, корумпованість
стала невід'ємною частиною життя громадян. Тому й недивно, що у країні
наростало незадоволення політикою влади та сформувалася могутня опозиція,
яка провела декілька широких антиурядових акцій, а саме: "Україна без
Кучми", "Помаранчеву революцію" та "Революцію гідності".
На перший погляд, жодних точок дотику у мотивації цих акцій не має. Але
в дійсності "у 2013-му, як і у 2001-му, опозиція вимагає відставки ряду
високопосадовців. Нині це – президент, прем‘єр, міністр МВС (як бонус – ще й
київський мер, але його згадують рідше). У 2001 році позбавити крісел
вимагали президента, міністра МВС, очільника СБУ та генерального
прокурора. Та головний акцент – як тоді, так і зараз – робився все ж на персоні
президента" [1]. Крім того, революції стали формою прояву соціальної
активності громадян і своєрідною підтримкою громадянського суспільства.
Мирні протести, без зброї, без агресії з боку народу дивували міжнародну
спільноту. Адже раніше революцій такого плану не існувало. В 2004 році коли
військовим наказали розігнати представників Майдану, офіцери відмовилися
стріляти в народ та навіть перейшли на його бік. В той час як небажання
правлячої влади виконати вимоги опозиції у 2013 році привела до того, що на
Майдані пролилася кров протестувальників, яких за наказом президента
жорстоко побили загони силовиків. Саме тоді, мирна акція переросла в криваве
повстання. У результаті таких дій загинуло більше 100 осіб.
Грузинська «трояндова» революція 2003 року відбулася за тих же причин
що і в Україні. Вона була дещо подібна до акції "Україна без Кучми" та
"Помаранчевої революції". В країні була значна розруха, вся державна система
була корумпованою, організована злочинність і державний апарат злилися в
єдине ціле. В країні почалися масові акції протесту під гаслом «Грузія без
Шеварнадзе». Криза загострилася після проведення парламентських виборів,
які були сфальсифіковані. Опозиція вимагала відставки президента на що він
відповів введенням надзвичайного стану і закликав на допомогу війська і
поліцію, так само як і В.Ю. Янукович. Однак навіть елітні підрозділи поліції
відмовилися підтримати його і президент оголосив про відставку. Революція
відбулася без єдиної краплі крові.
У 2008 році в Грузії активізувалася діяльність опозиції. Опозиціонери
вимагали дотермінових виборів, зміни виборчого законодавства і звільнення
політичних в'язнів. Коли влада відмовилася йти на поступки, опозиціонери
заявили, що акція стає безтерміновою, і зажадали відставки президента та
проведення дотермінових президентських виборів. Мирну акцію жорстоко
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розігнали сили поліції та підрозділи спеціального призначення після чого 600
осіб потрапили до лікарень, але влада в країні не змінилася [2]. Отже ситуація
дещо подібна до української, що відбулася в 2013 році.
Революція — це докорінна зміна системи влади до якої призводить
невирішений конфлікт інтересів, конфлікт в якому не має місця для
компромісів. Якщо ж влада іде на компроміс - це не її слабкість, це її сила.
Адже саме народ є сувереном в державі і може вимагати від влади
відповідальності за її діяльність, або бездіяльність в певних питаннях. Як народ
надає право тим чи іншим людям керувати так і має право позбавляти влади
посадових осіб. Якщо влада грузне в корупції, безвідповідальності, не виконує
свої базові функції з захисту та підтримки нормальної життєдіяльності
населення тоді народ має право на повстання, відповідно до Конституції. У тій
країні де працюють закони, працює сильна економіка, проводяться
фундаментальні реформи, не принижується людська гідність революція
практично неможлива. Над цим варто на сьогодні задуматися
високопосадовцям!
Список використаних джерел:
1. Порівняльна характеристика революцій. Ч.1. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://obozrevatel.com/politics/74592-porivnyalna-harakteristikarevolyutsij--ch-1.htm
2. Мета, функції та принципи юридичної відповідальності [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/15341220/
istoriya/troyandova_revolyutsiya
Терещук О.П.(м. Київ)
elena-ter@mail.ru
СТАНОВИЩЕ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ
З давніх часів населення України складалося з різних національних груп.
Перші поселення поляків на українських землях з‘явилися ще в Київській Русі,
а уже в XIV-XVI ст. відбулося масове їх переселення на українські землі. В ХІХ
ст., в зв‘язку з інтенсивним розвитком індустріалізації, поляки стали масово
мігрувати на Україну.
В ХХ ст. політика асиміляції СРСР, курс на формування нової спільноти –
"радянського народу" супроводжувалися скороченням польської меншини,
тому з 1959 по 1989 р. чисельність поляків зменшилась на 40%. За даними
перепису населення 1989 року в Україні було зареєстровано 219179 поляків,
або 0,4% всіх жителів України. Для поляків України характерні процеси
старіння, що пов'язані
з асиміляцією, чому сприяла відсутність місць
компактного проживання поляків (виняток деякі села Львівської, Чернівецької,
Хмельницької, Житомирської обл.)
Після проголошення незалежності України, доля польської меншини
змінилася на краще . Польща визнала Україну як незалежну державу одна з
перших. Політика керівництва молодої Української держави була направлена
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на створення юридичних та правових гарантій національних меншин, в тому
числі і поляків. Були прийняті наступні документи: 1) у листопаді 1991 року
Декларація прав національностей України, прийнята Верховною Радою,
затверджувала право громадян кожної національності на власне віросповідання
, використання своєї національної символіки, дала право відзначати свої
національні свята, створювати свої товариства, культурні центри,
об‘єднання[2]; 2) у квітні 1992 р. Президент підписав Указ про фонд розвитку
культур національних меншин[2]; 3) у 1992р. Закон України «Про національні
меншини в Україні» .
У цей же час (1991-1992рр.) були проведені два конгреси поляків України,
створена Спілка поляків України, яку очолив С.Костецький та заснована
Федерація польських товариств України під керівництвом Є.Хмельової, з
ініціативи якої у 1996 р. відбувся Сейм поляків України. Також працюють
активно польські громадські організації — Спілка поляків України, Федерація
польських організацій в Україні, Національно-культурне товариство "Згода",
Польський інститут у Києві, Об'єднання поляків Житомирщини "Полонія",
Спілка поляків Донбасу та інші [1].
Польська меншина становить цілісну етнічну групу, але в залежності від
регіону проживання в Україні етнічні процеси мають свої особливості.
Маються на увазі економічні, культурні, релігійні, мовні та політичні аспекти
етнічної самосвідомості. Одним із консолідаційних чинників для поляків є
народна самобутність (звичаї, обряди). Другою етнічною консолідаційною
ознакою вважають віросповідання, для поляків це католицизм (найбільше
католиків у Житомирській області - тут проживають 31,7% усіх поляків
України) та мову (Львівська область – як українсько-польське пограниччя).
За даними перепису населення 2001 року в Україні налічувалось 144 130
поляків. Найбільше їх проживало у правобережних областях, особливо
Житомирській, Львівській та Хмельницькій. Політика Української держави
завжди була направлена на збереження чисельності національних меншин та
створення гідних умов для їх проживання [3]. У відповідності до Державної
програми розвитку освіти польської національної меншини в Україні
розробляються освітні програми для шкіл де викладання ведеться польською
мовою та навчальні плани. Для учнів молодших класів розроблено та
надруковано 26 назв навчальних підручників і посібників. П‘ятнадцять вузів
країни готують педагогів для шкіл із польсько-мовним викладанням, серед яких
найбільші: Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільський
педагогічний
університет,
Житомирський
педагогічний
університет,
Волинський національний університет ім. Лесі Українки [3]..
Польська меншина в Україні виступає дієвим чинником українськопольських відносин, а для України партнерство з Польщею є досить важливим
для здобуття членства в Євросоюзі країн. Польща визнана одним із
стратегічних партнерів України на шляху до євроінтеграції. Основними
напрямками розвитку міжнародних відносин двох країн на сучасному етапі
визначено розширення економічних відносин, допомога в проведенні реформ в
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Україні, залучення інвестицій , підтримка й допомога Польщі в питаннях
євроінтеграції України , створення безвізового режиму для українців в країни
ЄС, посилення захисту їх прав та інтересів. Досить перспективними є наші
спільні освітні програми. Щороку, за державними програмами, навчання в
Польщі проходять більше 130 студентів.
Список використаних джерел:
1. Зовнішня політика України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/13761106/politologiya/polyaki_ukrayini.
2. Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 2010, вип. XXVIII Ч.1.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://istznu.org/dc/file.php?hostid=1&path=page/issues/28/ mosyukova.pdf
3. Поляки України, Зовнішня політика України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://libfree.com/135513157_politologiyapolyaki_ukrayini.html
Тітар І.О. (м. Київ)
titarivan@gmail.com
ПРОТЕСТИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ВИМОГАМИ В УКРАЇНІ В 20092014 РР.
Протести є нормальною складовою демократичних політичних систем.
Однак зростання кількості та масовості протестів, а також збільшення серед
них неконвенційних протестів може бути суттєвим фактором політичної,
економічної та соціальної дестабілізації. Сучасна Україна, яка перебуває у стані
неоголошеної війни, а також проходить через політичні та економічні реформи,
потребує уважного моніторингу та реагування на протести.
Недостатню повноту та надійність даних щодо протестів, які збираються
підрозділами МВС, обласними державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування, дозволяють компенсувати дані НУО «Центр
соціальних і трудових досліджень», які збираються в рамках проекту
«Моніторинг протестів, репресій і поступок» на основі напівавтоматизованого
аналізу веб-сайтів (переважно інтернет-ЗМІ національного та регіонального
рівнів).
Наше дослідження зосереджувалось тільки на одному виді протестів –
протестах з економічними вимогами в Україні в 2009-2014 роках. За
досліджуваний період в Україні відбулось щонайменше 7552 протестів із
економічними вимогами. Близько третини протестних подій (27%) відбулись у
2014 році. Згідно з результатами аналізу, протягом 2009 – 2014 років
спостерігалася тенденція до зростання кількості протестів із економічними
вимогами. В порівняння з 2011 та 2012 роками, в 2013 році пройшло принаймні
в півтора рази більше протестів з економічними вимогами, а в 2014 році – в два
рази. Одним з найвищих піків протестної активності став листопад 2010 року,
відомий як «Податковий Майдан» (205 протестів з економічними вимогами).
Інша частина піків припадає на період, пов‘язаний з «Євромайданом»: жовтень
2013 року (200 протестів), квітень 2014 року (196 протестів). Зазначимо, що під
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час найактивніших політичних протестів кількість протестів з економічними
вимогами зменшувалась.
Аналіз динаміки протестних подій за місяцями дозволяє побачити деяку
сезонність таких подій. На початку року відбувається найменше протестів з
економічними вимогами; у другому кварталі кількість протестів значно
збільшується, після чого настає відносне «затишшя» влітку; натомість восени
кількість протестів знову зростає.
Переважна більшість протестів з економічними вимогами (більше двох
третин) протікали в конвенційних формах. Насильницькі дії в ході таких
протестів були винятком, хоча їх частка все-таки підвищилась протягом 20132014 років.
Диференціація між регіонами країни за кількістю протестних подій
протягом 2009 – 2014 років не простежується. Те ж саме значною мірою
стосується і поширеності тактик протестів (зокрема застосування
насильницьких дій). До п‘ятірки найпоширеніших протестів із економічними
вимогами входили: протести проти забудови міського простору, проти
затримки зарплат, щодо прав малого бізнесу, щодо цін на комунальні послуги
та щодо соціальних виплат. Наймасовішими протестами з економічними
вимогами стали протести щодо комунальних послуг; із вимогами забезпечення
та протести проти забудови міського простору, проти затримки зарплати.
Кількість протестів значуще (на високому рівні) корелює з багатьма
змінними. Зокрема, як показав кореляційний аналіз:
- із ростом індексу споживчих цін (інфляції) кількість протестів
збільшується;
- збільшення доходів веде до зростання кількості протестів;
- із ростом кількості вакантних місць кількість протестів зменшується;
- збільшення витрат домогосподарств, ріст курсу долара та зростання
номінальної зарплатні веде до росту кількості протестних подій із
економічними вимогами;
- зростання значення індексу Джині та зареєстрованої кількості
безробітних веде до зменшення кількості протестів.
Як свідчить спроба застосування нами регресійного аналізу, найбільшими
предикторами, здатними передбачити кількість протестів з економічними
вимогами, є курс американського долара (ця змінна пояснює близько 42% усіх
випадків протестних подій) та кількість зареєстрованих безробітних (пояснює
лише близько 4% протестів). Решта змінних суттєво корелює між собою і
щойно наведеними змінними, тому їх впливом на практиці можна знехтувати.
Кількість протестів з економічними вимогами також зменшується
внаслідок складних зовнішньополітичних викликів (наприклад, активізації
бойових дій на територіях частин Донецької та Луганської областей і
відповідно зростання кількості загиблих серед військових) і водночас
збільшується внаслідок внутрішньополітичних конфліктів (наприклад, із
наближенням виборів). Втім ці закономірності потребують більш детального
вивчення і статистичного аналізу.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ СТИГМАТИЗАЦИИ И
ДИСКРИМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Открытое демократическое общество предпологает соблюдение базовых
социальных ценностей одной из которых является справедливость.
Стигматизация и дискриминация грубо нарушают права человека, вносят
трагику в личные судьбы индивидов, которые хотят жить успешно,
подвергаются угнетению и ограничению в правах и ограничение возможностей
реализации этих прав, что и обуславливает актуальность данной темы.
Предметом нашей работы выступают процессы и их взаимосвязь
социальной стигматизации и дискриминации, ведь не всегда то что
дискриминируется осуждается и то что осуждается не дискриминируется.
Впервые термен «стигма» появился в Древней Греции, где стигма
выступала условным знаком клеймения людей, показателем социальной роли
человека в обществе, а значит фактором социального позиционирования.
Разработанная американским психологом Гордоном Олпортом шкала
нетерпимости, предложена в 1954 году в книге «Природа предубеждений»,
описывает поведенческий компонент предубеждений. Г. Олпорт выделяет пять
уровней социального предубеждения:
1. Вербальное выражение антипатии, выражающееся в неприязненных
высказываниях и оскорблениях.
2. Избегание контактов с группой лиц, по отношению к которой
испытывается неприязнь.
3. Дискриминация, проявляющаяся в активных действиях членов группы,
в том числе, например, исключение их из некоторых сфер деятельности,
лишение возможности обучения, определѐнных мест проживания и др.
4. Проявление актов насилия, выражающихся в физических нападениях
на членов определѐнной группы, осквернению их кладбищ и др.
5. Истребление, то есть физическое уничтожение путѐм суда Линча,
погромов, геноцида и др. [1, С. 189-210].
Социальная стигматизация приводит к правовой дискриминации. Нормы
международного права гарантируют права каждому человеку без каких бы то
ни было различий, в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального и социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Власти обязаны принимать необходимые меры, гарантирующие право
каждого на защиту от дискриминации. Властям следует обеспечить
эффективную защиту от насилия в обществе в целом. Законы и органы
государства должны бороться с коренными причинами дискриминации, а не
распространять и поощрять еѐ в политических целях [2].
Мишель Фуко в своем труде «Ненормальные» рассматривает термин
«власть нормализации» на основе двух примеров. Первым примером стал
анализ деятельности власти для нормализации ситуации, которая существовала
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«на всем протяжении Средневековья… исключение прокаженных». Это были
практики исключения, изгнания и маргинализации.
Эффекты и механизмы власти, воздействующие на них, описываются как
механизмы и эффекты исключения, дисквалификации, изгнания или
отторжения, лишения, отказа, непризнания с помощью целого арсенала
негативных понятий или механизмов исключения. М. Фуко думает, что хотя
пора исторической активности этой практики, этой модели исключения
прокаженных прошла, она продолжает отзываться и в нашем обществе. Так или
иначе, когда в середине XVII века начались гонения на нищих, бродяг,
праздношатающихся, распутников и т. п., санкционированные в виде изгнания
всей этой блуждающей популяции за пределы городов или же заключения в
общие для всех лечебницы, что и являеться вторым примером [3, С. 66-72].
Не редко подобные проявления социальной стигматизации и
дискрминации встречаются в современных обществах. Можно указать на
следущие социально уязвимые группы: дети-сироты и беспризорники; люди с
крайне ограниченными физическими возможностями; люди страдающие и/или
неизлечимыми заболеваниями (рак, ВИЧ, СПИД, гепатит С и турбекулез);
этничекие и религиозно-конфессиональные малые группы и люди, вышедшие
из мест лишения свободы.
Таким образом, можна сделать следующие выводы: результатом процесса
дискриминации назвают стигматизацию; оба процесса находят свое
воплощение во всех сферах жизнедеятельности общества и впервую очередь в
гарантировании, защите и реализации прав и обязанностей людей и
гражданинов. Сегодня процесс глобализации, как никогда раньше, усиливает и
усугубляет последствия дискриминации для всех социальных груп.
Список использованных источников:
1. The Nature of Prejudice/ W. Allport Gordon. – Addison-Wesley Publishing
Company. – 1979. –537 с.
2. Дискриминация: основные факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://amnesty.org.ru/discrimination/
3. Фуко М. Ненормальные / М. Фуко. Перев. с франц. А. В. Шестакова. – С.:
Наука. – 2004. –422 с.
Томчук Є.С. (м. Київ)
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ СХОДОЦЕНТРИЗМУ
Виникненню
сходоцентризму
передувала
низка
соціологічних,
економічних та навіть соціоантропологічних теорій. Для того, аби коректно
розкрити питання передумов виникнення соціології сходоцентризму, необхідно
спочатку окреслити територіальні межі досліджуваного феномену – Сходу.
Схід – це частина материка, протилежна Західній Європі. У рамках
територіального поняття Сходу розрізнять такі регіони: Близький, Середній та
Далекий Схід, до яких входять відповідні країни. Але поділ цей є умовним і
залежить від поглядів конкретних дослідників. Так, термін «Середній Схід»
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багато критикували через його неявний євроцентризм. На Сході проживає
багато різних етнічних груп – від арабів до японців. Різноманітною є і релігійна
приналежність жителів Сходу: індуїзм, іслам, буддизм, конфуціанство,
даосизм, тощо. У антропологічному відношенні більшість населення Сходу є
представниками жовтої раси. У різні часи науковці вважали визначальним
фактором розвитку цивілізації або релігійну (Макс Вебер), або расовоантропологічну (Гобіно, Чемберлен, Аммон, Ляпуж) особливість її
представників. Хоча теорії і тих, і інших були передумовами виникнення
євроцентризму. Але, як справедливо зазначає Макніл, «…оминання
макроісториками деталей, ще не робить макроісторію менш точною…». У
масштабі даного дослідження Схід розглядається як цілісне явище, як феномен,
як гегемон світ-системи, не заглиблюючись у аналіз внутрішніх факторів
розвитку. Однак, тепер необхідно з‘ясувати, що ж таке світ-система і якими
властивостями вона наділена.
Світ-система – це утворення з єдиним розподілом праці та множинністю
культурних систем. Світ-система без єдиної політичної системи є світекономікою. Вона включає множину політичних і культурних систем, які не є
економічно саморегулятивними, а навпаки, взаємозалежними у сфері
економічних відносин [5, С.112]. Єдиний поділ праці у ній означає, що різні
регіони залежать від економічного обміну з іншими регіонами для постійного й
плавного забезпечення потреб цих регіонів, – тільки світ-система, на відміну
від її частин, є самодостатньою у сенсі стабільного забезпечення власних
потреб [6, С. 74]. Як основні підсистеми світ-системи виділяють ядро,
напівпериферію й периферію. Позиція кожної окремої локальної економіки в
одній із цих підсистем визначається через переважання одного з двох типів
виробництва: капіталомісткого та трудомісткого, – економіку з перевагою
капіталомісткого виробництва відносять до ядра; економіку, в якій домінує
трудомістке виробництво, – до периферії; економіку, в якій приблизно в
однакових пропорціях поєднуються ці два типи виробництва, – до
напівпериферії.
Фактично ідеї Броделя та Валлерстайна дали початок пошукам у напрямку
визначення центру світ-системи та країни-гегемона у світ-економіці.
Валлерстайн так визначає термін «гегемон»: «поняття гегемонії у міждержавній
системі відноситься до тої ситуації, в якій триваюче суперництво між так
званими «великими державами» настільки незбалансоване, що одна держава
виявляється воістину primus interpares*, тобто одна держава може у значній
мірі нав‘язувати свої права та бажання…в економічній, політичній, військовій,
дипломатичній та навіть культурній сферах» [5, С.97]. Але він сам вважав
даний термін обмеженим. Валлерстайн стверджує, що для гегемонії
недостатньо лише захоплення однією державою більшої частки світового ринку
чи просто переважати інших у військовій силі, чи грати вирішальну роль в
політиці. На його думку, про гегемонію можна говорити лише тоді, коли
перевага настільки значна, що навіть крупні союзні держави являються
фактично клієнтильними, а ті найбільші держави, що протистоять, відчувають
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свою відносну неповноцінність і займають оборонну позицію по відношенню
до держави-гегемона[5, С. 97] .
Теорія соціальної зміни, у свою чергу, була направлена на вивчення
природи капіталістичного або індустріального суспільства за баченою
відсутністю такого розвитку в суспільствах, які стали частиною європейських
колоніальних імперій. Так, на противагу вже усталеному, стереотипному
твердженню про переважне значення Європи (Заходу) у світовому
цивілізаційному процесі почали з‘являтися наукові праці, присвячені
дослідженню Сходу як центру світ-системи, його динаміці та визначенню
східної країни-гегемона.
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СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ І РОЗВИТОК В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ
Передумовою розвитку суспільства є соціальні зміни – процес виникнення
нових явищ, структур, характеристик у різних соціальних системах і
підсистемах під час їх взаємодії. Це перетворення в організації суспільства, що
відбуваються впродовж певного часу
у соціальних спільнотах, групах,
інститутах, організаціях, з яких складається суспільство, в їх взаємостосунках,
у зразках поведінки і мислення, у моделях культури. Зміни на макрорівні –
передбачають перетворення в суспільстві взагалі, його структурах та
інституціях. Зміни на мікрорівні – передбачають зміни соціальних ролей і
статусів індивідів.
Сучасна цивілізація, яка характеризується переходом до інформаційного
суспільства, й повязана з цим невідворотність транзитних соціальних змін,
вимагає від людства переходу від адаптаційного мислення до інноваційного.
Перш за все, необхідно по-новому осмислити модель глобалізму, її позитивні
якості та недоліки. Позитивною її стороною виступає те, що світ стає більш
консолідованим у сенсі засобів комунікації, в економічних взаємозв‘язках, у
взаємопідзвітності та взаємовідповідальності. Але виключно у тому разі, коли
ніяка економічно розвинена та політично впливова «супер-держава» не
підганятиме цю модель «під себе», не змінюватиме її біологічну основу й не
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використовуватиме як один із засобів досягнення глобального панування. В
іншому разі виникає загроза знищення кореневої системи націй.
Соціальні зміни в динаміці класифікують як соціальний процес.
Еволюційні процеси зумовлені синтезом багаторівневої взаємодії економічногосподарських, історико-політичних, природно-географічних, геополітичних
чинників. В результаті змінюється структурна організація елементів
матеріальної, духовної і моральної культури. Трансформаційні процеси
зумовлені виявом морфогенетичних чинників, що руйнують існуючі стуктури і
створюють новий соціальний порядок. В результаті змінюється
інституціональна структура суспільства. Це поступове, але, водночас, досить
швидке переформатування соціетального типу суспільства, що передбачає
зміни, насамперед, таких якостей, як легітимність, демократичність,
ефективність влади; різноманітність і сформованість демократичних структур;
поширеність і надійність прав і свобод людини. Трансформаційні процеси
спровокували суттєві перетворення на мікро- і макро-рівнях функціонування
соціуму. На макрорівні відбуваються якісні системні зміни інституціональної
структури суспільства в економічній, політичній, культурній, правовій сфері.
Соціальними суб‘єктами тут постають політичні еліти та провладні сили, які
свідомо перебудовують інституціональну структуру суспільства згори, за
допомогою управлінських і правових ресурсів. На мікрорівні відбуваються
якісні зміни стійких систем поведінки соціальних субєктів в економічній,
політичній, культурній сферах. Соціальними суб‘єктами тут постають пересічні
громадяни, які можуть вносити корективи у зазначені процеси відповідно до
ресурсів, що реалізуються через механізми індивідуального вибору поведінки в
межах існуючої у них сфери свободи [3, С.5-7).
Соціальні зміни віддзеркалюють реальні результати і соціальну ціну
реформ, що часто не збігаютья з їх оцінками на основі макроекономічниих
індикаторів. Нерозв‘язані соціальні проблеми, особливо масштаби бідності,
безробіття та соціального відчуження, можуть стати серйозною перешкодою на
шляху до прогресу, джерелом соціальних, політичних, національних
конфліктів. Безумовно, що поліпшення життя людей залежить нині від багатьох
факторів соціально-економічного, політичного, духовного характеру. Тому
треба зосередити увагу, насамперед, на дослідженні умов життя населення,
визначенні соціальної ціни реформ на мікрорівні, вивченні характеру стратегій
пристосування і виживання, що реформуються і реалізуються самим
населенням. Такий підхід надасть можливості проаналізувати вплив
економічного зростання на характер соціальних проблем та реалізовані
населенням способи виживання в умовах економічних трансформацій. Адже
наслідки змін у соціально-економічному становищі і поведінці населення
можуть вирішальною мірою визначити подальшу долю реформ і суттєво
вплинути на характер суспільного розвитку.
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ПОЛІТИКА ДЕКОМУНІЗАЦІЇ, ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
На сьогодні Україна перебуває в досить складній політичній ситуації.
Проте назвати цю проблему суто політичною не можна, адже вона зачіпає
буквально кожну сферу діяльності нашої країни. Такі сфери як економічна,
соціальна, безумовно страждають під впливом тих подій, що відбуваються
державі. Але наразі хотілося б підняти тему декомунізації та чи варто взагалі її
проводити.
З повною впевненістю можна сказати, що український народ знаходиться
під впливом загарбницьких дій, і кожен намагається довести собі і всьому світу,
що він українець з великої літери, що з Росією і СРСР він не має нічого
спільного. Для задоволення цієї потреби парламент разом з президентом
підписали закон про перейменування всіх міст, сіл, вулиць, назви яких
пов‘язані з комунізмом. Плюсом є те, що, наприклад, вулиці будуть названі на
честь героїв Небесної Сотні або просто матимуть назви, що відносяться до
власне історії України. Тобто зі сторони українізації, це матиме гарний вплив
на свідомість народу, проте не можна просто відцуратися власної історії,
перекреслити власне минуле, яким би воно не було.
Постає також питання, а чи взагалі можна цей процес назвати
«декомунізацією», адже зі зміною назви, суть не змінюється. Досить поглянути
на хоча б систему нашої освіти, яка була започаткована ще за радянських часів
і на сьогодні майже не змінилася. Також на багатьох державних підприємствах
чи в установах ця проблема потребує нагального вирішення.
Варто ще розглянути економічну сторону «декомунізації». На сьогодні
перейменування потребують 76 міст і 795 сіл, разом 871 населений пункт. На
одне перейменування Дніпропетровська піде близько 200 млн. гривень,
Кіровограда – 50 млн. Загальні витрати на перейменування складуть по різних
оцінках від 5 до 17 млрд. гривень. Питання стоїть лиш у тому, чи має взагалі
бюджет України такі гроші? Відповідь однозначна – ні, не має. І чи варто
взагалі це робити саме зараз, коли в державі є набагато актуальніші проблеми,
що потребують уваги? Питання риторичне.
Тож, я вважаю, що, по-перше, провести повну декомунізацію одним
перейменуванням населених пунктів і вулиць неможливо, а по-друге, даний
закон можна було б ввести якось поступово, щоб уникнути таких величезних
затрат або взагалі зачекати до кращих часів.
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НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Глобалізація є однією з провідних тенденцій розвитку сучасного світу, що
здійснює вплив не тільки на економічне життя, але також має масштабні
політичні, соціальні і навіть культурно-цивілізаційні наслідки. Останнім часом
все більше країн відчувають їх на собі. Не є винятком і Україна, яка цілком
свідомо, активно і цілеспрямовано рухається в напрямку інтеграції до
міжнародного співтовариства.
Сучасні глобалізаційні процеси характеризуються двома головними
векторами. З одного боку, це ті явища, які спричинюють доцільність
глобалізації як всеохоплюючого явища. Це – розвиток фінансово-економічних
структур, створення світового інформаційного простору, уніфікація норм,
цінностей та стандартів життя. З іншого – явища та процеси, пов‘язані з
намаганнями націй, держав зберегти власну етнокультурну самобутність та
запобігти асиміляційним впливам інших культур.
За таких умов відбувається суттєва трансформація місця та ролі
національної держави в сучасному політичному просторі. В теорії держави і
права сформувались три основні ідеї щодо перспектив її розвитку в умовах
глобалізації:
1) ідея «глобалізму», що передбачає значне послаблення політикоправового впливу національної держави в системі міжнародно-правових
відносин у зв‘язку з прогресивним розвитком світових економічних процесів та
появою таких нових суб‘єктів, як транснаціональні корпорації, міжнародні
урядові та неурядові організації;
2) ідея «альтерглобалізму», яка основну увагу зосереджує на протистоянні
глобалізації капіталу шляхом посилення національно-державного суверенітету;
3) ідея «трансформаціоналізму», що прогнозує посилення ролі
національної держави в процесах глобалізації завдяки трансформації її
основних завдань та функцій [1]. Та незалежно від того, яким шляхом буде в
подальшому відбуватись світовий розвиток, незаперечним є те, що ідея нації
виступає дієвою світоглядною настановою щодо попередження негативних
наслідків процесу глобалізації. І хоча вона й позначає об‘єктивний та
необхідний процес суспільних трансформацій, обумовлюючи взаємозалежність
різноманітних суб‘єктів світової історії, водночас глобалізація може
спричинити ряд серйозних проблем, що не дозволяє відчувати «ейфорію» з
приводу швидких темпів її розвитку.
Однією з таких проблем є намагання сильних в економічному та
політичному плані держав встановити свою незаперечну владу над світом і
таким чином, по суті, контролювати планетарні ресурси. Як відзначають деякі
європейські дослідники, уже сьогодні п‘ята частина держав розпоряджається
84,7% світового ВНП, на інших громадян припадає 84,2% світової торгівлі та
85,5% заощаджень на внутрішніх рахунках. Процвітаючі 20% країн
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використовують 85% світової деревини, 75% оброблених металів та 70%
енергії. 358 мільярдерів володіють таким же багатством, як і 2,5 мільярдів
людей на планеті. Це при тому, що 95% приросту населення у світі припадає на
найбідніші країни [2].
В результаті такої ситуації виникає економічна й політична залежність
мало розвинутих країн від сильних і створюється можливість розвитку
світового лідера, що не завжди діє на користь людства. Крім того, об‘єктивні
чинники глобалізації знищують можливість для багатьох держав
розпоряджатись на свій розсуд своїми ресурсами та самостійно визначати
пріоритети своєї внутрішньої та зовнішньої політики.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Громадянське суспільство – одна з основних складових політичної сфери
суспільства. Актуальність теми ґрунтується на необхідності ефективного
регулювання взаємовідносини людини з політичною владою, - товариства з
державою. Ця необхідність проявляється у створенні ряду теоретичних і
практичних засобів, до яких відносяться сукупність ідей правової держави, в
тому числі і громадянського суспільства.
Проте, на жаль, формування в Україні громадянського суспільства не стало
об'єктом наукових досліджень, не дивлячись на тривалий процес становлення
правової держави.
Сенс ідеї ґрунтується на підпорядкуванні держави суспільству, обмеженні
свавілля державної влади, оскільки незалежний розвиток громадянського
суспільства – це одна з головних умов для забезпечення соціально-політичної
стабільності. У сучасному ж світі будь-яка політична влада, особливо державна,
має тенденцію до розширення повноважень і встановлення тотального
контролю над суспільством. [1]
Кожна людина має прагнення до свободи розвитку, до задоволення потреб.
Але їх реалізація не можлива y сучасному суспільстві, адже з історичного
досвіду проблема має вирішуватися самим суспільством демократичним
шляхом.
Особливістю громадянського суспільства є повна відкритість до змін [2, 3],
проте воно повинне мати структуру, яка буде забезпечувати його стабільність.
Тому ключову роль y змінах в суспільстві відіграє держава.
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Українська реальність включає в себе багато порушень прав та свобод
людини в Україні. Як висновок дієздатні інститути повинні стати на заваді
можливого розколу держави.
В Україні відсутній надійний правозахисний механізм, тому суспільство
використовує неконституційні способи для захисту прав і свобод. Відсутність
надійного правозахисного механізму призводить до того, що населення починає
орієнтуватися на неконституційні способи захисту своїх прав та свобод.
Мітинги, страйки, голодування вже звичні для Україні, що істотно
відображається на суспільно-політичній стабільності держави. [4]
Отже, формування громадянського суспільства – один з перших кроків до
соціально-політичної стабільності та національної безпеки держави.
Найголовнішими проблемами формування громадянського суспільства є
порушення прав і свобод та вдосконалення механізмів формування такого
суспільства.
Можна твердити, що всі проблеми, з якими стикнулась Україна – більш
складні, ніж очікувалось на момент набуття незалежності. Вирішити їх за
короткий час та безболісно для суспільства, на жаль, неможливо. Причиною
цього є відсутність мети та орієнтирів для будування держави. Як приклад
можна навести суспільно-політичну кризу восени 2004р., що за фактом
розколола українське суспільство на дві частини.[4]
На нашу думку, основи формування громадянського суспільства повинно
базуватися на середньому класі, хоча його створення стикається з великими
труднощами, а для того щоб їх подолати потрібна розробка наукових
досліджень та відповідних соціально-політичних механізмів.
Отже, як висновок можна виділити такі основні напрями досліджень та
вдосконалення громадянського суспільства в Україні:
Реформування політичної системи та державної служби України;
Вивчення політичних, соціальних та економічних взаємозв‘язків державної
влади й суспільства та втілення результатів дослідження на практиці;
Дослідження закономірностей розвитку громадянського суспільства на
основі урахування культурних, історичних, соціальних та економічних
факторів;
Вивчення особливостей впливу процесів глобалізації на формування
суспільства та його врахування в діяльності органів управління державою.
Це дасть змогу розробити ідеологію створення громадянського суспільства
в Україні, що буде базуватися на підвищенні загальної соціальної однорідності
суспільства та правової держави.
Список використаних джерел:
1. Денисюк М.В. Правовий механізм контролю громадянським суспільством
діяльності
органів
державної
влади.
Електронний
ресурс:
http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/17123/%CC
2. Карл Поппер. Відкрите суспільство та його вороги / Пер. з англ. О.Коваленка.
– К.: Основи, 1994. – Т. 1. – 444 с.
281

3. Сорос Дж. Утвердження демократії / Пер. з англ. О.Коваленка. – К.: Основи,
1994. – 224 с.
4. Левицька Т.В.. Проблеми становлення громадянського суспільства в
контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні.
Електронний ресурс: http://www.academy.gov.ua/ej/ej1/txts/LEVICKA.htm
Цвіль А.А. (м. Київ)
andriytsvil@gmail.com
ПРАГНЕННЯ ДО СВОБОДИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ЧИМ ДЛЯ НАС Є КОРИСНИМИ ПРАЦІ А. ДЕ ТОКВІЛЯ
Свобода загалом є однією з найбільших цінностей як окремого
індивідуума, що прагне розгорнути власну буттєвість, так і груп, прошарків,
суспільства. Це сформувалося і як історичний феномен, і як культурне надбання
розвитку людства. Саме поняття свободи є взаємоповязаним із поняттями
рівності, волі, демократії як свободи волевиявлення, відтак – сподівань на
краще життя, тощо. Не випадково усі важливі документи міжнародноправового штибу зорієнтовані на закріплення, зокрема, політичної свободи.
Відтак, у конституціях, нормативно-правових актах багатьох сучасних
демократичних, розвинених країн та у міжнародно-правових документах,
зокрема, в Загальній декларації прав людини 1948 р., Декларації ООН про
ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1963 р., Пакті про громадянські та
політичні права 1966 р., Пакті про економічні та соціальні права 1966 р., а також
у Конституції нашої країни від 1996 р., права та свободи особи і громадянина
проголошено найвищою суспільною цінністю.
Прагнення до узаконення та закріплення свободи своїх громадян є
найпершим та найприроднішим зобов‘язанням держави, зокрема і для
самозбереження. Першочерговим кроком української нації до інтеграції в коло
високодемократичних суспільств є повноцінне та глибоке розуміння та
впровадження в життя парадигм такої життєвої цінності, як воля, свобода.
Демократичний вибір – завжди неоднозначний та в чомусь революційний. Тому у
його основі має бути серйозне соціально-економічне, ментальне, духовне та
психологічне підгрунтя.
І, звичайно, починати необхідно з витоків: для початку повноцінно
осмислити та охарактеризувати її як категорію, відслідкувати лейтмотив волі у
творах митців, філософів, істориків та навіть вільнодумців. Розглянути її
співставлення з поняттям демократії, можливості втілення її в життя (моральні,
правові, законодавчі тощо) та загрози її існування.
Саме з цих боків підходить до осягнення свободи А. де Токвіль. Найбільш
розвинутою в його працях, маловідомих та вивчених в нашій країні, є концепція
політичної свободи. Він трактував її з багатьох кутів огляду: як злагоджене
поєднання індивідуалістсько-комуналістських через відношення «громадянин –
держава»; перешкодження глобалізації в країнах, що знаходяться на шляху до
демократизації; ціннісний підхід до ідентифікації політичної свободи;
застосування порівнянь при вивченні моделей свободи; об‘єднання правового та
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культурно-політичного підходів опису свободи; прогностичний спосіб
знаходження трендів розвитку свободи в демократичних угрупуваннях,
суспільствах; історичний підхід до встановлення політичної свободи у часі та
просторі; особистісний підхід до обгрунтування свобод.
Підкреслюючи особливе значення політичної свободи, Токвіль промовляє:
―Я ж тверджу, що існує лише один засіб боротьби проти зла, що його здатна
породити рівність, – це політична свобода‖ [2, 414].
Не є ірраціональною його думка, що сформована свобода найкраще може
бути реалізовною при ліберально-демократичному владному устрої. Зі слів
Токвіля, свобода – можливість кожної людини формувати своє життя на власний
розсуд, але не знімаючи з себе відповідальність за свої дії не тільки перед собою,
а й перед спільнотою.
Відгук праць вченого відчувається у сучасних європейських теоріях.
Також вони дуже вдало та реалістично накладаються на сучасні реалії нашої
держави. А з огляду на це, могли б скласти значний внесок не тільки до аналізу
перспектив політичної свободи України та українців а й до шляхів її втілення. Бо
для панування адекватних демократичних відносин, заснованих на свободі
кожного громадянина, першочерговою є готовність усіх прошарків та об‘єднань
населення до гармонійного та раціонального співіснування за умови цих
відносин.
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МОДЕРН І ПОСТМОДЕРН В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Сучасне суспільство – суспільство швидких і радикальних змін. Людина,
як жива, соціальна та раціональна істота, має одну головну проблему –
своєчасну і ефективну адаптацію до нових зовнішніх умов, якими є не тільки
природне середовище проживання, а й соціальне середовище. Зміни у сфері
інститутів та цінностей мають велике значення для людини, оскільки в
соціальному світі зміни відбуваються частіше і швидше, ніж в природному.
Особливо це стало помітно в останні десятиріччя, коли технічно обумовлена
інтенсифікація інформаційних процесів стала джерелом і рушійною силою
цивілізаційних перетворень. А ефект інформаційного вибуху досить сильно
вплинув на всі сфери соціального життя, породивши нову економіку і нову
культуру.
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Актуальність даної теми визначається складністю самого питання про
інформаційне суспільство і культуру постмодерну, а також надзвичайною
дискусійністю даної тематики в науковій літературі, наявністю великої
кількості концепцій, теорій і думок, які досить часто суперечать одна одній.
Однак, переважна більшість дослідників сходяться в думці про те, що
інформація вже давно переросла чисто техніко-технологічні межі і поступово
набула характеристик культурного феномена, що має великий вплив на
культуру і грає важливу роль в соціокультурній динаміці.
Вплив інформації та інформаційних технологій на суспільство і його
культуру – тема, що все більше цікавить різних дослідників: філософів,
соціологів, культурологів і т.д. Найбільш точно і лаконічно це відображається у
висловлюванні Жана Бодрійяра: „Інформації стає все більше, а сенсу все
менше‖. У сьогоденні ці слова не аби як актуальні.
Одна з центральних ідей соціальної модернізації сформувалася ще у
філософії Просвітництва. Згідно з ідеями просвітитників перетворення
соціальних інститутів залежить від виховання нової людини, мислення якої
звільнено за допомогою науки. В цілому модерн - це комплекс змін в області
етики, естетики та теорії пізнання, що робить людину учасником грандіозного і
нескінченного процесу зміни соціального і природного світу[1].
Результати впровадження проекту модернізації перевершили проектовані
параметри. Змінився не тільки світ навколо людини, але і сама людина. Якщо
просвітники бажали прогресивних змін в умінні бути вільним і користуватися
розумом, то результатом змін став сам розум і сама свобода, бо трансформації
піддалася людська екзистенція.
Через зростання обсягу і кількості інформації відбувається якісне
перетворення характеру її впливу на суспільство. Інтенсивність інформаційних
потоків впливає не тільки на швидкість соціальних процесів, але і на їх зміст.
Постмодерн позиціонує себе як відмова від логоцентризму, що дозволяє
віднести його до розряду ірраціоналістичних філософських течій. Насправді у
ситуації постмодерну народжується нова раціональність. Ця нова
раціональність є перехідним періодом від інструментального розуму до розуму
комунікативного[2].
Рух людства в напрямку інформаційного суспільства являється провідною
тенденцією нашого часу і, можливо, одним з кардинальних поворотів
всесвітньої історії. Від того, які форми прийме цей поворот, під чому буде
залежати, чи стане сучасне суспільство більш культурним або ж розвиток піде
по шляху все більшої економічної концентрації та політичної централізації.
Інформаційні технології не можна більш розглядати як щось що належить
виключно світу техніки, оскільки вони настільки глибоко проникли в життя
людей, інтегрувалися в повсякденність, що вичленувати їх із загального
світоглядного і соціокультурного контексту не є можливим. Якісний стрибок у
інформаційній індустрії вказує на необхідність аналізу проблем інформаційного
суспільства крізь призму соціокультурних змін.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
На думку більшості істориків і політологів[1, C. 23-27.41-44], історію
демократії варто починати з політичного ладу, що існував в окремих містахдержавах Античної Греції, хоча необхідність сумісного вирішення питань
повсякденної діяльності ще за часів первісного родового ладу ініціювали форми
взаємодії , що їх ми можемо позначити як демократичні. Саме уміння
комбінувати різні способи інтеграції особи до суспільства, налагодження
співпраці різних людей з різноманітністю їх потреб, гнучкість горизонтальних
зв‘язків, притаманне країнам розвинутої демократїї. У формулюванні 16-го
президента США Авраама Лінкольна [2, C.3] демократія — врядування «іменем
народу, силами народу і для народу». Його спадкоємець у владі, сучасний
президент Сполучених Штатів Б.Обама у виступі на засіданні генеральної
Асамблеї Ради ООН підкреслював думку про те, що не на користь владі йде
острах перед власним народом, а адекватні викликам епохи («сильні»,
користуючись дослівним перекладом) соціальні інституції залишаються і після
зміни лідерів [5]. Тут хочеться завважити, що саме така тяглість відзначає
країни сталої демократії від тих, де її розбудова стоїть на порядку денному.
Адже, на превеликий жаль, в Україні ми спостерігаємо хоч якусь зацікавленість
політиків справами народу лише під час їх каденції. Те, що вони не
ідентифікують себе із українським соціумом відображається не тільки у тому,
послугами яких лікарів та клінік вони користуються, чи тим, де навчаються, у
переважній більшості їх діти, але і тим, які плани за термінами, стратегічною
складовою вони будують для країни. Тож, їм не з руки відстоювати
універсальні цінності демократичного устрою, і тут варто, як на мене, знов
звернутися до виступу американського лідера, котрий зазначав універсальний
характер, тобто загальнолюдську прийнятність цінностей демократії, адже
ніхто не хоче бути запротореним до в‘язниці, тим більше за умов
несправедливого корумпованого суду, та кожен прагне освіти, рівності, поваги
до його життя та власності. І «це не є питання окремої культури. Це є основа
людської цивілізації загалом» [5].
Також хочеться відмітити «соціалістичну демократію», велике поширення
отримала в країнах з комуністичною ідеєю. Від «ліберальної демократії»
відрізняється вираженням загальної волі народу через комуністичну партію.
Основа цієї форми демократії стоїть на суспільній власності на засоби
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виробництва. Хоча влада належить народу, розпоряджається цією владою сама
держава, тому між народом і державою не виникає конфліктів [6].
Та самі основи, концепція демократії як притаманного для людської
спільноти способу життя колективістської демократії були закладені ще Ж.-Ж.
Руссо у його праці про суспільний договір, де він формулює принципи
політичного права [3, С.15-19; 32-41]. На його думку, не може бути
громадянина, який підносить свій власний інтерес вище соціальних. Навпаки,
Руссо наголошує, що державі потрібні зацікавлені у покращенні загального
результату люди, які орієнтуються на благо народу [6].
Питання співвідношення інтересів народу, його передового класу –
пролетаріату, влади, що уособлює у собі державний апарат та клас буржуазії,
який частково є асоційованим із нею: усі ці аспекти розгортання історичного
процесу були предметом уваги і для класиків марксизму[4, С. 252]. Наш час
відрізняється тим, що рівень демократичного розвитку , як правило, є
співставним із рівнем економічного благополуччя країни.
Хоча, як і будь-який спосіб людського співіснування, демократія потерпає
від низки недоліків, що виявляють себе і під час процедури волевиявлення, і як
результати некоректності цього волевиявлення. Окремою проблемою постає
питання фінансового забезпечення виборчих процесів, адже демократія в ідеалі
повинна спиратися на законність, а не нехтувати нею. Демократія також не в
змозі [7] забезпечити формальну рівність громадян, адже коли хтось причетний
до мас-медіа (тим більше – володіє якимось видавництвом, каналом ТБ, тощо),
його вплив на населення є набагато серйознішим від впливу, який здатен
розповсюджувати пересічна людина. Та попри все, наостанок мені вважається
доречним пригадати крилатий вислів Черчіля про те, що кращої форми
урядування людство ще не відшукало.
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Шаповал О.П. (м. Хмельницький)
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Трансформаційні зміни в суспільстві завжди мали свій відбиток на формі
держави. Дія соціальних сил, незадоволених своїм матеріальним становищем в
даному державному формоутворенні, змушувала політичну владу тим чи іншим
чином реагувати на зміни в настроях у суспільстві та в кінці кінців призводила
до перерозподілу суспільного продукту на корись найбільш активної його
частини, що відігравала ключову роль у втіленні нового образу держави.
Сьогоднішня ідея держави як інституту, що сприяє розвитку індивіда, надає
йому необхідні послуги – це ідея середнього класу. Всі зміни які проходили в
постіндустріальних державах за останні два десятки років, включаючи і
теперішні зміни української держави, проходять в інтересах цього класу.
Розпорошення власності, наділення нею якомога більшої кількості людей і
перетворення її у приватну власність окремо взятого індивіда, створює
економічне підґрунтя для вкорінення дрібного та середнього класу власників, а
також виливається у трансформації державних інститутів які б юридично
обслуговували та захищали даних нових власників. В теоретичній, політичній
культурній сферах обґрунтовувати і закріплювати таке становище має ідея
плюралізму. Вважається, що створення середовища плюралістичного
політичного суспільства якнайкраще збереже демократію в державі.
При цьому зовсім не береться до уваги, що саме середній клас є тим
середовищем з якого виділяється клас крупного капіталу, який по своїй суті є
ворогом демократії. Більше того, в дійсності, середній клас не має власної
основи. Він створений великим капіталом для потреб власного розвитку на
даному етапі його існування і підтримується ним на визначеному кількісному
та якісному рівнях. Так, він намагається отримати власну основу всілякими
способами, заволодіти якоюсь власністю, закріпити свої інтереси на
законодавчому рівні, створити теорію, яка б виправдовувала його існування і т.
ін. Але все це марно. Середній клас – це перехідний клас. Велика його кількість
та різнобарвність свідчить про те, що суспільство в цілому ступило на шлях
трансформаційних зрушень своєї основи і важко, зиґзаґами та через важкі
відступи і падіння невпинно іде до переходу у свій якісно новий стан.
Нинішня велика кількість теорій, що намагаються емпіричним шляхом
віддзеркалити складну суспільно-політичну
картину перехідного стану
сучасного суспільства – це намагання представників того ж таки середнього
класу знайти своє місце і передбачити подальшу долю. Суперечливе їх
соціальне становище повністю відображається в не менш суперечливих теоріях.
Вони і за стабільність, і за зміни. З одного боку, їм треба стабільно багатіти i
перетворюватись в господарів, відкривати своє діло, керувати працею найманих
робітників вже не від імені когось, а від себе особисто. З іншого, реформи
мають бути постійними. Держава має постійно змінюватись. А капітал
розвиватись і захоплювати все нові і нові ринки збуту. Тому вони i
підтримують капітал всілякими способами, з нього, з його руху, так би мовити і
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живуть, допомагаючи самозростанню останнього. Вилучення прибутку
потребує тиші і стабільності. А от оборот капіталу постійного руху і змін.
Тому і форма держави у викладенні сучасних її теорій виглядить
суперечливою. З точки зору одних, вона стоїть «над» суспільством і примушує
його своїм апаратом жити по законах написаних правлячим класом. З точки
зору інших, держава знаходиться нібито «серед» суспільства і виконує
регуляторну функцію - допомагає різноманітними сервісами. Апарат насилля
нікуди ж не подівся. Він залишається. І його використовують. Одні, ті що при
владі, кажуть що ефективно. А інші, по кому він пройшовся цими своїми
«ефективними сервісами», кричать що злочинно. Тому ілюзія, що його можна
обмежити потрібними рамками і направити в потрібне русло так і залишається
ілюзією. Ілюзорними виглядять і теорії держави, що описують її однобічно, з
точки зору панівних на даний час інтересів.
Шевченко С.Л. (м. Київ)
svetls@ukr.net
СВІТ ДИТИНСТВА – МОЖЛИВОСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ПІЗНАННЯ
Історично склалося так, що дитинством більше за все цікавиться
психологія та педагогіка. В соціології дослідження дітей (особливо маленьких)
є, м'яко кажучи, не основним напрямком, з огляду на те, що вони ще не набули
всіх ознак соціальної істоти. Від дюркгеймівських колективних уявлень до
―Культури та особистості‖ М.Мід думка про обумовленість розвитку дитини
пануючими в даному суспільстві ідеями не ставиться під сумнів.
Для Маленького Принца (і його автора) світ дітей і дорослих – це два
різних світи, їхні представники в кращому випадку не розуміють один одного.
Але сьогодні ситуація змінилася. Множинна, фрагментарна, плинна
ідентичність сучасної епохи – чи не відповідає дитячій грі, коли дитина вчора
Попелюшка, сьогодні лікар, а завтра вчитель? Сучасна людина не прив'язана
раз і назавжди до обраного шляху, зміни перестали бути синонімом невдачі.
Інфантилізмом вважається часта зміна партнера та нездатність створювати
міцні відносини, і цей інфантилізм стає головним обвинувачуваним, коли мова
йде про різні очікування партнерів від стосунків. Поширення своїх результатів
тестів соцмережами або участь у флешмобах типу ―фото 90-х‖ – чи не
підлітковий альбом, священна ―Анкета‖, яку заповнювали всі однокласники 2030 років тому, в кінці радянської епохи? Чи не граються цілком дорослі люди у
маркетингові ігри ―збери 100 наклейок‖? Чи не публікують поважні
видавництва ―Розмальовки для дорослих‖, а режисери не знімають
мультфільмів для дорослих? Чи не гарантують дорослим тренери з успіху
―нестандартного, творчого підходу‖, притаманного дітям від природи? Чи не
беруть знову дорослі в руки олівець чи пензлик (вперше за останні 20 років)? В
суспільстві, де жив автор ―Маленького принца‖, це було неможливо –
оповідачеві у віці 6 років дорослі сказали не малювати, а вивчати географію, і
він послухався, став льотчиком. Я навмисно навожу різні приклади: і ті, які
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хочеться з ходу засудити, і ті, що викликають повагу, адже принцип свободи
від оціночних суджень поки що не відмінений. Ці приклади, на мою думку,
можуть привернути увагу до зближення дорослого та дитячого світів у сучасну
епоху.
Про зближення двох світів можна подумати ще й у такому контексті — чи
вважають наші діти нас – дорослими? Батьки граються в ігри, змінюють свій
рід діяльності, беруть активну участь у житті дітей, нарешті, виглядають
молодше, ніж раніше. Чи думаємо ми, як будемо виглядати завтра в очах
власних дітей, презентуючи себе іншим (нашому оточенню) в соцмережах
сьогодні? Якийсь новой generation gap неминучий, він існує в Україні і зараз: за
даними Аналітичної довідки 2012 р., ―47% відповіли, що батьки взагалі нічого
не знають про проблеми, які турбують дитину‖ [1, С.9]. Там само – ―У
духовному контексті, жити так, як батьки, хотіли б 69% респондентів‖ [1, С.9],
причому ця частка зменшується із процесом дорослішання. Традиційно такого
роду дані інтерпретуються як конфлікт, але небажання жити так, як батьки,
може бути не конфліктом, а свідомим вибором іншого життєвого стилю. На
нашу думку творчість, гра та споживання – це ті три вектори, що об'єднують
світ дітей та світ дорослих, саме тут існують як нові пізнавальні можливостві,
так і можливості зближення.
На нашу думку, потрібно:
1. Припинити ігнорування дитинства в соціологічних студіях, адже світ
дитинства може по-новому висвітлити багато явищ дорослого, цілком
соціального, світу. Тут потрібнен міждисциплінарний підхід та врахування
нових досягнень в галузі психології, педагогіки і т.д.
2. При дослідженні дитинства використовувати якісні, а не тільки кількісні
методи аналізу, адже останні інколи дають суперечливу або недостатньо точну
картину.
3. Враховувати підхід, запропонований німецькими дослідниками, які
вважають, що соціологи потребують ―соціологічно обґрунтованої програмі
дослідження дитинства, котра розглядає дітей не тільки як "ще-ні-дорослих",
але як об'єкт і суб'єкт загальних процесів цивілізації і модернізації‖ [2, С.147], а
не залишатися в рамках парадигми збереження ―традиційної культури‖ та
―духовністі‖ [3, С.45].
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Щербак С.І. (м. Київ)
lns@inbox.ru
МЕЖІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ТРАКТУВАННІ ФАКТОРІВ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Питання про співвідношення економіки і демократії займає одне з
центральних місць у теорії розвитку. Останнім часом у зв'язку з цим
обговорюються головним чином дві гіпотези: гіпотеза модернізації, яка
постулює існування каузального зв'язку між економічним розвитком та
демократизацією, та інституційна гіпотеза, яка стверджує, що економічні та
політичні інститути утворюють єдиний комплекс. Інституціональний підхід має
своїм витоком теорію залежності від шляху, яка, будучи доповненої
концепцією «переломних моментів» (critical junctures), перетворюється в
дуальну модель інституційного розвитку. Згідно з останньою, суспільствам
притаманні відносно довгі періоди залежної від шляху інституційної
стабільності, які час від часу перериваються короткими фазами інституційних
перетворень, що відкривають можливості для кардинальних змін у суспільстві.
Така дуальна модель розвитку суспільства є доволі песимістичною щодо
можливостей поступального переходу від одного типу інститутів до інших,
проте робить акцент на можливості здійснення цього переходу революційним
шляхом.
Обидві тенденції знайшли своє вираження в книзі Аджемоглу і Робінсона
(2012) «Чому нації зазнають поразки». Аджемоглу і Робінсон розрізняють
екстрактивні та інклюзивні соціальні інститути, які доповнюють і підтримують
один одного, створюючи коло самовідтворення. У книзі проводиться думка про
первинність політичних інститутів для забезпечення багатства нації – з точки
зору авторів, першим елементом вирішення проблеми бідності є політична
інклюзія шляхом розширення прав і можливостей. Подібне перетворення
можливо і бажано, головним чином, шляхом революційної зміни еліт.
Концепцію Аджемоглу і Робінсона було піддано жорсткій критиці – перш
за все за «виняткову поверховість у поводженні з ключовими поняттями»,
зокрема, з поняттям інституту (Heller, 2012). Поняття екстрактивних інститутів
є настільки широким, що під цю рубрику підпадають як Карибські цукрові
плантації, так і сучасна Китайська Комуністична партія. Це істотно ускладнює
критику історичних тверджень авторів (Fukuyama, 2012).
Також концепції Аджемоглу і Робінсона притаманний спрощений погляд
на суспільство і суперечливе уявлення про інституційну динаміку. Їх побудови
спираються на уявлення про суспільство як таке, що складається з владної
консолідованої еліти та широких мас населення, неявно припускаючи, що
основний інтерес населення полягає в політичній інклюзії. При цьому автори не
враховують того, що реальна структура суспільств є набагато складнішою, що
переважна більшість їх є неоднорідною (Birch, 1989), з внутрішніми
суперечностями і конфліктами. Це стосується України, Іраку, Лівії та Сирії, де
порушення встановленого балансу під час революцій призвело до хаосу,
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громадянських конфліктів і вибуху насильства. Спрощений погляд на
суспільство дається взнаки також у розділі, присвяченому Японії.
Що ж стосується інституціональної динаміки, то твердження Аджемоглу і
Робінсона про первинність політичних інститутів і можливість встановлення
інклюзивних політичних інститутів революційним шляхом уявляються
суперечливими, якщо прийняти до уваги відмінність між формальними і
неформальними інститутами, запропоноване Нортом (1997). Послідовність
інституційного розвитку починається не з демократії, а йде від ринків, через
право та управління, до демократії (Heller, 2009). В схему Аджемоглу і
Робінсона не вкладається реальний розвиток багатьох країн, від Китаю і
Сінгапуру до Монголії. Також недолік інституціоналізму полягає в тому, що
країни розглядаються в ньому переважно ізольовано, поза контекстом
глобальної політики і глобальних економічних відносин. Однак, як було
показано ще теорією залежності, а пізніше світ-системним аналізом, теза
«інститути мають значення» потребує доповнення тезою «глобальна політична
економія має значення».
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РЕВОЛЮЦИИ 2000-Х ГОДОВ В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
ИЗМЕРЕНИИ: МАЙДАН-АРБСКАЯ ВЕСНА - МАЙДАН
Первый вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с событиями
серии ―цветных революций‖, заключается в том, как их интерпретировать.
Что это было?
Революция,
государственный
переворот,
народное
восстание,
инспирированное извне, мелкий эпизод или часть грандиозного процесса
трансформации мировой системы?
В первую очередь, легко заметить, что все эти события имеют характер
единого взаимосвязанного, обусловленного, направленного процесса, а не
дискретных, изолированных, не связанных друг с другом происшествий.
По времени ―цветные революции‖ совпадают с распространением сети
интернет и охватом в единое информационное пространство все большего
числа пользователей, позволяя им совершить качественный скачек в
восприятии, анализе, интерпретации и трансляции информации, минуя
традиционные СМИ, что в условиях закрытых обществ, цензуры,
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государственной идеологии, демонтировало идеологическую, ценностную
основу таких режимов, делегитимировало их.
Одновременно с этим, в мире происходили процессы экономической
интеграции.
Слияния крупных ТНК, создание зон свободной торговли, появление
новых глобальных союзов, постепенное размывание границ, ради свободного
перемещения людей, товаров, капитала, что имело экономическое основание в
том, что давало эффект синергии, системности, позволяло перейти на
качественно новый уровень кооперации. За экономической интеграцией и ради
нее, следовала интеграция на уровне законодательств, призванная упростить
все процедуры, открыть границы. И наконец, следует интеграция идей,
ценностей, что в своем пределе, должно создать общие правила игры в новом
едином мире.
Эти глобальные процессы с необходимостью задаются самой логикой
исторического развития, носят объективный характер и являются
единственным возможным ответом человечества на новые глобальные вызовы,
которые затрагивают уже не одну страну или группу стран, а всех людей и всю
нашу цивилизацию.
Но, как известно, движение вперед вызывает сопротивление. Эти силы
сопротивления представлены в широком спектре- от правящих элит
авторитарных, тоталитарных ,клептократических
режимов, как правило
коррумпированных, естественно не заинтересованных в том, чтобы играть по
общим правилам, подразумевающим в том числе, сменяемость власти,
понимание государства, как средства, а не цели, экономическую и
политическую
конкуренцию
до
международных
террористических
организаций, которые смогли первые объединиться и использовать
возможности, которые дает глобализация в создании новых мировых идеологий
в том числе на основе ислама и пользуются кризисом, вакуумом идей на западе.
В самом деле, с точки зрения ислама, западное общество потребления
направлено исключительно на ценности мира сего, отреклось от послушания
Богу и, подобно слепцу, бредет к пропасти, лишившись всякой онтологической
опоры своих идеалов, в частности, свободы личности. Поэтому ислам легко
проникает и заполняет образующийся во все большей полноте вакуум.
События в арабском мире демонтировали прогнившие коррумпированные
режимы и высвободили дремавшую силу идей, формирующих новую
идентичность.
События на Украине дали шанс на трансформацию постсоветского
пространства в союз государств европейского типа, если примеру Украины
последовала Россия, завершив таким образом дело Петра Великого и вступив в
европейскую семью народов. Таким образом, стало бы возможно говорить о
возрождении европейского континента, Большой Европы, от Великобритании
до России с единой системой безопасности, едиными правилами игры. Союз
такой сильной Европы с США, создание зон свободной торговли, прозрачные
границы, а также взаимодействие с союзом США-Южная Корея-Япония на
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Тихом океане, позволило бы создать ядро новой единой мировой системы и
новой системы коллективной безопасности, имеющей зоной своей
ответственности уже не только Европу, а весь мир, что обеспечило бы
эволюционный переход в новый миропорядок и устойчивое развитие мировой
системы.
Значение событий на Майдане в том, что они дают шанс на возрождение
превратившихся в фикции, идеалов западной цивилизации, тех идеалов, исходя
из которых возможна трансформация мировой системы, которая с
необходимостью задается новым характером вызовов.
Именно в этом кроется слабое место сил интеграции и объединения. В том,
что идеальная, ценностная составляющая процесса глобализации не успевает за
―материальной‖, что приводит к кризисам и катастрофам.
Таким образом ―цветные революции‖, имеют объективный характер и
являются частью одного глобального процесса трансформации мировой
системы, который, возможно, будет оценен следующими поколениями как
великий переход к единой цивилизации.
Юсин М.С. (м. Київ)
yusinmarinka1111992@gmail.com
ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ
ЗМІН
Ідея sharing economy, або економіки спільної участі, зародилася наприкінці
першого десятиліття ХХІ ст. і одразу ж набула світової популярності. Вона
розглядається як соціоекономічна система, що полягає в спільному
користуванні ресурсами. Спорідненими також є поняття мережевої економіки
(mesh economy) та спільного споживання (collaborative consumption).
Концепція володіння речами втрачає свою актуальність, покоління
міленіалів надає перевагу фінансовій і географічній незалежності, а не достатку
і стабільності, враженням, а не матеріальним речам. Економіка спільної участі є
чинником соціальних змін, впливає на взаємодію агентів та робить її швидшою,
ефективнішою та раціональнішою. Припустимою також є думка, що причиною
свідомого обмеження витрат на речі не першої необхідності є економічна
рецесія в більшості країн світу, зокрема в США.
Uber – сервіс з пошуку приватних водіїв авто, спричинив масові страйки
таксистів у Парижі, Сан-Франциско, Чикаго, Лондоні, Нью-Йорку, підірвавши
ринок праці. А онлайн-сервіс з пошуку житла на короткостроковий період в
будь-якій точці планети, – Airbnb, за кількістю користувачів уже перевищив
показники найбільших готельних копаній світу.
Привабливість моделі спільної участі у тому, щоб замість купувати річ, яка
використовуватиметься раз у рік (як дрель, за словами Рейчел Боцман, авторки
першої книги про «Sharing Economy»), краще скооперуватися і попросити
допомоги в друга чи сусіда та отримати послугу швидко, дешево і безпечно. Ця
ідея може спричинити революцію у самій системі споживання. Адже
прихильники економіки спільної участі взаємодіють без посередництва
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інституцій і чітко окреслених державою правил гри, опинившись в
«глобальному селі», за визначення Маршала Маклюена.
Фактично, Airbnb, Uber та інші відкрили доступ до приватної власності
людей. Люди діляться місцем у своєму авто, квартирами, приміщенням для
зберігання речей, здають в користування спорядження, тощо. Такі невеликі
інтеракції приносять додатковий дохід, а отже існує взаємовигода з обох сторін.
Сервіси, які стають посередникам, надають користувачам платформу для
взаємодії, стягуючи на це незначний відсоток, а орендар і власник квартири
спілкуються напряму, без будь-яких ріелторів, і т. д. Airbnb взагалі є дуже
вигідним з точки зору туристів, адже законодавчо, здавати в оренду житло у
Нью-Йорку на строк менше 30 днів заборонено, а на сайті представлений дуже
різноманітний вибір.
Окрім того, економіка спільної участі переглядає відносини між людьми,
адже вони повинні базуватися на високому ступені щирості, чесності, довіри.
Окремою темою, яка заслуговує розгляду (а також більш чіткого регулювання з
боку подібних сервісів) є безпека. Адже, житлові приміщення не проходять
санітарного огляду, автівки – технічного контролю, тощо. Єдиною гарантією
може слугувати усне твердження власника, тоді як сервіси відповідальність із
себе здебільшого знімають.
Зменшення транзакційних витрат, висока ефективність – ці вимоги мають
бути головними, якщо сервіс з надання послуг в сфері економіки спільного
споживання хоче стати успішним. Маскуючись під sharing economy багато
компаній, які ніколи не мали ніякого відношення до групових інструментів
користування благами, змогли залучити до себе клієнтів, але у підсумку
відійшли від первісного тлумачення поняття. Прикладами такої діяльності
можуть слугувати групові знижки чи колективне фінансування проектів. В
подібних випадках, йдеться не про економіку спільної участі, а про
трансформацію ідеї з великим соціальним змістом на надбання чистого
капіталізму.
Концепція свідомого споживання є протилежністю конс‘юмеризму і
сприяє зміні моделі економіки, адже люди обирають спосіб безпосередньої
взаємодії один з одним, оминаючи державні інституції. Негативним аспектом є
уникнення відповідальності за діяльність та несплата податків в казну. З іншого
боку, майно, наприклад, автомобіль, використовується ефективніше,
зменшуючи шкідливий вплив на навколишнє середовище. Сервіс
Shareyourmeal, наприклад, дозволяє віддати/продати залишки приготованої
вдома їжі, що сприяє економії харчових продуктів. Економічний результат не
падає, він росте всередині самої sharing economy. Явище економіки спільної
участі стало актуальною ідеєю ХХІ століття, вплив sharing economy на
соціальні взаємовідносини уже є відчутним, а її підсумки нам ще доведеться
пізнати у майбутньому.
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ПОНЯТТЯ «СВІТОВА СИСТЕМА» ТА ЙОГО ЗМІСТ У
ДОСЛІДЖЕННЯХ АНДРЕ ГУНДЕРА ФРАНКА ТА ІММАНУЇЛА
МОРІСА ВАЛЕРСТАЙНА
Суперечності між найвідомішими дослідниками світової системи –
А.Г.Франком та І.М.Валерстайном – почалися стосовно питання про
перспективи заміни теперішньої світової капіталістичної системи якісно іншою
системою.
На початку 1990-хроків Франк та його співавтор Б. Гіллс здійснили спробу
радикального переформулювання західного соціологічного теоретизування про
природу соціальних змін та запропонували відмовитись від поняття капіталізму
і заперечили евристичність будь-яких спроб стадіального аналізу історії.
Валерстайн (як і Франк до початку 1980-хроків) розглядав капіталізм як
формаційно-стадіальне явище: йому передує феодалізм і виникає ця історична
система у XVI столітті.
Франк визнав помилковими Валерстайнів 1450 рік та свій 1492 рік як дати
початку історії світової системи. Він висуває гіпотезу про єдину світову
систему, яка, не змінюючи своєї ідентичності, переживала циклічні спади і
піднесення протягом останніх 5000 років. Валерстайн, гостро реагуючи на
Франкові концептуальні новації, заявив, що, на відміну від опонентів, він
розглядає світ-систему в плюралізмі і не узагальнює саме це поняття.
Франк переконаний, що всі риси сучасної світової системи, які, на думку
Валерстайна формують її особливість простежуються і до 1500 року. Як і
Валерстайн, Франк відкидає ідею духу капіталізму як феномена, що мав
вибіркову спорідненість із новою «формацією», відтак сприяючи її розвитку.
Він полягає, що світова історія останніх 25 століть надає безліч прикладів
капіталістичної діяльності у різних формах – від виробничої до фінансової. Так
звані докапіталістичні історичні системи також широко використовували
найману працю. Франк і Гіллс переконані, що критерієм існування єдиної
світової системи є наявність інтенсивних торгівельних зв‘язків між її
елементами. Торгівля інтегрує «суспільні формації» у міжнародний поділ праці,
позаяк торгівлю та виробництво неможливо відокремити. Аргументом на
користь існування єдиної світової системи у минулі епохи є також фіксація
циклічних процесів її розширення та стискання.
Валерстайн був оптимістично налаштованим щодо перспектив
соціалістичного світоврядування. Він же поділяє світову систему на три
складові: ядро, напівпериферія, периферія. Під ядром він розуміє країни
Західної Європи, Північної Америки, Японії, тобто найсильніші і могутні
держави з удосконаленою системою виробництва. У них більше за всіх
капіталів, найякісніші товари, найскладніші технології та засоби виробництва.
Дорогу і високотехнологічну продукцію ці країни експортують в периферію та
напівпериферію. Держави напівпериферії і периферії - це країни так званого
«другого» і «третього» світу. У них менше влади, багатства і впливу.
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Якщо перевести класифікацію Валерстайна на поняття теорії
постіндустріального суспільства Д. Белла, то вийде таке співвідношення:
ядро - постіндустріальні суспільства;
напівпериферія - індустріальні суспільства;
периферія - традиційні (аграрні) суспільства.
Теорія світової системи кидає виклик національно-державному підґрунтю
теорії та практиці модернізації як у її капіталістичній, так і соціалістичній
інтерпритаціях, оскільки ті, хто повірив у модернізацію, завжди сплачували
високу ціну та потерпали від її наслідків.
Список використаних джерел:
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ВИБІР РЕФОРМ ТА РЕФОРМА ВИБОРУ
В умовах глобальних соціальних та політичних змін державні інститути
опиняються у складній ситуації – вони мають дати адекватну раціональну
відповідь на виклик часу. Цю ситуацію можна інтерпретувати як «ситуацію
вибору». Держава опиняється на роздоріжжі, а тактичні «рятувальні» кроки зі
збереження наявної системи вертикальних та горизонтальних інтеракцій не
можуть замінити стратегічного бачення мети та умов сталого розвитку. Одним
із важливих завдань стає пошук оптимальної моделі політичного
представництва та забезпечення ефективного урядування.
Повною мірою це стосується українського суспільства, яке настільки часто
знаходиться перед вибором, що, здається, звикло не помічати цього. Йдеться не
лише про перманентний електоральний процес, який давно вже отримав
почесну назву «вибори без вибору». Загострюється проблема вибору моделі
поставторитарних реформ, напрямку внутрішньо- та зовнішньополітичного
курсу. Вартість помилок для політичного класу та суспільства зростає.
Актуалізуються візії ролі держави у «ситуації вибору» між демократією та
авторитаризмом.
Здійснення вибору – це інтелектуальна операція, складна процедура, яка
включає усвідомлення проблеми, її «ідентифікацію», формулювання
альтернатив вирішення та раціональне обрання і впровадження однієї з них.
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У процесі пошуку інтелектуальних джерел та раціональних моделей
вибору соціальних трансформацій та трансформацій вибору можна
сформулювати наступні проблеми (виклики). По-перше, пошук «актора
вибору» (або «інституції реформ»). Коли суспільство потребує вибору, держава
надто вже часто «…йде пити каву». Інститути «стабільності», які сформувались
протягом 25 років незалежності, не завжди здатні реалізовувати реформи та
реагувати на виклики глобальних соціальних змін.
По-друге, необхідно враховувати передумови сучасного політичного
вибору – радянську політику та поставторитаризм вітчизняного зразка. Як
приклад провалу перших (пост)«комуністичних» реформ можна навести
експеримент М. Горбачова під назвою «перестройка». Це модель
половинчастих реформ, який став «взірцевим» для пострадянської еліти у
багатьох країнах. Більшість із проблем, які радянські керманичі намагалися
вирішити за допомогою «перестройки» знаходяться на порядку денному
сучасних реформаторів. Досвід пострадянських країн, які свого часу пішли на
радикальні реформи (Польща, Литва, Латвія, Естонія, Грузія та ін.) переконує у
думці, що для кардинальних реформ потрібна воля керівництва, уміння знайти
союзників та підтримка великих суспільних груп. З «висоти» сьогодення ми
розуміємо, що перебудова була приреченою на невдачу спробою дати команду
номенклатурі реформувати саму себе та добровільно позбутись «теплих
містечок». Саме тому, шлях «напів-реформ» – перестройка – не дав результату.
В українській політичній науці сформувався окремий напрямок – «Політологія
посткомунізму». Його фундатори досліджували епохальні зміни, які
відбувались на початку 90-х років минулого століття у пострадянських країнах.
Зокрема, аргументовано відзначалась необхідність раціоналізації політичної дії
(Є. Бистрицький) та потреба у дослідницькій увазі до фундаментальних
передумов демократичних реформ в Україні (В. Полохало). Завдання
раціоналізації реформ та подолання радянської спадщини залишаються
актуальними і для сучасного політичного дискурсу. Перестройка потребує
окремих досліджень, її досвід актуалізується у періоди очікування реформ в
Україні у 1991, 1994, 2004 та 2014 роках. Перестройка стала символом
половинчастості у політиці. Уроки «поразок» останнього генсека не засвоєні
ані політичним класом, ані суспільством. Політичний клас не обирає модель
раціонального вибору «або - або», а намагається імітувати реформи. Історичні
виклики, які не знаходять адекватної відповіді у політичній площині протягом
значного часового відрізку утворюють нові небезпечні «лінії розколу» у
суспільстві, призводять до збройних протистоянь та військових конфліктів.
Ціна помилок зростає.
По-третє, проблема інтелектуальних джерел для реформ та наукової
основи вибору. Змінюється роль наукового знання, раціональності, знижується
суспільна довіра до соціологічного та політологічного дискурсів. І це на тлі
трансформацій «книжкової культури», бібліотек, університетів.
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Яресько С.С. (м. Київ)
cwmsteam@yahoo.com
ГОСУДАРСТВО, МОДЕРН И МОДЕРНИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ: ОПЫТ ПОЛЬШИ
Постреволюционные политические реалии современной Украины с
постоянными досрочными выборами существенно пересекаются с периодом
президентства Виктора Ющенка, правление которого тоже отметилось
значительной доминантой политической нестабильности и кризисом доверия к
институту парламентаризма. Сегодня, мы снова находимся на пороге
очередного периода неустойчивых коалиционных правительств и аморфной
многопартийной Верховной Рады. Предыдущий опыт показал, что такая
политическая ситуация достаточно быстро вызывает у среднестатистического
украинца усталость от хаоса демократии и побуждает к ориентации на сильную
власть с ее гарантиями политической стабильности. Именно такие императивы
в политическом поведении общественности привели к власти бывшего
президента Украины, который попытался установить диктатуру одной партии,
формально декларируя лозунги стабильности и благосостояния.
Обратить внимание для развития нашей страны нужно на примеры
Польши, Словении и Эстонии. Эти государства осуществили успешные
экономические преобразования, имея при власти неустойчивые временные
коалиционные правительства.
Сопоставление макроэкономических коэффициентов Украины и Польши в
промежуток времени после всемирного кризиса 2008 года демонстрирует, как
выглядит правильная экономическая политика (например польской) и
резюмирует болезнь украинской. До кризиса польская и украинская экономики
имели аналогичную динамику. Но, прошлые семь лет стали годами подъема для
Польши и потерянными для Украины. Нездоровый организм украинской
экономики вопрошает лечения. Но лечение невозможно без очистки
государственной политики - исключение решений, которые мешают открытой
конкуренции и расшатывают экономику.
В силу чего Польша смогла стабильно наращивать экономику после
мирового упадка 2008-2009 года? Вызвано это простым и логичным фактором приростом экспорта и преобладание его объема над импортом. Изучение
статистики ВВП Польши говорит о том, что роль экспорта в росте ВВП
повышалась в 2010-2013 году, а негативный вклад импорта, наоборот,
убавлялся.
Главный нюанс разности экономики Польши от экономики Украины постоянство роста. В трехлетний промежуток с 2005 по 2008 годы средние
темпы прироста польской и украинской экономик были достаточно близкими
(5,5% в Польше и 5,2% в Украине). Но в период 2009-2015 отрыв между
экономическими показателями двух стран рос экспоненциально.
Под возрастанием экспорта таится иной, наиболее важный, фактор значительные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Польши,
проведенные в промежуток с 2004 года (год вхождения Польши в ЕС) по 2008
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год (год кризиса). На закате 2008 года, по сопоставлению с 2005, польские ПИИ
увеличились примерно в полтора раза. Благодаря ПИИ Польша сумела
усиливать экспорт и поддерживать подъем экономики: экспорт продуктов и
услуг подрос на конец 2013, по сопоставлению с 2008 годом, в 1,6 раза, что
превысило прирост импорта (более чем полтора раза).
В Украине прямые иностранные инвестиции тоже стремительно выросли в
2005-2008 годах. Но данный подъем никак не был стабильным - в конце 2008
года произошло огромное их упразднение (на 50%). Размер экспорта Украины
на середину 2013 был почти на 30% ниже значения 2005 года, а размер импорта
практически в 1,2 раза превосходил размер 2005 года. В 2005-2008 годах
динамика ВВП двух соседей была похожей. И в Польше, и в Украине
увеличивалось количество инвестиций.
Украине нужно быстро наверстать упущенные 7 лет. Добиться данной
цели можно лишь при условии возобновления доверия инвесторов - как
внутренних, так и иностранных. Для этого необходимо в корне поменять
принципы
и
создать
новейшие
процедуры
принятия
муниципальных резолюций по экономике:
- определить перечень основных критериев для разбора и объяснения
политических решений;
- обеспечить явный анализ и обсуждение проэктов финансовых решений,
бесспорность внесения и принятия конфигураций в данных проэктах;
- сформировать функцию прогноза воздействия принятых решений на
экономику с помощью системы критериев оценки эффективности.
Украине необходима гигиена принятия финансовых решений. От данного
зависит здоровье, если не жизнь, украинской экономики.
Яценко М.А. (м. Одеса)
yatsenkonick@gmail.com
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Поняття «соціальний капітал», незважаючи на популярність та численну
літературу присвячену цій темі ще досі не є остаточно визначеним та потребує
додаткового опрацювання.
Значний внесок у розвиток поняття «соціальний капітал» зробили Дж.
Коулман [1], Р. Патнем [2], Ф. Фукуяма [3] та інші.
Соціальний капітал є багатофункціональним, тому що він сприяє
задоволенню особистісних, групових та суспільних інтересів. Важливою
складовою вивчення соціального капіталу є визначення його функцій.
Більшість вчених виділяють наступні функції соціального капіталу:
1. Функція соціалізації. Соціалізація суспільства – це передумова росту
довіри і впевненості більшості населення держави і регіонів. Процеси
соціалізації пронизують все суспільство: його сектори, галузі і території.
2. Функція інформаційна. Соціальний капітал формує мотивацію
учасників соціальних взаємодій збирати, зберігати, обробляти і надавати
облікові дані користувачам відповідної інформації. В результаті розвитку
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соціальних взаємозв‘язків підвищується інформованість їх учасників про
об‘єкти, явища і процеси, які їх цікавлять. Володіючи достовірною
інформацією, йому легше приймати власні рішення.
3. Функція інституціоналізації. Соціальний капітал, пронизуючи
механізми функціонування різних сфер соціально-економічних відносин,
сприяє поглибленню і прискоренню трансформаційних процесів розвитку
інституційного середовища. Він корегує існуюче і формує новий
інституціональний простір силами формальних і неформальних суспільних
інститутів.
4. Функція економічна. Соціальний капітал є необхідною умовою
зростання ділової та інвестиційної активності, значень валових
макроекономічних показників національних рахунків, економічного прогресу
на всіх рівнях управління економікою.
5. Функція суспільно-політична. Соціальний капітал сприяє розвитку і
зміцненню горизонтальних і вертикальних зв‘язків в рамках функціонування
різних соціально-економічних систем. Це, в свою чергу, створює умови для
формування та розвитку громадянського суспільства, зміцнення влади, бізнесу,
«третього сектору», середнього класу, соціального захисту населення.
6. Функція синергетична. В результаті об‘єднання і переплетення
складної системи різних соціальних взаємозв‘язків в рамках функціонування
великих і складних соціально-економічних систем, з‘являється дія
синергетичного ефекту, який робить дуже сильний вплив (прямий і непрямий)
на механізми досягнення цілей цих систем.
7. Функція інтелектуалізації і інноваційного розвитку. Соціальний
капітал, проникаючи в різні сфери суспільного життя, охоплює такі
найважливіші області, як: фундаментальну і прикладну науку, техніку,
інноваційні технології і виступає ресурсом інтелектуалізації та інноваційного
розвитку соціально-економічних систем різного виду.
8. Функція відтворення людського капіталу. Соціальний капітал,
виконуючи інформаційну функцію, забезпечує рух інформаційних потоків як
всередині соціально-економічної системи, так і за її межами. Якщо ця
інформація носить професійний, спеціальний, пізнавальний характер, пов‘язана
з веденням здорового способу життя, то вона безпосередньо пов‘язана з
процесами відтворення людського капіталу. Розвиток соціального капіталу є
умовою відтворення людського капіталу.
Список використаних джерел:
1. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий/ Дж. Коулман //
Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 150–159.
2. Putnam R. Alone: America‘s Declining Social Capital/ R. Putnam // Journal of
Democracy. – 1995. – № 1. – Р. 25–32.
3. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию/
Ф.Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 730 с.
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СЕКЦІЯ 2. ПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ ПАНУВАННЯ:
ДИНАМІКА ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Алєксєєва А.М. (м. Київ)
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В РУСЛІ ПОЛІЧНИХ ПОДІЙ
СЬОГОДЕННЯ
Волонтерський рух - суспільно значуще і корисне явище, зміст якого
полягає у безоплатній добровільній допомозі людей-волонтерів тим, хто її
потребує (постраждалі внаслідок стихійного лиха, політичних, економічних,
промислових катастроф, військових протистоянь тощо) і є буденним явищем у
сучасному світі.
Світове співтовариство визнає волонтерський рух як спосіб зміцнення і
вкорінення загальнолюдських цінностей, особистісного зростання за
допомогою усвідомлення особою власного одиничного і загальнолюдського
потенціалу, реалізації прав і свобод громадян. Волонтерство є корисним не
лише для держави, як додаткове джерело підтримки і надходжень до соціальної
сфери, а і для всього суспільства, як явище зростання ролі гуманності та
альтруїзму серед людей.
Політичні події в Україні, спричинені Революцією Гідності, зовнішня
агресія Російської федерації, призвели до суттєвих змін передусім у
політичному та соціальному житті суспільства, а також виявилися у
неготовності державних структур швидко та ефективно реагувати на нагальні
потреби населення за екстремальних умов соціального конфлікту.
За таких умов українське суспільство виявило неабияку здатність до
швидкої мобілізації та консолідації, створило дієву систему громадських
об‘єднань та ініціатив, що взяли на себе вирішення найбільш невідкладних та
екстрених проблем, таких, як: допомога біженцям з окупованих території,
різнобічна матеріальна та технічні допомога, збір коштів для військових,
закупівля необхідного обладнання, продуктів харчування, медикаментів, одягу
для військових, підтримка поранених, надання житла переселенцям, численні
агітаційні заходи для організації та відправлення допомоги.
За даними дослідження «Волонтерський рух в Україні» , підготованого
GfK Ukraine на замовлення ООН в Україні, наші громадяни вважають
волонтерський рух важливим у розвитку суспільних процесів: так, 81%
населення вважає волонтерський рух необхідною складовою нашого
суспільства. За іншими даними, приблизно ¼ громадян були так чи інакше
залучені до волонтерства.
У світлі останніх подій волонтерська діяльність виявилася більш гнучкою
за рахунок більш швидкої реакції та надання термінової допомоги в обхід
бюрократичної системи, що підвищує ефективність та зменшує час надання
допомоги.
Зростання активності волонтерського руху обумовлено такими причинами,
як внутрішньополітична криза, що розхитала систему державного управління,
дефіцит ефективних управлінських рішень, нехватка ресурсів, а також зовнішня
301

агресія, що поглибила дисбаланс між забезпеченням потреб громадян та
здатністю держави виконувати свої фукції та задовольняти ці потреби.
Характерною особливістю волонтерського руху в наш час є активне
залучення соціальних мереж до поширення та допомоги в організації
громадських ініціатив, що функціонували здебільшого в неформальній формі.
Також варто зазначити про складність ситуації щодо волонтерського руху
на прифронтових територіях Донецької та Луганської обл., а також окупованих
територій, який постійно підлягає військовому тиску.
Отже, можемо сказати, що поряд з соціально-економічною та політичною
нестабільністю в державі та суспільстві, зросла добровольча активність
населення, громадянська самосвідомість та укорінилася тенденція волонтерства
як буденного явища та невід‘ємної складової суспільного життя.
Алєксєєнко С.Ю. (м. Київ)
annael@ukr.net
ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА: ОСНОВНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ
На даний момент розвитку суспільства взаємозв‘язок держава-церква
визначає рівень розвитку держави і релігії, оскільки показує рівень реалізації
принципу свободи совісті, що ґрунтується на складових прав і свобод людини.
Цей принцип є важливою складовою взаємозв‘язків суспільства всередині
держави. Взаємовідносини між церквою і державою змінюються в межах від
прямого впливу релігії на функціонування політики держави, або впливу
держави на релігію.
Протягом всього існування суспільства склалось багато моделей
взаємозв‘язку між державою і релігією:
1. Теократія. Форма правління державою, коли робота держави та правила
життя суспільства в цій державі визначається церквою. Традиція теократії
найбільш розвинута в ісламських країнах, де теократичні традиції Дамаського
халіфату за династії Омейядів, Абассидів у видозміненому вигляді й досі
продовжують існувати в Ірані, Саудівській Аравії та інших країнах.
Теократичні періоди пережили багато держав світу – Китай, Японія, Індія,
країни Африки, Європи. В Україні теократична форма правління пропагувалися
С. Томашівським у Галичині.
2. Цезаропапізм. Форма правління, коли церква повністю залежить від
держави та має повну підпорядкованість та одержимість владою. Модель
візантійського цезаропапизму майже повністю перейняла Московія, де з 17001917 рр. главою Православної церкви став імператор (або імператриця), а
Церква, яку очолював Святий Синод, стала одним з інститутів державної
системи. Візантія – один із яскравих прикладів цезаропапізму.
3. Законодавча підтримка, яка ставить в пріоритет стан церкви в
певній державі. Церква має певні обов‘язки та має відповідні державні
функції. Наприклад, реєстрація новонароджених, смертей тощо. Яскравим
прикладом такої моделі є Греції, де 95 % населення - православні. Близька до
грецької італійська модель відносин.
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4. Відділення церкви від держави. Церква не має право втручатися у
діяльність держави, проте держава активно втручається у діяльність церкви.
Відносини між ними розглядаються як односторонній процес впливу держави
на церкву. Ця модель властива для колишніх посткомуністичних країн, де
законодавча база формально гарантувала свободу совісті, але фактично віруючі
зазнавали дискримінації як політичні вороги. Політика, побудована на
принципі боротьби з релігією та церквою, була завжди незмінною при розгляді
релігійного питання у теренах держави, рішенні проблем, зв‘язаних з
діяльністю релігійних конфесій на тій чи іншій території [1].
5. Держава та церква існують незалежно від один одного. Форма
правління взаємного невтручання церкви в справи держави і навпаки. Така
модель взаємодії гарантує повну свободу релігії в державі. Гарним прикладом
цієї моделі відносин держава-церква є США.
Політика має великий вплив на суспільство, і повністю оцінити цей вплив
неможливо, хоча він дійсно існує. Уявлення і розуміння цього впливу є
складовою розуміння про суспільство. Для того, щоб людині було простіше
жити, вона має розуміти і знати про суспільство в якому живе та про
взаємозв‘язок її складових.
Можна зробити висновок, що протягом всього розвитку держави і церкви
склалось кілька моделей їх відносин, які не пов‘язані, проте, в деяких випадках,
мають певний зв‘язок між собою. Розвиток окремої моделі взаємовідносин
держава-церква залежав від багатьох чинників. Наприклад, економічного та
соціального стану суспільства, поглядів влади та релігії на ці питання, певних
правових норм. Крім того, необхідно зазначити, що сьогодні практика та теорія
у деяких країнах деколи суперечать одна одній. На жаль, до списку країн, у
яких ще не вирішено цю проблему, належить і Україна.
Список використаних джерел:
1. Єленський В.Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі
трансформацій центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні/
В.Є. Єленський. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002.
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СТАН ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ
Найбільш відоме визначення політичної культури дане Г. Алмондом і С.
Вербою в книзі «Громадянська культура». Під політичною культурою вони
розуміють:…«інтернаціоналізацію політичної системи через пізнання, почуття і
судження її членів». Вона виступає як сукупність психологічних орієнтацій
людей по відношенню до політичних об‘єктів[1, С. 109].
Г. Алмонд і С. Верба виділили три «чистих» типи політичної культури:
патріальхальний, для якого характерна відсутність інтересу громадян до
політичного життя. Другий тип – підданський, де присутня сильна орієнтація на
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політичні інститути, поєднана з низькою індивідуальною активністю громадян.
Державна влада уявляється, в основному, в плані спускання зверху норм, яких
необхідно дотримуватися, регламенту, якому потрібно підкорятися. І третій тип
– «партиціпаторна політична культура», або політична культура участі, для
якої характерна зацікавленість громадян в політичній участі і прояв на практиці
такої активності[1, С. 110-111].
Більшість науковців стверджують, що в Україні переважає підданська
культура. Я не згодна з цим твердженням. Останні два роки українці почали все
більше цікавитися діяльністю державної влади.
Майдан чітко поставив питання про необхідність руйнування авторитарної
системи влади. Суспільство усвідомлює, що сама по собі зміна одних
політичних партій і лідерів на чолі держави на інші не може призвести до
справжніх позитивних змін. В Україні виникла нагальна необхідність
демонтувати усю систему, тому що без цього побудувати нову українську
державу неможливо. У суспільстві госторо постало питання про політичну
відповідальність усього владного классу і про відновлення довіри до влади, її
інститутів і держави в цілому. Без цього побудувати успішне майбутнє України
не вийде. Швидко змінити громіздку державну машину, повернути її обличчям
до людей непросто. Але це можливо. За півтора роки вдалося відродити армію.
Сьогодні в Україні дії чимало волонтерських організацій. Активісти
розселюють тих, хто біжить від війни, утримують армію. Часто – ризикуючи
життям. Кожен передає на потреби армії скільки зможе, і здебільшого – без
публічного розголосу. Ми зупинили ворога на Сході, здобули підтримку світу,
почали реформу в правоохоронній системі, контролюємо процес
децентралізації. Всім зрозуміло, що реформи не можуть дати відчутний ефект
за один день. Ми повинні не зупинятись на половині шляху, а йти впевненими
кроками до кращого життя. Отже, не можна сказати про аполітичність
української нації. Усі патріоти України – не тільки військові, але й вчителі,
лікарі, волонтери, бізнесмени, - впливають на управління через прямі
демократичні важелі та безперервний зворотній зв‘язок. І завдяки цим змінам
люди нарешті отримають те, чого вони так довго очікували і на що покладають
сподівання.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КРАЇНАХ
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
В наш час є дуже актуальною теми біженців з арабського світу та і взагалі
заселення громадян, сповідуючих іслам, країн Західної Європи, зокрема таких,
як Німечинна, Франція, Бельгія, Велика Британія тощо. Вплив мусульманської
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діаспори продовжує збільшуватись паралельно з ростом їх чисельності. Уже на
даний момент кількість мусульман, проживаючих в Європі становить близько
19 мільйонів чоловік. В деяких країнах створюються суто ісламські організації,
а в багатьох містах – густо заселені мусульманами райони, куди «чужинцям»,
включаючи і представників закону, з‘являтись просто небезпечно.
Вперше вихідці із арабського світу( Алжир, Марокко) масово з‘явились в
Європі в 1950-ті роки, коли була великою потреба в дешевій робочій силі (про
допомогу зі сторони влади іноземцям навіть не йшлося). Більша частина
мігрантів заселялась компактно, слабко зв‘язували себе з іншим європейським
соціумом через що і отримували назву типу «африканський» чи «арабський»
мусульманські квартали. Створювалася така собі невидима лінія кордону між
мігрантами та корінним населенням, що в подальшому досить часто
призводило до сутичок і зіткнень на підґрунті расизму, релігії і т.д.
Мусульманська діаспора в Європі зростала десятиліттями, але питання її участі
в політичному житті перейшла у практичну площину зовсім нещодавно. До
останнього ісламісти не прагнули створювати власні політичні партії, воліючи
лобіювати свої інтереси через вже існуючі політичні інститути. На
сьогоднішній день в Європі діють як мінімум дві «ісламських» політичних
партії: «Партія відродження і єдності» в Іспанії і «Партія ісламських
демократів» в Нідерландах (найбільш активна в Гаазі, де її представникам
вдалося зайняти кілька місць у міській раді). Це означає, що права мусульман
як в політичному, так і суспільному житті, захищаються відповідними
політичними силами, що дає змогу більш впевнено почуватися і будувати своє
життя в передових європейських країнах. Значною проблемою можна вважати
ще те, що під впливом діяльності мусульман все більше людей титульних
національностей піддаються впливу, тим самим змінюючи віросповідання на
користь ісламу, відходячи від традицій автохтонної віри власного народу.
Таким чином, збільшення мігрантів з мусульманських країн в країни
Західної Європи, а також збільшення їх чисельності і приросту шаленими для
історичного часу темпами можуть призвести до тотальної ісламізації
європейського суспільства. Що надалі призведе до проблеми збереження
власної релігії, культури і загалом духовних цінностей всього європейського
континенту.
Байбурдов Я.К. (м. Київ)
yanisbaubyrdov@gmail.com
ТЕНДЕНЦІІ СУЧАСНОГО ФОРМАТУВАННЯ
ПРАВОРАДИКАЛЬНИХ ПАРТІЙ У СВІТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
Традиційно правий рух визначається у відповідності із поділом місць,який
виник за часів буржуазної революції у Франції, коли прихильні до влади
угрупування зайняли місця праворуч, а опозиційно налаштовані – ліворуч [4].
Консерватизм як ідеологія, обстоювання порядку, традицій та національних
цінностей були завжди притаманні правиці. Протягом численних історичних
305

трансформацій зазнали змін і угрупування, і партії, що об‘єднувалися на базі
правої ідеології. Але правим залишилося притаманним обстоювати ідеї сильної
національної держави, попри те,що участь її у справах суспільства
передбачується щонайменшою. Вільний ринок виступає наче природний
регулятор нерівності поміж людей, які також нерівні від природи. Головне,не
пускати чужинців і спиратися на релігію. Як бачимо,такі гасла мають шанс на
популярність у населення, коли воно налякано міграцією та втомлено від
толерантності. Так, 46% англійців й французів відмовили б у допомозі
біженцям з країн,що потерпають від воєн та голоду. Справедливо зазначити, що
серед німців таку позицію поділяє лише 21% громадян [2, С.9]. Оскільки у
російській традиції (ризикну стверджувати, що і у слов‘янській загалом)
поняття правий асоціюється із правдою,правильністю,тощо,тож і російські
монархісти на початку ХХ століття, і «Союз правих сил» (90-ті, І.Хакамада,
А.Чубайс) з радістю позиціонували себе як праві, хоча у випадку із останнім
політичним угрупуванням, воно притримувалося абсолютно лівої економічної
та соціальної програм. Проте, економічні погляди у чистому вигляді ніколи не
були головним у риториці правих сил. Вона завжди ґрунтувалася на культурних
вимірах політичного життя, якщо ксенофобію можна віднести до культурної
царини. У країнах східного блоку та на пострадянських територіях, Україну
включно, певний успіх правиці можна пояснити негативним ставленням до
радянської минульщини, яка перервала, на погляд правих, тенденцію
національного становлення та відродження. Проте серйозного успіху ані
«Свобода», ані Конгрес Українських націоналістів, який має безпосередній
зв'язок з ОУН, дочірньою організацією якого вважається, ані «Правий сектор»,
що мав неабияку політичну вагу після Майдану, в Україні не досягли. Подібна
ситуація склалася і з більш поміркованими правоцентристськими партіями на
кшалт «Народного Руху», «Української селянської демократичної партії»,
«Християнсько-демократичної партії України». «Української Республіканської
партії», тощо. Це важко пояснити з точки зору економіки – здавалося б, чим
гірше живеться нашим людям, тим більш радикально вони повинні бути
налаштовані, але прямого зв‘язку тут не має, а до економічних чинників
додаються і загальнокультурні, серед яких традиційна недовіра до політики та
втомленість щодо будь-якого насильства. До того ж, емоційний порив того ж
«Правого сектору» не втілився у політичну єдність його прихильників та
раціональну й послідовну економічну програму розбудовши країни. Що ж
стосується міжнародного визнання – то поки що бути правим радикалом
вважається дурним тоном. І хоча праві розширюють свою економічну
платформу, все частіще виступаючи з критикою неоліберальної децентралізації
і приватизації на захист протекціонізму по відношенню до окремих груп
(титульного населення, національної еліти, і, навіть наднаціональної нації –
громадян ЄС), але їх електоральна база залищається стабільно не надто
великою, порівняно із представниками інших політичних течій [1, С.419-424].
Сучасна політична, економічна ситуація в нашій країні логічно розгортає
нашу увагу до усього спектру політичних ідеологій та концептів. Відтак,
306

історичні риси політичної ситуації, що її формують праворадикальні партії
сучасності є вкрай важливою, бо такі тенденції виступають не тільки
внутрішньо-системними чинниками суспільної практики, але і визначають
зовнішньо політичні тенденції розвитку у глобальному просторі сьогодення.
Радикалізація у розгортанні вищезазначених положень ще більше закцентовує
їх значушість, тим більше, що «праворадикальні партії становлять потенційну
загрозу для соціал-демократичних принципів, таких як мультикультуралізм,
соціальні права етнічних меншин і плюралізм»[3, С.43]. Водночас ми
спостерігаємо на практиці періодичну наявність політичного повороту саме у
цьому напрямку. І небезпеку становить не тільки й не стільки фашистська
символіка, скільки настрій на відгороження, закритість та ворожість. Ми
прагнемо увійти у Європу культурну, а не ту, для якої ми нахлібники та
чужинці. Для цього потрібно зосередитися на власному розвиткові, який не є
можливим в умовах культурної зверхності, ідеологічної жорсткості, яка дивним
чином поєднується із невизначеністю (чого тільки варті неспівставні концепти
С.Бандери та Р.Зварича, однаково зараховуючих себе до українських правих –
націоналістів, хоча і з різницею у часі), економічного ізоляціонізму та подібних
настроїв і політичних виборі, що були б помилкою на шляху історичного
поступу нашої країни.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СЬОГОДЕННЯ ТА ВПЛИВ МАС-МЕДІА
НА НЕЇ
Політична культура – невід‘ємна частина загальнонаціональної культури,
яка визначає політичні орієнтири та спрямування, а також ставлення до
політики як до окремого соціологічного об‘єкту. Саме через призму політичної
культури відбувається взаємодія між суспільством і політичною владою. На
сьогодні термін політична культура вживається у більш широкому значенні, і
означає не лише систему цінностей, а й рівень політичної свідомості,
політичної діяльності та політичної активності усіх членів суспільства.
Процес формування політичної культури – явище досить специфічне, адже
в кожного народу, в кожної нації, виходячи з їх історичних та соціальних
особливостей, воно відбувались по-різному.
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Що до політичної культури українського народу, то вона носить поки ще
досить яскраво виражений пострадянський характер. За 20 років незалежності
нам не вдалось позбутись ідеології та настроїв, які десятиліттями
насаджувались і вже в‘їлись в свідомість населення. Основною проблемою, яка
випливає з цього, є заідеологізованість та обмеженість мислення у більшої
частини населення.
Характерною особливістю сучасної політичної культури є велика роль ЗМІ
у формуванні політичної свідомості та політичних настроїв. Мас-медіа завжди
відігравали значну роль у соціально-політичному житті, проте з розвитком і
поширенням новітніх технологій їх заслужено називають четвертою гілкою
влади.
Неможливо заперечувати той факт, що засоби масової інформації
впливають на нашу свідомість, формують політичні цінності, ідеали, орієнтації,
моделі політичної поведінки. Це найефективніший і найзручніший спосіб
маніпулювання населенням, який дозволяє впливати на максимальну кількість
людей. Особливо в критичний час, коли відбуваються значні соціальні
зрушення, за яскравими лозунгами дуже важко роздивитись правду.
За останні роки гостро постало питання незалежності ЗМІ. Де-юре,
засобам масової інформації надається свобода слова та незалежність, але дефакто – повністю відсутній економічний та юридичний захист. Саме це
дозволяє політичним та фінансовим угрупуванням впливати на мас-медіа,
контролювати потоки інформації і настрої населення. Політична пропаганда,
так чи інакше, впливає на життя кожного із нас. І якщо ви думаєте, що вами не
маніпулюють, будьте впевнені – ви в руках професіоналів.
Вже досить довгий час ведуться розмови про створення в Україні якісно
нового інституту мас-медіа, який був би абсолютно неупередженим, прозорим
та відкритим. На сьогодні це є необхідним для того, аби зробити інформаційний
простір більш якісним та незалежним від впливу політичних партій,
бізнесменів та чиновників.
Крім того, в умовах надлишку інформації її значення поступово
знецінюється, втрачається первісне призначення. Кількість та якість інформації,
яка знаходиться в інтернеті ніяк не може фільтруватись та обмежуватись, що
часто приводить до спотвореного бачення тих чи інших фактів.
Важливо розуміти, що від рівня розвитку інформаційного простору
залежить готовність суспільства до демократичних перетворень. Засоби масової
інформації тут виконують роль спостерігача за належним дотриманням та
забезпеченням дотримання демократичних прав та свобод. Роль мас-медіа
полягає в тому, щоб в повній мірі проінформувати населення, надати факти в
такому вигляді, щоб можна було самостійно дати їм оцінку та сформувати
індивідуальну думку.
Сьогодні засоби масової інформації є інструментом політики. Проте не
можна заперечувати їх зворотній вплив на владу – через акумулювання
настроїв населення і вираження суспільної думки. Саме ця роздвоєність
функцій мас-медіа, може привести до повної дезорієнтації, спотворення
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політичної культури та свідомості населення. А це само по собі суперечить
головному призначенню журналістики.
Таким чином, маємо досить складні умови для формування політичної
культури. Вплив на неї як ніколи високий, саме тому так важливо вміти
варифікувати інформацію, перевіряти та сумніватись в тому, що нам подають
ЗМІ. Адже під красивою обкладинкою «Демократія» можуть приховуватись
всього лиш інтереси політичних груп, які вміло подаються експертами з медіаманіпуляцій.
Бесараб К.М. (м. Київ)
kbesarab09@gmail.com
СУЧАСНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН ТА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Молодь – найперспективніша частина суспільства з огляду на вік, духовні
сили, нереалізовані можливості тощо. Подальший розвиток суспільства
найбільшою мірою залежить від забезпечення гідних умов для
життєдіяльності молодих людей.
Попри усвідомлення цього, Україна на сьогоднішній день має багато
невирішених молодіжних проблем: безробіття, шлюбно-сімейні, проблеми зі
станом здоров‘я. Не менш важливою проблемою є недостатні умови для
самореалізації.
Нинішній рівень політичної свідомості української молоді є досить
низьким, що негативно позначається і на рівні її політичної активності. [1]
Пасивність може проявлятися в бажанні не підтримувати той чи інший
політичний рух, який не задовольняє специфічні потреби молоді. Але якщо
з‘явиться така політична сила, що здатна змінити погляд, в якій молоді люди
знайдуть відгук своїм інтересам, то ця пасивність може різко змінитися
активністю.
Важливою умовою розвитку громадської активності молодих людей є
цілеспрямована соціалізація з виробленням відповідної державної політики в
цьому напрямі. [2, С. 46]
Існують значні проблеми, які, в першу чергу, пов‘язані з недостатнім
фінансуванням. Економічна криза останніх років ускладнила економічну та
політичну ситуацію в країні, загострила соціальні проблеми молоді. [3, С. 221]
Отож, молодіжна політика має передбачати виділення значних
матеріальних коштів із державного бюджету. Часто державні заходи, що
націлені на молодь, не лише не доводяться до її відома, але й не відповідають її
запитам. Недостатньо систематичне оцінювання програм молодіжної політики
стають певною перепоною на шляху її розвитку.
Шляхи подальшого вдосконалення:
– держава повинна приділити особливу увагу роботі з обдарованою
молоддю, а також з тими, хто нездатний забезпечити собі гідне життя в
нинішній соціально-економічній ситуації (інваліди, хворі, сироти, тощо);
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– заохочення до більш активної участі в суспільному житті (наприклад,
створення таких державних програм, які б приваблювали молодь);
– використання міжнародного досвіду в реалізації молодіжної політики;
– забезпечення роботою випускників професійних освітніх установ для
підтримки їх повноцінної трудової діяльності;
– активна підтримка державою молодіжних об‘єднань;
– розробка таких освітніх програм, які орієнтовані на ринок праці;
– забезпечення доступу молоді до реалізації державної молодіжної
політики, що сприятиме розвитку самоорганізації [4].
Таким чином, молодіжна політика має бути складовою загальної концепції
розвитку того чи іншого суспільства.
Запропонована система шляхів вдосконалення молодіжної політики
забезпечить покращення
стану молоді,
збільшення її
внеску в
конкурентоспроможність країни.
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=455890
Біцай А.С. (м. Київ)
lina-990@mail.ru
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА
Безперечно, провідне завдання університету у всі часи полягала в якісній
підготовці фахівців, здатних на високому рівні здійснювати свою професійну
діяльність. Але на даний час в Україні такий період життя суспільства, коли на
перший план виступають інші завдання, які неминуче пронизують діяльність
університету, всіх його ланок. Таким ключовим завданням зараз є політичне
виховання студентів, формування їх політичної культури.
Політична культура є фундаментом міцної держави та нації. Саме
проблему консолідації української держави має вирішити питання формування
політичної культури студентської молоді.
Ми думаємо, що політична культура студентства є спільним результатом
навчання і виховання, що представляє собою комплексну характеристику
опанованого політичного досвіду, сформованої політичної свідомості, що
формується у зацікавленості у вирішенні існуючих суспільно-політичних
проблем, підготовленості до політичної участі в житті суспільства, здатності
взаємодіяти з державними інститутами.
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Студенти низько оцінюють свою компетентність у питаннях громадського
життя загалом і політичного життя зокрема. Це в першу чергу проявилось у
нещодавніх виборах до місцевих органів влади, які мали найменшу за всі роки
явку саме на території студмістечок. Ці суб'єктивні чинники формування
політичної культури, як і світорозуміння, відношення до політики, політична
свідомість, присутність або відсутність системи цінностей, можна коригувати
цілеспрямованим впливом викладачів. Основними об'єктивними факторами
формування політичної культури є: ситуація в країні, засоби масової
інформації, освітні установи, найближче оточення, сім'я.
Студенти скептично оцінюють свої можливості по реалізації своїх потреб
та інтересів у суспільному і політичному житті. Багато хто відзначає, що ніколи
не думали про те, що можуть впливати на суспільні й політичні процеси, але
впевнені в принциповій можливості самостійного здійснення громадського і
політичного вибору і в те, що можуть нести відповідальність за життя своє і
своїх близьких.
Доводиться з жалем констатувати, що серед студентів проявляється
синдром абсентеїзму - свідомого ухилення від участі в політичному житті
країни. Це свідчить про кризу легітимності політичної системи, про
відчуженість від влади, недовіру до владних структур.
В якості базових критеріїв готовності студентів до громадянського
суспільства можна відзначити наступні.
1. Зацікавлене ставлення до подій політичного життя (міста, країни,
міжнародних відносин), прагнення до знань про індивідуальні політичні права
та політичну систему, здатність виробляти власну думку на основі осмислення
інформації про політичних лідерів, партій і їхніх програмах (при чому на
останніх виборах з цими програми ознайомитись було доволі складно), потреба
обговорювати політичні проблеми з друзями, найближчим оточенням.
2. Готовність до участі в громадському і політичному житті: усвідомлення
необхідності змінюваності влади та участь в головному інституті демократії виборах, здатність оцінювати діяльність влади.
3. Спроможність і бажання взаємодіяти з суспільством і державою, знання
юридичної суті та процедурної складової інститутів влади, здатність і вміння
знаходити рішення складних суспільно-політичних проблем шляхом
переговорів і взаємних компромісів, повага до чужої думки і поведінкою на
основі прийняття загальнолюдських цінностей, соціальної адаптації та
інтеграції.
Особливо необхідно звернути увагу на формування активної
громадянської позиції, на розвиток інтересу до життя суспільства. Продуктивно
організоване політичне виховання сприяє формуванню патріотизму,
національної свідомості, інтернаціоналізму, миролюбності, політичної
культури.
Демократичне суспільство потребує культури громадянського типу.
Найважливішими базовими цінностями політичної культури, громадянського
суспільства можна назвати прихильність ідеалам свободи і справедливості,
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терпимості до існуючих між людьми відмінностей, здатність до сприйняття
чужого соціального досвіду, прийняття неминучості конфліктів і готовність йти
на компроміси, щоб досягти згоди, прагнення до легітимних форм політичної
поведінки, стійкий імунітет до різного роду утопічним ідеологіям,
переконаність у необхідності еволюційно-реформістського шляху розвитку.
Вважаємо, що подальша модернізація освіти повинна бути пов'язана з
підготовкою молодих людей до громадянського суспільства. Необхідно
переглянути і конкретизувати критерії модернізації, забезпечивши зв'язок
модернізаційних освітніх стратегій з розвитком політичної свідомості та
виховання громадян, здатних за допомогою співпраці творити нове суспільство.
Богачов Є.В. (м. Київ)
boga4ev@meta.ua
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ВЛАДИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАС-МЕДІА ТА ІДЕОЛОГІЧНА
ГЕГЕМОНІЯ
Ідеологічне суспільство – суспільство, яке існує у наш час. Основою його є
інформація, знання. Нині знання можна отримати не лише з книжок, а й з
різних інших джерел, таких як телевізори, комп‘ютери, а саме мережа інтернет і
інші прогресивні джерела здобування інформації. Тобто, іншими словами,
з‘явилося набагато більше способів отримання знань і вони стали набагато
доступнішими. Тепер кожний індивід може поділитися своїми знаннями з будьякої теми і вони будуть перейматися багатьма іншими людьми. Така гнучка
система зробила можливим обмін інформацією по всьому світу, і тепер ми
можемо знати все про все, якщо того забажаємо. Проте ця вседоступність є
також і інструментом пропаганди, мобілізації певних мас людей на основі
певних ідей. Таким чином певні ідеологічні владні групи можуть знайти
однодумців, об‘єднатися з ними і стати дуже значною політичною силою або ж
навіть ідеологічною гегемонією. Для того, щоб це сталося, необхідно лише
висунути ту думку, яку хоче почути певна група людей, далі ця інформація
буде поширюватися шляхом комунікації і один індивід може зібрати біля себе
цілу армію однодумців, які будуть слідкувати за його діями і всіляко
підтримувати.
Як відомо, будь-якою демократичною країною керує певна особа –
президент, яка була вибрана народом шляхом голосування на виборах. Для
того, щоб за кандидата голосував народ йому необхідно якось заявити про себе,
про своє існування, а також висловити план дій та ідеологію, якою він буде
керуватися, якщо стане президентом. Це дуже легко робиться засобами масмедіа. Інформація поширюється на всі верстви населення різними засобами її
передачі, і кандидат знаходить тих осіб, які підтримують його ідеї і мобілізує за
собою певний фронт однодумців. Для того, щоб перемогти на виборах,
необхідно набрати більшість народних голосів, а щоб їх набрати, необхідно
запропонувати людям те, чого вони хочуть, заявити про виправлення помилок,
які були допущені попередньою владою тощо. Тобто аналізуються статистичні
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дані, визначається, чого більш за все прагне народ і саме це й пропонується. А
вже подальше виконання може або зовсім не відбуватися, або ж дуже довго. Це
означає, що владу в країні можна захопити, якраз використовуючи цю павутину
обміну інформацією, запропонувавши людям те, чого вони хочуть. Отже, такою
є ідеологія захоплення влади.
Засоби мас-медіа можна використовувати і для утримання влади, для
мобілізації народу для отримання вигоди владним органам. Яскравим
прикладом може слугувати нинішні стосунки між Україною та Росією. Владні
органи цих країн через засоби масової інформації подають різне, вигідне для
себе, трактування подій, які відбуваються на території України. Таким чином,
влада настроює два народи один проти одного і відбувається інформаційна
війна. Таким чином легше підвищити до себе увагу і закріпити довіру народу,
зміцнити її і мобілізувати народ для підтримання певних, необхідних владним
органам людей. Отже, зображення певної ситуації з вигідного ракурсу також є
інструментом утримання влади. Дуже гарним прикладом також слугують
недемократичні форми правління. Тут влада повністю прибирає під себе всі
ЗМІ і просто диктує свою волю, вирішує, до якої інформації може бути доступ
у народу, до якої – ні. Прикладом слугують нацистська Німеччина, СССР при
Сталіні, нинішній режим в КНДР і т. ін.
Отже, з появою інформаційного суспільства стало легше не тільки
отримання знань і інформації, але й просування різних ідеологій у маси, що
іноді спричиняє дуже небажані і небезпечні наслідки.
Бугайов Д.В. (м. Київ)
Dmitrij19942009@yandex.ru
РОЛЬ ЗМІ В СУЧАСНОМУ ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Медіа з'явилися в 1780 роках з введенням газет, і з тих пір відіграють
важливу роль у формуванні людської свідомості в тій чи іншій державі. Україна
не є виключенням з цього. Україна є державою яка живе в часи бурхливого
розвитку демократичних засад в сусідніх високорозвинених країнах.
Демократія відтворює систему правління, при якій всі люди в країні, можуть
голосувати та обирати своїх представників в органах влади будь якого рівня.
Медіа відіграє вирішальну роль у формуванні «правильного»
демократичного устрою. Це є однією з основ демократії. Медіа змушує нас
усвідомити різні соціальні, політичні та економічні заходи, що відбуваються по
всьому світу. Це як дзеркало, яке показує нам, або принаймні прагне показати
правду і суворі реалії життя.
У століття інформаційних технологій ми повсякчас працюємо з великими
об‘ємами інформації. Ми отримуємо інформацію про події у всьому світі всього
лише одним клацанням миші. Що безсумнівно пояснює процес швидкого
розповсюдження інформації по всьому світі. Але її достовірність залишається
під сумнівом, так як кожна сторона може трактувати одну подію по різному. Це
розкриває нам значущу роль засобів масової інформації в суспільстві.
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Вплив засобів масової інформації насправді заслуговує великої уваги в
сучасному світі. Медіа повинні бути обережні висвітлюючи в ефірі або
публікуючи сенсаційні новини, так як це може породити занепокоєння та
безлад в звичному суспільному устрої.
ЗМІ є своєрідним мостом між звичайною людиною і представниками
уряду. Це потужний інструмент який має можливість породити або зламати
думку людей. До прикладу, якщо засоби масової інформації повідомлять
громадськості, що деяка особа є розшукуваним терористом, люди будуть
вважати це істинною наосліп бо не мають змоги перевірити це власноруч. ЗМІ
має змогу формувати сприйняття або викликати емоції бо користується
довірою громадськості.
Прозорість та підзвітність є обов'язковими факторами для належного
функціонування демократичної системи. Нажаль в сучасному світі корупція
переплітається з політикою. Політики користуються суспільними засобами для
підняття свого авторитету, що призводить до викривлення реальної ситуації.
Сьогодні демократичні устрої без ЗМІ неможливі але їх незалежність не
повинна означати не контрольованість, відірваність від громади, інтереси яких
вони повинні виражати. Бо інакше вони перетворяться на засоби політичної
пропаганди їх керівників, а звичайна громада залишається позбавленою
можливості публічного самовираження чи свободи слова.
Будь-яке демократичне суспільство повинно мати ЗМІ які об‘єктивно
висвітлюють політичні події задля підтримання демократичного устрою в
державі. Бо інакше існує загроза створення псевдо демократії з прихованим
пануванням правлячих верств чи класів.
Букрєєва К.С. (м. Київ)
kateryna.bukrieieva@gmail.com
ХАРИЗМАТИЧНІ ЛІДЕРИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ЧАСІВ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Лідерство властиве багатьом сферам людської діяльності, в тому числі і
політиці. Політичний лідер є учасником політичного процесу, що активно
впливає на нього, стимулює соціальну групу чи суспільство в цілому на
досягнення певної мети, впливає на їх соціальну поведінку [1]. Харизматичні
лідери зазвичай з‘являються на політичній арені у часи кризи. Дуже часто такі
лідери значним чином впливають на політичні події не лише у певній країні,
але й у всьому світі. Саме так було у середині XX століття під час Другої
світової війни.
Термін "харизма" був введений М. Вебером для визначення легітимності
влади [2]. Харизматичне лідерство побудоване на силі особистих якостей
лідера, на особистій відданості і довірі людей. Воно спричинює культ особи,
тобто значно завищену оцінку ролі лідера в державі, що виникає внаслідок
зосередження влади в руках однієї людини та ідеологічного впливу на
населення.
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У середині XX століття найбільшу роль на світовій політичній арені
відіграли такі лідери як Й. В. Сталін, А. Гітлер, Б. Муссоліні, Ш. де Голль, Ф.
Франко.
Йосип Віссаріонович Джугашвілі (Сталін) встановив диктаторський режим
в СРСР. Проголошуючи "диктатуру пролетаріату", він фактично керував усією
державою. Його влада характеризувалася численними порушеннями прав і
свобод людини та злочинами проти людства. Наприклад, розкуркулення,
репресії, геноцид українського народу, масові депортації народів. До
позитивних рис правління Сталіна можна віднести значний розвиток науки,
техніки, військової сфери та промисловості СРСР. До періоду перебування
Сталіна при владі також відноситься перемога СРСР у Другій світовій війні та
посилення впливу Радянського Союзу на міжнародній арені.
Адольф Гітлер був політичним та державним діячем Німеччини, державна
політика якого була спрямована на встановлення тоталітарного режиму та
централізацію влади. Після Першої світової війни за перебування Гітлера при
владі у Німеччині був створений могутній військово-промисловий комплекс.
Гітлер прагнув встановити панування Німеччини над усім світом. За його
наказами проводилися переслідування та масові знищення євреїв та деяких
інших етнічних та соціальних спільнот. Нюрнберзький трибунал визнав його
головним винуватцем у вчинені військових злочинів, вбивстві мирного
населення та розв'язанні Другої світової війни, у якій Німеччина із союзниками
зазнали поразки.
У союзі з гітлерівською Німеччиною участь у Другій світовій війні брала
Італія. Беніто Муссоліні – фашистський диктатор в Італії, що позиціонував себе
як проповідник Фашистської партії. Він прагнув створити могутню Італійську
імперію. За його влади в Італії була запроваджена цензура, були розпущені інші
партії, окрім Фашистської, інакодумство жорстоко пересікалося. Муссоліні
сконцентрував у своїх руках значну владу.
Іншим диктатором середини XX століття був Франсіско Франко.
Прийшовши до влади за допомогою фашизму, Франко протягом Другої світової
війни притримувався його ідей, виношуючи плани з розширення сфери
іспанського впливу. Проте після розгрому німецько-фашистських військ він
змінив курс зовнішньої політики, переорієнтувавши його на США.
Шарль де Голль був ще одним харизматичним лідером тих часів. Під час
Другої світової війни він був французьким генералом та лідером «Вільної
Франції» - організації, покликаної чинити опір окупантам. Шарль де Голль
закликав французів об‘єднатись навколо нього, щоб повернути Франції свободу
від нацистів.
Отже, для розглянутих прикладів харизматичного лідерства характерними
є об‘єднання людей навколо певної ідеї, авторитарний стиль керівництва,
пропаганда, жорсткий політичний курс.
Всенародно обраний загальнонаціональний лідер з рисами харизми може
відіграти як позитивну роль у житті країни, як це зробили, наприклад, Ф.
Рузвельт чи Ш. де Голль, так і вкрай негативну, встановивши терористичну
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диктатуру з усіма її згубними наслідками, прикладом чого можуть слугувати А.
Гітлер і Б. Муссоліні [5]/
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ЕТИЧНІ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ У ПУБЛІЧНОМУ
ПРОСТОРІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
Релігії є впливовими акторами у транзитивних суспільствах (і в Україні,
зокрема), які, зрозуміло, не можуть залишатися осторонь будь-яких важливих
соціальних проблем. Довгий час загнані на рівень кухонь, домашніх храмів,
приватних зборів віруючих, сьогодні церкви докладають значних зусиль не
тільки для того, щоб відновити свою інфраструктуру, але і ствердити свою
присутність у публічному просторі. При цьому доктрини і практики церков є
амбівалентними за змістом. З одного боку, церкви і релігійні громади прагнуть
утвердження своїх цінностей на рівні суспільства, а з іншого боку, адаптують ці
цінності до суспільних реалій і очікувань своїх віруючих.
У даному випадку ми розглядаємо етичні доктрини основних українських
церков (УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ) у сфері гендеру, сім‘ї і сексуальності. Ці
доктрини, вміщені у програмних документах церков, можуть бути зведені до
таких положень: 1) заборона будь-яких сексуальних стосунків, крім шлюбних;
2) репродуктивна функція сексу і майже повна заборона контрацепції, абортів,
штучного запліднення; 3) обмеження державного втручання у стосунки між
батьками і дітьми, а так само критика низки аспектів доктрини прав дітей
(відкидання так званої «ювенальної юстиції»); 4) розуміння шлюбу як союзу
чоловіка і жінки, заперечення одностатевих шлюбів та будь-яких інших
юридичних форм закріплення одностатевих відносин; 5) розуміння чоловіка і
жінки як рівних, але різних, що має на меті обґрунтування заздалегідь
встановлених соціальних ролей представників різних статей (гендерні
стереотипи); 6) необхідність державного захисту суспільної моралі у
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релігійному її розумінні і підтримка діяльності спеціально створених для цього
державних установ.
Етичні доктрини церков майже не інституціоналізовані на рівні
законодавства і судової практики. Це пояснюється і сформульованою на рівні
Конституції релігійною нейтральністю та світськістю Української держави, й
інерційним досвідом радикальної радянської секуляризації, що разом змушує
суспільство з насторогою сприймати будь-які спроби релігії легітимувати
власну мораль. Тим не менше, церкви не полишають спроб посилити вплив
своїх доктрин на політичну і правову системи шляхом лобіювання
різноманітних, часто дивних законів (зокрема, про заборону пропаганди
одностатевих відносин серед неповнолітніх, повну чи часткову заборону
абортів тощо), підтримки парламентських груп, які декларують відданість
християнським цінностям, протестів проти гомосексуальності, звернень до
державних органів щодо заборони прокату фільмів з ЛГБТ-проблематики тощо.
У літку 2015 року Всеукраїнська рада церков, «мажоритарними акціонерами»
якої є найбільші українські церкви, подала до Конституційної комісії свої
пропозиції щодо змін до Розділу ІІ Конституції України, присвяченого правам
людини. Показово, що пропоновані церквами зміни стосувалися не стільки
посилення гарантій релігійної свободи, скільки легітимізації власної моралі
(закріплення права на життя з моменту зачаття, унеможливлення появи
інституту евтаназії, визнання сім‘єю виключно гетеро сексуальних пар тощо).
Ми не прагнемо надавати оцінку ні самим етичним доктринам церков, ні їх
бажанню ствердити себе як учасника політичних чи правових (зокрема,
конституційних) процесів. Нас цікавить у даному випадку, наскільки згадані
вище зусилля з легітимізації власної моралі корелюють із артикульованою
церквами підтримкою євроінтеграції і Євромайдану. (УПЦ КП і УГКЦ
підтримали цей вибір беззастережно, ситуація в УПЦ МП значно більш
складна, однак і на рівні офіційних актів, і на рівні багатьох впливових спікерів
УПЦ МП також підтримала право українського народу на вибір європейського
шляху розвитку). Політика європейської інтеграції, яка була відновлена після
трагічних подій Революції гідності, втілилася, зокрема, у підписання Угоди про
Асоціацію з ЄС.
Зазначена угода недвозначно проголошує однією з цілей політичного
діалогу між Україною і ЄС зміцнення поваги до прав людини та
основоположних свобод, у тому числі недискримінації осіб, які належать до
меншин, і поваги до різноманітності. Це означає, що просування на шляху до
європейської інтеграції вимагатиме від України посилення гарантій гендерної
рівності, прав ЛГБТ-людей, захисту прав дітей, у тому числі і від порушень з
боку батьків. У юридичній площині це необхідно потягне за собою появу
релевантних законодавчих рішень, а так само судової і адміністративної
практики, які посилюватимуть розрив між етичними доктринами українських
церков і світськими законодавством і політикою. У свою чергу, українські
церкви мусять виробити власні стратегії реагування на вказані вище процеси.
Ці стратегії можуть зводитися до наполягання на тому, що християнська мораль
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має бути втілена на рівні Конституції. Тоді це фактично перекреслюватиме
церковну підтримку євроінтеграції, яка зробила суттєвий внесок у перемогу
Євромайдану, позбавить політичний вибір церков трагічної зими 2013-2014
років будь-якого сенсу. Проте, чи зможуть і чи захочуть українські церкви
виробити інші стратегії і відшукати інші форми своєї участі у публічному
дискурсі, – питання відкрите.
Волошин К.П. (м. Обухів)
Kosian-hummer3@ukr.net
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ: ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЧИ
ПОЛІТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Сьогодні Україна стоїть на порозі реформ. Президент України назвав
основні напрямки реформування - це судова реформа, удосконалення механізму
захисту прав і свобод людини і громадянина та децентралізація влади. На
останньому аспекті Президент загострює особливу увагу, адже події
українського сьогодення неможливо виправити без відповідних змін. Та чи
дійсно під децентралізацією нам пропонується європейська реформа? Чи,
можливо, це лише завуальована спроба Президента збільшити свої права на
місцях? Тому доцільно буде дослідити правову сутність та ознаки категорій
«централізація» та «децентралізація».
Взагалі потрібно сказати про суть цих двох явищ. Суть децентралізації
полягає в тому, щоб опустити повноваження на нижчий рівень, а саме: ресурсів,
повноважень, щоб розпоряджатися цими ресурсами, а також підзвітність.
Спочатку потрібно розібрати підзвітність. При децентралізації повноваження
президента і департаментів переходять під юрисдикцію місцевої ради. Що ж з
приводу ресурсів, то потрібно сказати що при децентралізації на місцях
збільшується об‘єм бюджету. І на останок потрібно поговорити про
повноваження. На сьогодні президент України має представників в кожному
районі, а також на рівні області, і цілі департаменти, які підпорядковуються
його адміністрації. При децентралізації у президента залишаються лише його
представники на місцях, а саме префекти (префекти районів та областей).
Що ж нам каже світовий досвід з приводу децентралізації. У Франції зміна
політики з централізації на децентралізацію відбулася у кінці 90-х ХХ ст. і
фактично префекти створювали реальні проблеми громадам. Через свої
повноваження вони зупиняли багато важливих рішень. Це було обумовлено
тим, що вони через власні амбіції хотіли показати всім, що вони щось роблять.
Потім через 10 років у них забрали повноваження з приводу зупинення рішень
громади.
З іншого боку у політиці децентралізації є свої плюси. Вони полягають у
тому, що префекти, вбачаючи у рішеннях місцевих, сільських чи селищних рад
порушення норм Конституції, можуть зупинити ці рішення. Таким чином
гарантується відповідальність місцевих, сільських чи селищних рад за
порушення норм Конституції, що важко сказати про політику централізації, за
якою притягнути до відповідальності місцеві ради є складною процедурою.
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Говорячи про децентралізацію, потрібно навести певні аргументи чи
потрібна вона Україні, а також розглянути позитивні чи негативні її сторони.
Звісно великим плюсом у децентралізації в тому, що у місцеві ради мають
більше повноважень і відповідних ресурсів. Таким чином на місцях краще
реалізують соціальні проекти по вдосконаленню благоустрою областей або
регіонів, а також наявність більшої кількості коштів у місцевому бюджеті.
Недоліком є те, що у префектів зосереджуються занадто багато повноважень, а
саме: можливість зупиняти рішення місцевої ради, а також можливість
розпустити місцеву раду. Найчастіше як показує зарубіжна практика префекти
зловживають своїми правами і таким чином порушують норми Конституції.
Але потрібно сказати сьогоднішні реалії життя на Україні показують, що
нашій країні необхідна політика децентралізації, з відповідним розумним і
справедливим нормуванням цього питання у відповідних законах, а саме в
Основному законі Україні – Конституції. Сподіваюсь, що відповідні зміни до
Конституції, які приймаються на сьогоднішній день виправдають очікування
українського народу.
Волощук М.Г. (м. Київ)
masha-voloshchuk@i.ua
ІДЕЇ МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ, НЕОБХІДНІ СЬОГОДЕННЮ ЯК
КОВТОК СВІЖОГО ПОВІТРЯ
Представники різноманітних сфер інтелектуальної діяльності мали
великий вплив та внесли вагомі внески у формування й розвиток української
політичної думки. Важко переоцінити внесок одного з них: В.Антоновича.
Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908 pp.) - історик,
археограф, археолог, етнограф, є автором значної кількості історичних і
публіцистичних праць, мав власне розуміння політичної науки. Висловив такі
ідеї: український народ постійно чинить супротив до будь-якої форми держави;
принципи демократизму є неможливими, допоки існує бюрократичний апарат.
Уподібнював демократію з народоправством, а український народ - з трудовим
селянством, оскільки вважав, що елементом України, що втілює у собі всю
демократичність є селяни, які "складають народність осібну" [2]. Оскільки,
В.Антонович разом зі своїми студентами часто відвідував українські села, аби
ознайомитися з народним світоглядом, то після цих подорожей зрозумів, що
"соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людяності" [1]. Можна
припустити, що через це, розуміння політичної думки виявляється у народному
житті, громадських і національних взаємозв'язках, а не у ниві державних засад і
політичних зв'язків.
Явно не вв'язуючись у політику, Пасічник (громадське псевдо
В.Антоновича) представляв суспільно-політичні сподівання частини
інтелігенції, яка вважала все українське самостійним повновартісним
національно-культурним явищем, що має могутні можливості для свого
розвитку, а не провінційною етнографічною спільнотою, що приречена
генезисом на зникнення. Він уважав еволюційний розвиток єдиним правильним
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і можливим рішенням для України, був прихильником консервативних
цінностей й закликав накопичувати культурний потенціал, поповнювати
українську скарбницю свідомих освічених людей. В.Антонович прагнув
усамостійнити культурний й ідейний розвиток України, обґрунтовував
нагальну потребу відокремлення центру українців як від Варшави, так і від
Москви. Але й застерігав при цьому, за словами В.Липинського, щоб,
відриваючись од Польщі, не ―втопитися‖ в Росії і навпаки [3].
Уже сторіччя немає В.Антоновича, та чи віддали ми йому належну шану?
На Байковому кладовищі так і залишився скромний пам‘ятничок, знаменитий
Антоновичів будинок ще близько 55 років назад. Побудувавши на тому місці
звичайну бетонну споруду, не залишивши й згадки про те, що там колись
проживав видатний науковець, внесок якого в українську історію, політику
важко переоцінити. А Центральному державному історичному архівові так і не
повернули імені, яке той мав у 1920–1930-ті рр.
Та, найкращим виявом шани та вибором для України у сучасному стані
було б те, якби провідні верстви усвідомили і втілили ідеї, які В.Антонович
висловлював і обстоював ще в ХІХ ст., зрозуміли важливу роль культури в
політиці й суспільстві, нагальність викохувати соборність України, національне
уодностайнення, та робили впевнені кроки в увиразненості українства,
орієнтуючи його на західноєвропейські політичні й культурні цінності. Тобто,
необхідно у повній мірі прийняти те, що сьогодні називають європейським
вибором.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ВЛАДИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАС-МЕДІА ТА ІДЕОЛОГІЧНА
ГЕГЕМОНІЯ
Держава не може існувати без певної сукупності ідей, що виражає волю
громадян до спільного життя. Вона об'єднує їх у єдине ціле, формує
громадянське співтовариство. Державна ідеологія містить у собі уявлення
громадян про шляхи розвитку суспільства і держави і детермінує пріоритети
поточної державної політики.
Кожна ідеологія має свою точку зору на хід політичного і соціальноекономічного розвитку суспільства, свої методи і засоби вирішення
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поставлених перед суспільством завдань. Тому основною функцією політичної
ідеології є оволодіння суспільною свідомістю.
Ідеологія як соціологічний термін завжди визначалось по-різному. Одне з
визначень: будь-яка система переконань, цінностей і звичок, які засновані на
базі конкретної політичної або релігійної школи. ЗМІ в цілому, і телебачення
зокрема, завжди використовувалися для поширення ідеології. Незважаючи на
те, що слово "ідеологія" скоріше несе в собі негативні конотації, поширення
певних ідей не завжди є шкідливим для добробуту аудиторії.
Наприклад, британська урядова пропагандистська машина під час Першої
світової війни. Аби набрати людей на службу в королівській армії, військовій
адміністрації довелося вдатися до поширення спеціальної агітпродукції.
Звісно ж розвиток пропаганди йшов уперед, а з початку становлення
тоталітарних держав поширення певної ідеології через ЗМІ, стало звичним
явищем для цих країн.
Тоталітарна держава, як відомо, в цілях власного функціонування і
контролю над усіма сферами суспільного життя створює спеціальний
інструмент. Найважливіше місце в цьому інструменті поряд з партією та її
організаціями, репресивними органами займають засоби масової комунікації.
Для наочності нами було розглянуто 2 унікальні держави ХХ ст.: СРСР та
нацистська Німеччина.
У випадку СРСР пропаганда була ключем до побудови держави, таким же
значущим компонентом, як військові або спецслужби. Якщо військові
утримували поділ на «своє»/«чуже» у фізичному просторі, спецслужби –
частково в інформаційному, приміром, борючись з поширенням чуток і
анекдотів, які несли альтернативні інтерпретації дійсності, то пропаганда – у
віртуальному. Та її робота була навіть більш помітна, оскільки пропаганда
завжди «глушить» альтернативні моделі світу.
Німецькі націонал-соціалісти концентрувалася лише на кількох темах, які
вони перетворювали у гасла, апелюючи до почуттів населення.
Головними темами націонал-соціалістичної пропаганди були расизм і
антисемітизм, ідеологія «єдиного німецького народу» і військового героїзму,
образ націонал-соціалістичної жінки і беззаперечний культ «фюрера».
Центральне місце в націонал-соціалістичній пропаганді займала політика в
галузі кіно.
Варто зазначити, що як німецька так і радянська ідеології мають в собі
велику кількість спільних рис.
З цього стає зрозуміло, що одним з головних інструментів будь-якої
влади є ЗМІ (недарма їх вже нарекли 4 гілкою влади, на ряду з виконавчою,
судовою та законодавчою). Засоби масової інформації – перетворюються на
потужний інструмент ідеологічної машини. Звичайні ЗМІ для передачі
повідомлень пропаганди включають повідомлення новин, урядові
повідомлення, історичні огляди, книги, листівки, пропагандистські фільми,
радіо, телебачення, плакати і афіші. У випадку радіо та телебачення пропаганда
може існувати в новинах, оглядах подій, сегменті ток-шоу, як реклама,
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громадські оголошення, або як довготривалі «едверторіали» (рекламні
оголошення, які мають вигляд звичайної статті).
Слід чітко уявляти, що, з одного боку, ЗМІ та держави з їх політикою та
ідеологією сповідують протилежні інтереси. Але, з іншого боку, вони завжди
прагнуть до цілком природного союзу. Так, журналісти ЗМІ черпають свої
сюжети в політичній сфері, а представники державної влади мають можливість
через засоби масової інформації переконати багатомільйонну аудиторію у
правильності проведеної ними політики та прийнятих рішеннях. Образно
кажучи, ЗМІ рекламують політику, а політика дає «їжу» для журналістів. Тут
немає і не буде винятків – у будь-якому суспільстві і на Заході, і на Сході
політична ілюзія підтримує і забезпечує владу. Хоча на практиці це нерідко
призводить до того, що ЗМІ, беручи участь у поширенні основних положень
національної ідеології держави на широку аудиторію, неминуче приходять до
використання методів і прийомів формування «потрібної» громадської думки.
Під час конфлікту в Україні, в якому кожна сторона переконує в тому, що
не хоче війни, вже давно триває бій за право називати власне тлумачення подій
правдою. При цьому навіть досвідченим спостерігачам нелегко відрізнити
факти від пропаганди.
Російські спецслужби за допомогою інформаційних агентств, телеканалів
та сайтів протягом як мінімум двох останніх років вели агресивну пропаганду
проти України. Спочатку з метою зриву асоціацію України і Європейського
Союзу. Далі — щоб розколоти країну і створити інформаційну основу для війни
з Україною. Тепер – для уславлення авторитету Росії, її величності, та
демонізації «заходу»
В даних умовах також можна говорити і про навіювання певного способу
мислення українськими мас-медіа. І тут ми постаємо перед дилемою: чи є це
дійсно пропагандою,створеною для виправдання дій влади та поширення
зручних настроїв, чи, можливо, адекватною і потрібною реакцією на
інформаційну агресію сусідньої держави?
Вощенко Б.А. (м. Київ)
vosbogdan@yandex.ru
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛІТИЧНОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО ВПЛИВУ НА
ЖИТТЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІУМУ
Сучасна політика – це складне суспільне явище, яке має відношення до
різних сфер нашого життя і його складно оцінити однозначно.
Стан релігії в Україні відповідає загальноєвропейському стану духовного
життя, а саме: визнання вільного обрання віросповідання та свободи совісті, що
декларовано Конституцією України, в 1991 р. «Законом про віросповідання та
релігійні організації», в якому йдеться: щоб проводити релігійну діяльність,
конфесії, деномінації, церкві, релігійній групі або установі достатньо тільки
подати заяву про свою реєстрацію, номер рахунку в банку, статутні документи,
акт обстеження виконавчими органами влади та юридичну адресу
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Це не тільки дозволяє будь-кому за своїм волевиявленням обирати
релігійний шлях, але й призводить до реєстрації організацій, які мають
невизначену репутацію, такі як секти. На відміну від ситуації в Європі, в
Україні релігія є виходом з непростої, напруженої ситуації, пов‘язаної з
загальнокультурними та соціально-економічними проблемами. Саме через це
все більше українців починають звертатися до релігійно-церковного життя та
духовних практик.
Релігія та політика – це не зовсім вже і різні течії. Якщо розглянути
послідовників різних релігійних течій як деякі соціальні групи, то, як доказує
історія людства, переважна більшість намагається заробити більше владних
повноважень і використовувати владу в своїх інтересах. Отже, релігія
перебуває у тісному зв‘язку з політикою.
З моменту здобуття Україною незалежності релігія все більше починає
відігравати помітну роль в державі та суспільному житті. У наш час, коли люди
втомилися від обіцянок влади, від відмови владних органів від їх же ідеології,
на шляху духовного відродження України стає церква, яка приймає всіх
бажаючих, незалежно від їх ідеології. Звісно, церква відчутно може впливати на
життя суспільства, це відображено і в історичних подіях, хоча вода не є
політичним інститутом.
Коли люди зневірюються у чомусь, вони починають шукати інші шляхи до
знаходження істини. Одним з таких шляхів є церква, яка завжди відкрита до
охочих і є своєрідним заспокійливим для народу.
Соціальна група ―Рейтинг‖, провівши соціальне дослідження , визначила,
що народ вважає, що церква може здійснити значно більший вплив на
населення в цілому, ніж на певні сім‘ї або особистості .Тобто релігія у думках
людей перетворюється на засіб етнічної та політичної мобілізації різних верств
населення.
На даний час, суспільство вважає, що церква чинить позитивний вплив на
населення і здатна вирішити політичні проблеми, які виникли в результаті
правління недоброякісної влади.
Однак, за наявністю великої кількості релігійних течії, не всі вони є
дружніми і не всі ладять між собою за своїми принципами, і саме через такі
непорозуміння і виникають різні релігійні війни, прикладом являються
терористичні організації, які дуже радикально, воєнним способом відстоюють
канони своєї релігії. Тому для вирішення питання про долучення релігії до
влади, спочатку необхідно вирішити міжусобні релігійні проблеми, та окремі
випадки радикалізму.
Отже, в наші дні релігія показує себе в якості своєрідного моральноетичного регулятора, як течію, до якої можна звернутися у разі зневіри і відчаю
у політичному житті суспільства.
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Гарковенко А.В. (м. Київ)
pm.garkovenko@gmail.com
ДОСВІД РОКІВ, ЧИ Є МАЙБУТЬЄ У ПРАВИХ РАДИКАЛІВ
На сьогодні існує досить велика кількість статей на наукових робіт, що
досліджували питання, що стосуються правих партій в світі та в Україні, однак
можна також сказати, що дослідження цього питання для сьогодення є досить
актуальним і народно значимим. Актуальність даної теми проявляється в тому,
що сьогодні ми живемо в край нестабільному політичному становищі і
здається, що люди втратили будь-які надії на врегулювання ситуації
―політичними слугами народу‖
У даній статті ми розглянемо розвиток праворадикальних політичних
партій в Україні, шляхом аналізу минулого досвіду цих партій, а також
сформулюємо майбутні шляхи розвитку такої політики в Україні.
Провівши аналіз статті Антона Швеховцова та Андреаса Умладна, в котрій
дослідники розкривали шлях праворадикальних партій від моменту їх
створення до сучасної України, слід зазначити, що розвиток правих на теренах
України є досить повільним, адже, що стосується країн Європи, то там майже в
кожному законодавчому органі є праворадикальні партії.
-на початку 1990 років в Україні існувало близько 3-4 партій, які набули
широкого розголосу, серед яких УНА(Українська Національна Асамблея), що
відома своїм серпневим путчем та смолоскиповою ходою у Львові; наступною
партією була КУН(Конгрес українських націоналістів), ще однією гучною
фігурою була партія СНПУ(Соціал-національна партія України), де вперше
дебютував як політична фігура Олег Тягнибок, що наразі є лідером
праворадикального руху
Після здобуття Україною незалежності, ідеї цих партій несли більше
пострадянський характер, однак сьогодні так сказати не можна.
-партія ―Свобода‖ в даний момент в своїй політичній програмі має досить
радикальні положення такі як: люстрація влади, національність українця є
обов'язковою, вільне набування та володіння вогнепальною і холодною зброєю,
посилена українізація, чи не здається це занадто політично зафарбованим та
занадто радикальним, на мою думку так, чи можна їх назвати екстремістами,
можливо.
-позитивні аспекти в програмі ―Свободи‖ також присутні, до них можна
віднести обов'язкове медичне страхування, державна житлова програма
«Расистські і ультранаціоналістичні ідеї поділяє достатньо велика кількість
людей. Це не хулігани або потенційні вбивці. Ці люди просто мислять в
контексті українського націоналістичного дискурсу, або, наприклад,
расистського», – говорить Шеховцов.
- наразі, в ситуації, що склалась сьогодні в Україні, на мою думку
необхідним є все ж радикальний режим, в легкому його прояві.
- на думку деяких осіб націоналізм має широко впливати на населення та
їхню національну самосвідомість, можливо бути навіть анархічним, адже на
сьогодні поняття ―бюрократія‖ стала досить поширеним серед українського
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народу, що потрібно укорінювати ще на початку його розвитку, якщо ми
бажаємо подувати правову та демократичну державу
- сьогодні українці потребуюсь кардинальних змін щодо політики,
зупинення агресивних дій з боку країни-сусіда, розвиток сількогосподарського
комплексу та монополізації виробництва.
- чи є шанси у розвитку праворадикальних партій у майбутньому, все
залежить від рішення електорату, можливо зараз громадяни зневірившись у
владі віддадуть свій голос за радикалів
- праворадикальним партіям, що вже існують на теренах України
необхідно зменшити свою політичну спрямованість та кардинальність, це дасть
їм реальний шанс на наступних виборах здобути підтримку більшості.
У висновку даної роботи слід зазначити, що праворадикальні партії
можуть мати місце в Українському Парламенті, здобувши це жадане місце
після революції їм все ж вдалось, але якою ціною і чи потрібно українському
електорату в майбутньому зміни, що ні до чого не призводять.
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РЕЛІГІЯ В ХХІ СТОЛІТТІ
Яку роль повинна відігравати релігія в сучасній демократичній державі?
Яким чином слід відокремити церкву від політики? Ці та інші питання
неодноразово порушувалось не лише в науковій, а й в популярній літературі.
Їхня актуальність є беззаперечною, адже в сучасному світі, з високим рівнем
розвитку технологій релігія та наука зіштовхуються чи не щодня.
Як приклад можна навести медичну процедуру під назвою евтаназія. Це
навмисне скорочення (переривання) життя хворого пацієнта, який страждає від
невиліковного захворювання і відчуває нестерпні болі. Чи правильним є
заборона цієї процедури лише з тієї причини, що це суперечить релігійним
канонам? Адже евтаназія може позбавити людину від жахливих
днів/місяців/років, які вона приречена прожити з невиліковним болем.
Або ще один приклад – події в Парижі 7 січня 2015 року, коли кілька
радикальних ісламістів напали на офіс редакції сатиричного щотижневика
«Charlie Hebdo», розстрілявши 10 працівників газети і 2 поліцейських.
Причиною стала карикатура на лідера Ісламської Держави Аль-Багдаді, яка
була опублікована у Твіттері за кілька годин до теракту. Терористи діяли на
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підставі своїх релігійних міркувань, адже увірвались до редакції з криками
"Аллах Акбар!" и "Ми помстились за пророка".
То як же в сучасному світі необхідно ставитись до релігії?
Існує безліч концепцій щодо її походження, проте я вважаю, що перш за
все вона релігія виникла як спосіб пояснення незрозумілих для людей
природних явищ, таких як гроза, засуха, виверження вулкану тощо. Але з часом
люди самі зрозуміли принципи їх дії, й з точки зору релігії їм все важче і важче
заперечувати такі наукові теорії, як, наприклад, теорія еволюції.
То чому ж релігія не зникла? Адже те, що колись описували як
божественне втручання, зараз можна повністю охарактеризувати з наукової
точки зору, з раціональних позицій.
Дехто вважає, що релігія є засобом влади, засобом впливу і контролю над
масою людей. Я думаю, що вона досі є «живою» через самих людей. Їм це
вигідно. Набагато простіше винити свою долю в свої невдачах, нереалізованих
планах, сказати ―не судилось мені бути керівником цієї фірми‖, аніж дійсно
важко і наполегливо працювати для здійснення цієї цілі.
Я не заперечую релігію. Я лише вважаю, що необхідно знайти правильний
баланс щодо впливу релігії на життя сучасної людини. Бо навіть А. Ейнштейн
свого часу наголошував, що наука не може розвиватися окремо від релігії: «Я
не можу уявити собі справжнього вченого, який не володів би глибокою вірою.
Це можна виразити і так: не можна вірити в безбожну науку» [1].
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ІДЕОЛОГІЯ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ ЯК ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
В добу бурхливої глобалізації все чіткіше проявляються особливості
соціального порядку, в якому важливу конституюючу роль відіграє економіка,
оскільки вона «починає проявляти себе не лише як спосіб господарювання, але
і як домінуюча система управління суспільством, як політика і, навіть, ідеологія
епохи, що наступає» [1, С.112]. Тому економічна ідеологія постає не просто як
ідеалізована ціль, а як реальна необхідність, як феномен соціальної свідомості.
Актуальність даної тематики полягає у тому, що гегемоністичний статус
неоліберальних практик є глобальним феноменом, що робить вкрай важливою
концептуалізацію витоків неолібералізму як ідеології та програми розвитку, а
також ідентифікації її альтернатив.
Неолібералізм має три виміри, які рівноцінно можна розглядати в їх різних
проявах. Неолібералізм: як економічна теорія, яку впродовж ХХ ст. розробляли
теоретики-економісти; як ідеологія, що визначає принципи суспільної
конструкції, а також цінності та мету суспільної перебудови; а також – як
практичну публічну політику, яку здійснюють правлячі кола країн, різних за
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темпом розвтку, але які прагнуть створити ефективно функціонуючу
капіталістичну систему та перейти до демократії, що має бути метою кожної
країни, що існує в сучасному глобальному світі.
Сутність неолібералізму є у дисоціації суспільного відтворення за
рівночасного надання переваги ринковим імперативам над суспільними.
Формується більш атомізована та приватизована система, необхідним
компонентом якої є перехід від держави загального добробуту до держави
загальної праці. На глобальному рівні сутністю неолібералізму стає
підпорядкування інтересів окремо взятих держав інтересам мобільного
транснаціонального капіталу [2, С.20].
Неоліберальна економічна ідеологія є ідеологією максимальної свободи
суб‘єкта економічної діяльності. За таких умов сучасний неолібералізм, як
ідеологічна стратегія економіки та соціального управління і розвитку,
спрямований на зняття обмежень з ринку і тим самим – на відхід від
перерозподільчих механізмів держави загального добробуту, що є основою
національного розвитку суспільства [3, С.224].
В період нерівномірного розподілу ресурсів, коли інвестиції та
капіталовкладення стають основною здобиччю, коли конкуренція стає не
об‘єктивним законом розвитку ринку, а його єдиним законом, поява та
швидкість поширення такої концепції, як неолібералізм, не стає загальним
шоком.
Неолібералізм сьогодні фактично зняв гостроту суперечностей між двома
рухами, які за своє сутністю є самостійними світоглядами: консерватизмом і
соціал-демократією, він перетворив їх на дві сторони «однієї медалі», даючи
можливість знайти більш чіткий та виважений шлях розвитку.
На сьогоднішній день неоліберальна парадигма, стає панівною у світі.
Вона проголошує деструкцію системи державного регулювання і прихід їй на
зміну глобального самоврядного ринку, значення якого неможливо
недооцінити у час «економічної ери».
Політична практика засвідчує широке застосування ідей неолібералізму в
урядовій політиці. Однак ідеї лібералізму мають своїх прихильників і критиків,
відтак підвищується актуальність, теоретична важливість та практичне
значення пошуку альтернативних ідеологій та практик розвитку економіки та її
модернізації. Це, своєю чергою, зумовлює збільшення інтересу до держави як
ініціатора розвитку, що ефективно керує капіталістичною економікою в
інтересах суспільства в цілому.
Конструювання дієздатних моделей розвитку та модернізації є
неможливим за відсутності осягнення інтелектуальних витоків та можливостей
сучасних дискусій, щодо цих проблем. Наступним кроком має стати подальше
дослідження державоцентриських концепцій у соціології задля адекватної
концептуалізації взаємовідношення держави та ринку в процесі суспільного
життя.
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РЕЛІГІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇЇ РОЛІ В СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
«Якби не було Бога,
його треба було б вигадати».
Вольтер
Скільки існує людство, стільки існує і релігія. Здається, що людина просто
не може існувати без віри в Бога. Але як і чому релігія змогла зайняти провідне
місце в житті суспільства?
Релігія – це віра, світогляд окремої особистості або певної групи,
сукупність духовних та культурних цінностей , які впливають на поведінку
людини в суспільстві. У людському розвитку існування релігії можна
прослідкувати протягом всього часу існування цивілізації.
Одні релігійні течії поступово змінюють інші, кожне покоління описує
оточуючу соціальну реальність за допомогою відповідної системи понять,
притаманних кожній історичній епосі. Таким чином, віра продовжує жити в
суспільстві, визначати його подальший розвиток.
Релігія завжди мала великий, а іноді й визначальний вплив на людей, між
церквою та державою завжди існували конфлікти щодо розподілу влади та її
характеру (світського чи духовного). Достатньо згадати війну між храмами та
містами – державами стародавнього світу за вплив на населення ( Єгипет).
Примусове хрещення у 988 році з метою об‘єднати народ і зменшити вплив
язичництва та інших віровчень на світогляд суспільства.
В епоху Середньовіччя релігія та церква справляли, мабуть найбільший
вплив на життя суспільства. Хрестові походи задля «насадження віри»
визначали зовнішньополітичні пріоритети держави, інквізиція визначала рівень
наукового прогресу (скільки наукових відкриттів було заборонено за наказом
церкви через їх «хибний» характер, скільки людей було страчено!). І це тільки
один з прикладів впливу релігії на суспільство.
Український народ дуже тісно пов‘язаний з релігійними віруваннями. На
мою думку, це цілком логічно, бо людина частіше всього звертається до Бога у
складній життєвій ситуації, коли потребує розуміння і підтримки. На долю
українського народу протягом його історії припало безліч випробувань: війни,
кріпацтво, територіальна роздробленість, тривалий асиміляційний вплив з боку
інших держав, трагедія голодомору тощо. Саме віра у Бога, в себе, у свій народ
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не дозволила скоритись долі. В усіх домівках були ікони, а в кожному селі –
церква, в якій людина знаходила необхідну підтримку і захист. Саме вона
забезпечувала міцні соціальні зв‘язки. Заповіді, прописані в Біблії були
фундаментом морального виховання молоді. Віра надавала суспільству
стійкості.
В сучасній Україні держава виступає в якості судді у міжконфесійних
суперечках, реєструє діяльність різних церковних організацій. В країні
проводиться політика віротерпимості, можливість обирати та сповідувати будьяке релігійне вчення, або не сповідувати жодного. В Конституції України
закріплено релігійний плюралізм, свобода думки і слова. Церковні інститути
не впливають на органи влади та політичну ситуацію в країні. Не зважаючи на
існування різних віровчень в державі, саме православ ‘я має великий вплив на
розвиток освіченості, духовності , традицій українського народу.
В наш час релігія в деяких країнах стала бізнесом. Можновладці добре
усвідомлюють, що за допомогою церкви можна схилити симпатії електорату на
свій бік. А священнослужителі, в свою чергу, отримують «дивіденди» за свою
роботу. Отже, ми можемо спостерігати , як релігія поступово втрачає своє
першочергове призначення і стала просто засобом маніпулятивного впливу.
Особливо яскраво це видно під час проведення передвиборчих кампаній.
Дуже прикро, що вона перестає асоціюватися з духовним началом в житті
людини, а все більше сприймається як масштабне затуманення розуму.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ У ВІЙНАХ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛІННЯ
На сучасному етапі розвитку суспільства інформатизація, інформаційні
системи посіли центральне місце в усіх розвинених країнах світу. Саме це стало
основою формування нової парадигми розвитку сучасного суспільства. Друга
половина ХХ століття знаменувалася не лише розвитком економіки,
інформаційно-комунікативної сфери, процесом глобалізації, науково-технічною
революцією, а й кліматичними змінами, загостренням протиріч у
демографічних процесах, розповсюдженням тероризму, злочинності. Дані
явища вимагають змінити background
міжнародної політики внаслідок
еволюції воєнних конфліктів та принципів збройної боротьби. Cучасна наукова
термінологія перестала обмежувати визначення «війна» і «воєнний конфлікт»
лише процесами використання зброї. Так, війни четвертого покоління (4GW –
Fourth generation warfare) характеризуються стиранням меж між військовими
дыями і політичними, охоплюючи всі аспекти людського життя.
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Свого часу Д.Рамсфельд, доповідаючи на конгресі в 2002 році, висловив
думку про появу конфліктів нового типу, внаслідок чого слід здійснити
підготовку до зовсім іншої війни – війни, яка буде разюче відрізнятися від
конфліктів минулого століття [1]. В той час як Томас Хеймс зазначав: «Цей тип
війни не є чимось «новим» або «несподіваним», він розвивався протягом
останніх 70 років» [2].
Під час війни першого покоління використовувалась лінійна тактика,
застосовувалася холодна зброя і мушкети. Друге покоління слід
охарактеризувати появою оперативного мистецтва, так званим впровадженням
тактики «вогню і маневру». Війна третього покоління по праву може
називатись механізованою, оскільки цілі війни досягались руйнацією воєнноекономічного потенціалу противника, внаслідок послаблення його резервів,
інфраструктури, воєнної бази.
При війнах четвертого покоління докорінно змінюється мета конфлікту від
фізичного знищення противника до руйнації культурної інфраструктури та
соціуму, у більшості випадків невійськовими шляхами.
Під час 4GW зникають поле бою, зброя, лінія фронту, розмиваються межі
між війною і миром. При виборі основних цілей руйнації пріоритетними стають
не військові об‘єкти, а ідеологічні та духовні місця, що здатні зберігати єдність,
бойовий дух. При цьому вплив може бути як прямим так і опосередкованим.
Для війни четвертого покоління важливе значення має не слухняність, а
ініціативність та індивідуальність окремого бійця. Адже, він не потребує
покрокового інструктажу від керівництва, натомість здатний сам грамотно
слідувати загальному плану операції. Великого значення набувають маневри в
бойових діях, а скупчення військових та техніки стає суттєвим недоліком,
котрий буде зустрічатись набагато рідше. В даному випадку характерними
рисами будуть децентралізованість, відсутність шаблонності в тактиці бойових
операцій. Принципи ведення війни нового покоління активно впроваджуються
в практику воєнних конфліктів у всьому світі. Воєнно-наукові осередки
провідних країн займаються підготовкою до конфліктів такого типу. Франц
Уле-Веттлер висловив свою думку про те, що в минулому командувач був
впевненим у тому, що прийдешня війна нагадуватиме минулі війни, в той час
як сьогоднішній главнокомандувач знає з впевненістю лише одне: той, кому не
вдається адаптувати досвід минулої війни до нової реальності приречений
потерпіти поразку.
Таким чином, характерні ознаки війни четвертого покоління не є
принципово новими, адже в тій чи іншій мірі вони мали своє відображення в
попередніх поколіннях від первісних воєн до воєн епохи індустріального
суспільства. Однак, саме в даний час вони отримують свою системність,
зміщують акценти від фізичної руйнації до протиборства в культурній,
соціальній, інформаційно-медійній сферах суспільного життя. Критично
важливого значення в сучасних військових діях набуває інформаційний ресурс,
який слід вважати запорукою успіху при досягненні мети війни.
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ
ПРОФІЛАКТИЦІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Сучасний світ характеризується зміною суспільних парадигм, які
відображаються в усіх сферах життєдіяльності. Неабиякий вплив на
формування світоглядних позицій сучасної особистості здійснюють засоби
масової інформації, іноді зумовлюючи деформацію моральних норм і
спотворення суспільних цінностей. Створююч и міфи про ―красиве життя‖,
ЗМІ фактично налаштовують людину на пошук швидкого збагачення, як то:
нелегальне працевлаштування за кордоном, наживу за рахунок іншої особи,
експлуатацію та ін. За таких обставин люди часто стають заручниками ситуації
торгівлі людьми.
Водночас виникає низка суперечливих питань щодо профілактичної
діяльності ЗМІ у проблемі протидії торгівлі людьми. Останнє зумовлює мету
нашої статті –дослідження ролі засобів масової інформації у соціальній
профілактиці торгівлі людьми.
Засоби масової інформації–це пресса, радіо, телебачення, інтернет,
кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні
щити та панелі, домашні відеоцентри,що поєднують телевізійні, телефонні,
комп‘ютерні та інші лінії зв‘язку. Всім цим засобам притаманні якості, що
їх об‘єднують звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям,
корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.
Термін мас-медіа застосовується також до організацій, які контролюють ці
технології, наприклад, телевізійних каналів або видавництв .
ЗМІ як соціальний інститут досліджували Н. Богомолова, В. Горо-хов, А.
Москаленко, Ю. Хабермас; взаємодію ЗМІ і суспільства –О. Ваганова, Ю.
Горський, Г. Солганік; вплив ЗМІ на соціалізацію особистості В. Воробйов,
Н. Габор, О. Журін, І. Лєвшина та ін.―Засоби масової інформації –це технічні
засоби створення, запису, копіювання, тиражування, збереження та
розповсюдження інформації для масової аудиторії.
Характерні риси засобів масової інформації: публічність - наявність
спеціальних технічних засобів; непряма - розділена у просторі та часі
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взаємодія
комунікаційних партнерів; непостійний характер аудиторії;
переважна односпрямованість впливу від комунікатора до реципієнта.
Нині, зміст і форми роботи ЗМІ визначаються не тим, як в пливають люди
на медіа, а навпаки –необхідністю впливати на людей. При плануванні роботи
беруться до уваги потреби людей, проблемні суспільні питання, але така
реакція медіа на запити громадян в основі своїй не є відповіддю на запити
(медіа –це не довідкове бюро, не служби допомоги): проблеми людей використовуються лише як фактичний матеріал для роботи ЗМІ [7, с. 104 - 105]
А. Рижанова зазначає, що ―сучасне наукове знання розглядає ЗМІ як
багатофункціональний соціальний інститут, що володіє, крім соціалізаційної,
ще
й
комунікаційною,
просвітницькою,
дозвіллєво-розважальною,
компенсаторною, виховною, зокрема соціально-виховною, освітньою та
багатьма іншими функціями.
З появою регіональних, глобальних ЗМІ соціальне спілкування значно
розширюється, оскільки люди отримують доступ до соціальних цінностей,
соціальної культури країн різних континентів, що сприяє як підвищенню
загальнокультурного рівня, так і соціальному вдосконаленню індивідів,
різних соціальних груп, народів, регіонів, людства.
Проте ЗМІ, зокрема глобальні інформаційні канали, можуть
відігравати і негативну роль, а саме: запиняти соціальний розвиток соціальних
суб‘єктів, деформувати його, навіть забирати життя у людини через відповідну
інформацію‖ [9, с. 388-391.]
В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами ―Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні‖, ―Про інформацію‖, ―Про рекламу‖, ―Про
телебачення та радіомовлення‖ та низкою інших. Разом із тим, в Україні діє
чинний Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік ―Про пресу та інші
засоби масової інформації‖ від 01.08.1990 року. Засоби масової інформації,
безперечно, суттєво впливають на соціалізацію особистості: пізнання світу,
інших країн, різних понять і категорій, із якими вона зустрічається. ЗМІ несуть
масову інформацію до комуніканта. Кожен засіб має свої особливості передачі
масової інформації.
Так, найбільш оперативним є радіообласть науки і техніки; спосіб передачі
інформації на відстань засобом радіохвиль, за допомогою якого здійснюється
радіомовлення ,передача сигналів, мови, музики для необмеженої кількості
слухачів. [8, с. 996]
Аналітичний підхід до діяльності ЗМІ дозволяє констатувати, що у
проблемі соціальної профілактики торгівлі людьми найпоширенішими
жанрами є: інформаційні – журналістське розслідування, інтерв‘ю, відео
репортаж,авторська колонка, стаття.
Фактично дуже рідко використовується жанр герой- журналістики та шоу
– жанр. Аналіз матеріалів ЗМІ (газети та журнали ―Кореспондент‖, ―Віче‖,
―Аргументи та факти‖, ―Сьогодні‖ та ін.; канали ―Інтер‖, ―1+1‖ , ―ICTV‖ ―СТБ‖
та ін. ; радіо ―Європа плюс‖, ―Радіо FM‖, ―Ера‖ та ін.; період 2010 - 1013 рр.)
засвідчив, що проблема торгівлі людьми висвітлюється фрагментарно. Її
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ініціюють, як правило, МВС (сюжети в новинах, спецпроекти), департаменти
соціального захисту населення (статті, інтерв‘ю), громадські організації. Іноді
телеканали створюють ток-шоу, героями яких є люди, причетні до ситуації
торгівлі людьми.
Однак такі люди не завжди є жертвами ситуації торгівлі людьми. Правова
оцінка дій таких осіб та їх правова відповідальність, як правило, не
визначаються. Найбільша кількість матеріалів була пов‘язана з торгівлею
дітьми, органами, наркотрафіком, нелегальними мігрантами.
Отже, вплив ЗМІ на людину починається із раннього віку і продовжується
все життя. У сучасному світі ЗМІ взяли на себе значну частину функцій із
формування свідомості людей, виховання їх поглядів, ідей, звичок тощо.
Людина, яка раніше не стикалася з проблемою торгівлі людьми, завдяки
можливостям ЗМІ знайомиться з її найрізноманітнішими проявами, скласти
певну уяву і сформувати відповідне ставлення до зазначеної проблеми.
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МІГРАЦІЙНЕ ДУШПАСТИРСТВО, ЯК ВІДПОВІДЬ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ НА ВИКЛИК МОБІЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА В ДОБУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У 2015 р. тема мобільності людства набула безпрецедентної актуальності.
Сучасна міграційна криза виявила проблеми і недоліки міграційної політики
країн Європи, вкотре загострила полеміку, активним учасником якої виступає і
Католицька Церква. Починаючи з часів масової еміграції європейців за океан,
насамперед італійців, на межі 19 - 20 століть, вона приділяла чималу увагу
проблемам мігрантів. Цій темі присвячено багато документів, як папського
уряду, так національних єпископських конференцій. У структурі Церкви
створено спеціальний підрозділ – Папська рада у справах душпастирства
мігрантів та неосілих, яка у 2004 р. прийняла документ, що узагальнив позицію
Церкви щодо явища міграцій — Інструкцію «Любов Христова до мігрантів»
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(«Erga Migrantes Caritas Cristi»). Цьогоріч з нагоди відзначення Міжнародного
дня мігранта і біженця Папа Франциск у зверненні на тему «Церква без
кордонів, матір для усіх» вкотре наголосив на тому, що Церква виступає за
прийняття і солідарність, милосердя та захист людської гідності [2, p.3-5].
Представники Католицької Церкви, насамперед, наголошують, що міграції
є невід‘ємною характеристикою сучасного світу, звертають увагу на брак
планування та системних методів в управлінні цим феноменом, на необхідності
відмовитися від «аврального» підходу, який розглядає міграційні потоки, як
стихійне, непередбачуване лихо, закликають уникати спекуляцій та
маніпулювань громадською думкою. З другої половини 20-го століття позиція
Церкви дещо
змінила
пріоритети.
Поступово, з
усвідомленням
«нетимчасовості» явища міграцій, першочергові проблеми соціальної опіки і
харитативної діяльності замінили більш глибші питання, які стосуються
інтеграції, діалогу, побудови нового мультиетнічного, мультикультурного та
мультирелігійного суспільства. Одразу наголосимо, що другі не применшують
значення перших. Навпаки, Церква постійно нагадує настанову Христа про
любов до ближніх та допомогу нужденним, а соціальна діяльність серед
мігрантів, зокрема організації «Карітас» чи Служби єзуїтів у справах біженців
(«Центр Асталлі») є авторитетним прикладом у цій сфері.
Таким чином, за роки опіки над мігрантами Католицька Церква розробила
спеціальне міграційне душпастирство. Центральним поняттям його є принцип
рівності всіх людей перед Богом і наголошення на тому, що мігрант – це не
«знаряддя праці», а, насамперед, людина, наділена душею, гідністю, правами і
обов‘язками, Вона «потребує жестів, завдяки яким почуватиметься прийнятою,
визнаною та оціненою як людина» [1, с. 163]. Канонічним правом та іншими
документами, в тому числі вищезгаданою інструкцією, передбачений ряд
особливих структур та посад. Це і персональні парафії, прелатури, капеланії,
єпископські вікарії тощо. Такі структури створюються у місцях щільного
проживання тієї чи іншої іншомовної етнічної групи католиків латинського чи
східного обрядів. Тут вони можуть відвідувати богослужіння рідною мовою,
долучати до рідних традицій дітей і молодь, створювати повноцінну громаду.
Важливими аспектами міграційного душпастирства є сприяння міжрелігійному
діалогові та процесу екуменізму, а також те, що воно призначене і для місцевих
вірян. Його покликанням є виховувати повагу до «іншого», змінити ставлення
до іммігранта, як до бідолахи, об‘єкта, що тільки приймає допомогу, на
сприйняття його, як повноцінного суб‘єкта процесу інтеграції. Міграційне
душпастирство наголошує, що справжня віра, виконуючи комунікативну,
інтегративну, компенсаторну, культуротранслюючу функції, є важливим
фактором адаптації мігранта у новому середовищі. Тема щорічно
обговорюється на числених конференціях, найважливішою з яких є
Міжнародний конгрес душпастирства серед мігрантів та біженців. Останній, що
відбувся в листопаді 2014 р. у Ватикані, вкотре констатував, що, не зважаючи
на колосальні соціальні наслідки міграцій, найважливішою залишається
гідність людини, бо кожне життя є священним [3. p. 49].
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НАЦІОНАЛІЗМ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЧИ МОЖЛИВИЙ
КОМПРОМІС?
З метою ефективного вирішення глобальних проблем сучасності у
політичній, соціально-економічній, військовій, інформаційній та інших сферах,
є доволі передбачуваним прагнення держав світу до об‘єднання у великі
міждержавні союзи на кшталт ООН, НАТО, Європейського Союзу. За таких
умов націоналізм, фактично, вимушений поступитися лібералізму. Важливою
метою націоналізму є збереження мовних та культурних традицій, цінностей,
притаманних одному конкретному народові, який набував, зберігав і плекав їх
протягом багатьох сторіч. Ці культурні особливості, ментальні та поведінкові
риси народів світу можуть бути наскільки багатоманітними та неординарними,
що в контексті глобалізації можуть сприйматися як щось чуже та вороже для
решти. Або сприймаються такими, що несуть загрозу світовій єдності та
цілісності, бо не передбачають мирного співіснування з представниками інших
національних спільнот.
Націоналізм, зокрема український, передбачає захист та збереження
етнокультурної самобутності, національної свідомості, протиставляє себе
імперіалізму. Націоналіст жертовно віддасть своє життя заради ідеї своєї нації.
Такі перспективи досить застережливо сприймаються в Європейському Союзі.
Голова Європейської Ради (2010-2014) Герман Ван Ромпей закликав світову
спільноту «відправити на звалище історії поняття "народ" і "Батьківщина"». Він
зазначав: «Ми стикаємося із викликом, і це наша відкрита географія, яка не дає
Європі ставати Батьківщиною чи рідним місцем... Щоразу, коли Європа росте,
ми говоримо новим громадянам: ласкаво просимо в клуб! Очевидно, що
постійне розширення змішує політичні та географічні ідентичності» [1]. Дійсно,
через масштабні глобалізаційні процеси, одним з наслідків яких є уніфікація
культур, ми повинні віддавати перевагу громадянському, а не етнічному
націоналізму, який може провокувати міжетнічну ненависть, ксенофобію,
расизм, великодержавний шовінізм радикалізм тощо, що справляють
деструктивний вплив та позбавляють стабільності міжнародні відносини.
Україна обрала саме його громадянську модель, зважаючи на
багатонаціональний характер свого населення. Національна ідея українців —
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патріотизм, побудова міцної держави в умовах російської агресії. І ця загроза
утворилася не на початку 2014 року, а століттями раніше. За словами одного із
ідеологів українського націоналізму Степана Бандери, …«український
націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або
націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму,
проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури чи застосування насильства»
[2]. Націоналіст, який толерантно та з повагою ставиться до своїх сусідів, не
заподіє їм шкоди, але водночас не дасть змоги нав'язувати чужі моделі
поведінки, ідеї та цінності, які суперечать інтересам власної нації. Прикладом
такої сильної нації є маленька Японія, яка за обмеженої кількості ресурсів не
лише змогла відбудувати свою економіку й стати провідною державою світу, а
й зберегти власну національну самобутність, не піддавшись асиміляційним
впливам. Прикладом нетолерантної, агресивної націоналістичної політики є
ІДІЛ, Росія (хоча остання більш не націоналістична, а шовіністична та
ксенофобська).
Останнім часом країни Європи страждають від наслідків діяльності ІДІЛ та
подібних їй організацій, які через масові терористичні акти нагнітає негативну
атмосферу навколо ідеології націоналізму, радикальних політичних рухів. Так
створюються негативні психологічні стереотипи про вороже налаштованих
мусульман, загрозу «повзучої ісламізації», агресивних арабів, нібито під
кальку вороже налаштованих проти всього світу. Ці маніпуляції з масовою
свідомістю спричинюють хаос і провокують націоналістично налаштовані сили
до протистоянь із офіційною державною владою, щоб відповідні департаменти,
правоохоронні органи і служби обмежували вільний в‘їзд таких осіб до Європи.
Тим самим в глобальному плані це повністю дестабілізує політичну ситуацію в
Європейському Союзі, що і є головною метою терористів.
Отже націоналізм і глобалізація поступово стають антагоністичними
соціальними явищами, що протиставляються один одному, і не передбачають
мирного співіснування в принципі.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ В ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ
Значення «маніпуляція свідомістю» цілком заполонило сучасний дискурс,
подаючи ситуацію частково як наслідок нашої тоталітарної спадщини, певною
мірою як «усевладність» олігархічних кланів, яким формують ту чи іншу
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думку ЗМІ, акцентуючи на «сьогоденності» такого явища, як маніпуляція.
Проте йдеться про «осучаснення» цього явища й поглиблення можливостей та
вдосконалення методів і засобів впливу на свідомість людей, із подекуди
цинічним підходом до впливу один на одного.
Історико-культурний розвиток людства засвідчує, що воля до
владарювання над ідеологічними переконаннями громадян була притаманна ще
давнім цивілізаціям. Західна культура принаймні позиціонує неморальність
подібного підходу до людини, а східна культура розробила систему створення
маніпулятивних технологій, які називаються стратагемами. У Китаї існує
думка про позаціннісність стратагем: «Стратагеми – це лише засоби. А засоби
вирізняє не моральна «благонадійність» чи «неблагонадійність», а «корисність»
чи «некорисність»[1, С. 18].
За доби Середньовіччя запроваджується інший підхід до обману, який, за
християнським вченням є гріхом, моральним злом. Дослідження природи, яка є
творінням Божим, однаково вважається гріховною справою. Проте подібний
погляд на людину зберігатиметься лише за доби Середньовіччя. В епоху
Відродження було створено зовсім інший підхід до людини, яка
проголошувалася вінцем, найдосконалішим творінням, оскільки вона наділена
розумом.
Добою Просвітництва позначено усталення раціоналістичних цінностей,
що вплинуло на ставлення людини до природи, зокрема необмеженого
панування над природою, а також на раціоналізацію взаємин між людьми.
Настанова панування над природою, містить негативні тенденції, які істотно
вийшли за рубежі міжособистісних стосунків й стали загрозою для самої
сутності людини (М. Гайдеґґер), що позначилося на поширенні явища
відчуження. Канон раціоналізації полягає у нічим не обмеженому пануванні
над природою і співпадає з принципом волі до влади. Наслідком настанови
панувати над природою та ставлення до людини як до об‘єкта стало
небезпекою для її буття і призвело до створення маніпулятивних технологій.
Однією з основних причин засилля тоталітарних режимів є створення
«суспільства мас». Суттєвим принципом впливу на маси є уміння «вгадати»
потреби: «натовпом не можна керувати за допомогою правил, що ґрунтуються
на суто теоретичній справедливості, а потрібно відшукати те, що може
справити вплив та захопити його» .Ще одним аспектом впливу на людину є
створення атомізованого суспільства, яке є сприятливим ґрунтом для появи
тоталітарних рухів (Г. Лебон)[2, С. 154].
Запевненням від впливу маніпулятивних технологій постає самостійність
мислення,
яку
Імануїл
Кант
називає
«виходом
із
стану
неповноліття»:«Неповноліття є неспроможність користуватися своїм розумом
без керівництва зі сторони когось іншого» . Нездатність покладатися на себе
призводить до того, що людина спершу розраховує на своїх близьких чи на
більші соціальні групи, а згодом гарантом забезпечення усіх потреб постає
держава. Подібна залежність від держави призводить до того, що кожен
покладається на когось іншого, замість того, аби покладатися на себе й
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намагатися власними зусиллями вирішувати ті чи інші питання. Саме такі люди
не повністю усвідомлюють свою відповідальність за власну моральність та
самозбереження того, що відбувається навколо них, і тому вони можуть
опинитися в абсолютній залежності від будь-кого, хто при владі.
Отже, несамостійність у здійсненні тих чи інших справ призводить до
безініціативності та покладання на іншого, наслідком чого є поява суспільства
мас. Своєю чергою, суспільство мас може призвести до появи тоталітарного
режиму, за якого життя окремої людини знецінюється, натомість значного
возвеличення набуває ідея Держави.
Осмислення всіх цих аспектів є надзвичайно важливим завданням для
громадськості сучасної України. Побудова громадянського суспільства
неможлива поза з‘ясуванням чинників, які гальмують процеси побудови
справді демократичної держави, серед яких вагомими є маніпулятивні
технології.
Список використаних джерел:
1. Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать/ Х. фон.
Зенгер. – М.: Изд.- во Эксмо, Т. 2. – 2004. – 1024 с.
2. Лебон Г. Психология народов и мас/ Г. Лебон. – СПб: Макет, 1995. – 316 с.
Дегтяр В.С. (м. Київ)
degtyar.valeks@gmail.com
ЛЕВІАФАН СПОЧИВ. ЗАВТРА – КОМПРАДОРИ АБО ВІЙСЬКОВА
ДИКТАТУРА
3 90-х рр в Україні відбувається згортання соціальної держави і соціальної
сфери. Якийсь тривалий час вони ще були, але їх згортання прискорюється, а
тиск на них зростає. При цьому приватні структури та «ефективний ринок»
далеко не повністю чи вдало їх заміщують. Соціальна поляризація
посилюється. Левіафан і потужна держава, що була б втіленням національного
соціального контракту занепадає. Недовіра до владних інституцій величезна.
Натомість посилюється лише віра у приватні альянси й приватні розрахунки.
Згортання соціальної сфери й занепад девелопменталістських зусиль
держави відбувається з багатьох причин та в руслі світових тенденцій. Одначе,
це не свідчить про те, що країна йде шляхом дійсного розвитку. Водночас
поінформовані громадяни можуть бачити, що державна машина поєднана з
великим бізнесом та класом олігархії. В Україні створений та відтворюється
режим накопичення, що вигідний перш за все великим місцевим фінансовопромисловим групам, основні з яких зросли ще в 90-х рр. Участь іноземного
бізнесу є обмеженою: новим групам капіталу важко зайти в країну через
корупцію та ризики політичної нестабільності. Тим не менш, це не означає, що
багатство залишається всередині країни. Зароблені капітали утікають в
офшори. Водночас участь іноземного бізнесу все ж поступово зростає, бо
можливості росту вітчизняного наразі вичерпуються і потребують притоку
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капіталів ззовні. Та зрозуміло, що і прибутки з цих капіталів не лишатимуться в
країні.
Зазначене згортання соціальної сфери і ролі держави у формуванні
зайнятості сприймається громадянами болісно, особливо на фоні загального
ускладнення економічної ситуації, девальвації національної валюти. Замість
конструктивної і демократичної уваги до цих питань з боку держави громадяни
часто можуть натомість бачити яскраві медіа-шоу політичної боротьби довкола
питань ідентичності, наприклад щодо декомунізації, розвитку патріотизму,
змагання в риториці політичних персон і т.д. Нинішня ситуація особливо
ускладнюється обставинами війни на сході та відторгнення Криму Росією.
Конфлікти, що були розпалені довкола питань ідентичності, мають здатність
самовідтворюватись – особливо у випадку недостатньої легітимності держави,
втрати нею легітимності на певних територіях або виникнення ситуації
подвійної легітимності, тобто одночасної легітимності або змагання за
легітимність різних великих груп влади у регіонах країни або в її центрі.
В таких умовах, коли держава як левіафан загального добробуту занепадає,
а натомість слугує підпоркою правлячих коаліцій фінансо-промислових груп з
рисами вождєств, на середньострокову перспективу відкриваються два сценарії
і обидва не дуже позитивні. Першим сценарієм є утримання влади елітами, від
яких варто очікувати зростаючої відкритості до закордонних інвестицій, а отже
компрадорства, якщо подивитися на питання гранично гостро. Другим
сценарієм є військова диктатура: чи то внаслідок збройного бунту, чи то
внаслідок введення військового стану владою. В принципі, можливий і якийсь
варіант суміщення цих сценаріїв у певній пропорції.
Безумовно, на часі альтернативи глибшому проникненню іноземних
капіталів практично немає. Це проникнення пов‘язане і з позитивними змінами,
але воно не є абсолютним добром. В позитиві – це зайнятість громадян,
поширення технологій, культурне збагачення. В негативі ж проблема полягає в
тому, у який спосіб відбувається і відбуватиметься поглиблення інтеграції до
світової економіки: на яких ролях, правах і умовах. Якщо правління певних
політичних сил негативно впливає на вартість вітчизняної робочої сили, тобто
рівень оплати праці громадян, то це правління і ці еліти – компрадори,
посередники у експлуатації країни. Якщо ж за результатами їхньої діяльності
соціальний клімат та прозорі доходи населення покращуються – тоді вони
девелопменталісти гідні поваги.
Чи можливий якийсь інший шлях: шлях власного розвитку економіки
країни, розвитку джерел більшої доданої вартості, або ж поліпшення
екосистеми локальних капіталообертів? Відповіді на це питання полягають у
площині політичних рішень та політичних стратегій. Хороші відповіді на це
питання можуть існувати, однак вони пов‘язані з серйозною небезпекою. В
умовах недовіри громадян до влади, триваючого військового конфлікту більшу
владу можуть отримати соціальні популісти або ж надмірні націоналісти в
іншому випадку. Саме вони можуть підхопити подібну риторику і просувати
дуже ризиковані політичні стратегії, побічним наслідком яких можуть бути
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соціальні потрясіння та більші війни. Тим не менш, збалансовані політичні
альтернативи до компрадорського володарювання мають існувати. В ідеї це демократичний девелопменталізм, тобто демократична політика розвитку
принаймні у масштабах модерної національної держави-країни.
Демичева А.В. (м. Дніпропетровськ)
allademicheva@yandex.ru
ГЛОБАЛЬНІ (СВІТОВІ) МІСТА: КОНКУРЕНЦІЯ ТА ПАНУВАННЯ У
ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У сучасному просторі міжнародних відносин (далі – МВ) можуть діяти
різні актори – як колективні, так і індивідуальні, як традиційні, так і нові.
Одним з таких нових акторів МВ є місто. На думку П. Бурдьє, можливості
конкретного актора в певному просторі (як і в підпросторі, або полі)
визначаються позицією в різних інших полях. Так, у просторі МВ позиція міста
залежить від його статусу в політичному, економічному, культурному
субполях, що визначається обсягом сукупних капіталів міста (його бюджетом,
історією, людськими ресурсами, іміджем, туристичною привабливістю тощо).
Отже, в залежності від ресурсів міста, воно може займати різну позицію у
просторі МВ – від актора до суб‘єкта. Одним з акторів, тобто найпотужніших
гравців МВ в умовах постсучасного світу виступає глобальне (світове) місто. У
науковому дискурсі точиться дискусія з приводу вживання конструкту
«глобальне місто». Паралельно з ним у науковій літературі вживаються такі
дефініції, як «світове місто», «мегамісто», «мегалополіс», «місто першого
порядку», «альфа, бета, гама – міста» та ін. З точки зору зазначеної
проблематики це не є суттєвим моментом, оскільки під глобальним (світовими)
містами ми розуміємо міста з найбільшою концентрацією капіталів та ресурсів
різного роду, які займають домінуючу позицію, що визнається світом.
Зрозуміло, що серед глобальних (світових) міст як акторів МВ є внутрішня
структурація та розподіл позицій домінування. Цей розподіл та легітимація
відбувається через механізм ранжування глобальних міст, створюючи картину
домінування та світову ієрархію міст. Існують різні критерії та ракурси для
вимірювання ресурсів міста та визначення його позиції. Британські дослідники
з вивчення глобальних міст (група GaWC) на підсатві аналізу переважно
фінансових ресурсів та послуг, показників надання ділових та юридичних
послуг, виокремлює такі групи світових міст, як група Альфа (світові міста з
повним переліком послуг), серед яких Альфа ++ (Лондон, Нью-Йорк); Альфа +
(наприклад, Гонконг, Париж, Токіо); Альфа (13 міст, включаючи Москву,
Чикаго, Мілан та ін.); Альфа - (це 22 міста, серед яких Варшава, Сеул та ін.).
Група Бета (провідні світові міста): Бета + (24 міста, наприклад, Київ, Рим та
ін.), Бета (18 міст, наприклад, Осло, Женева та ін.), Бета – (34 міста); група Гама
(світові міста другого порядку) теж включає підгрупи Гама +, Гама, Гама -. І
окремими групами виступають міста, які мають значні ознаки глобального
(світового) міста, що формується та міста, які володіють незначними та
мінімальними ознаками цього типу міст [1].
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Дослідження Індексів глобальних міст (The Global Cities Index)
Міжнародної компанії «A. T. Kearney» у 2014 р. відбувалося за 26 критеріями,
які групувалися у п‘ять позицій - людський капітал, культурний рівень,
політична вага, ділова активність, інформаційний обмін), за результатами якого
Нью-Йорк очолив рейтинг таких міст. Далі йдуть Лондон, Париж, Токіо,
Гонконг, Чикаго. Як зауважують дослідники, верхні позиції рейтингів
достатньо стабільні, проте Пекін зміг зайняти 8 місце, обігнавши Сеул,
Сінгапур та ін. завдяки збільшенню кількості міжнародних шкіл, музеїв,
користувачів інтернету. Серед 20 перших міст у списку сім знаходяться в Азії, 7
– в Європі, 6 – в Америці [2].
У 2012 р. компанія The Economist Intelligence Unit розробила Індекс
конкурентоздатності глобальних міст (Global City Competitiveness Index) та
проаналізувала позиції 120 економічно найрозвинутіших міст світу за 31
показником, серед яких економічний потенціал, людський капітал,
ефективність інститутів, фінансова зрілість, глобальна інтеграція,
інфраструктура, природне середовище, соціально-культурне середовище. Київ
зайняв 108 місце, отримавши високі показники в категоріях «природне
середовище» та «людський капітал» [3].
Отже, глобальні (світові) міста можуть займати різні позиції в певних
субполях, при цьому сукупність високих позицій міста в субполях
конвертується в загальний високий статус та можливості у просторі МВ.
Глобальні (світові) міста конкурують одне з одним, проте водночас являють
собою взаємозалежну систему, частково ізольовану від тих країн, де вони
розташовані.
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КОНЦЕПТ «КОНСЕРВАТИВНА РЕВОЛЮЦІЯ» – МІЖ ЛІВИМИ ТА
ПРАВИМИ
Концепт «консервативна революція» виникає в Європі, а саме в Німеччині,
між Першою та Другою світовими війнами. Особливістю даної теорії є її
неоднозначність, що відображає кризу в суспільстві, обезкровленому
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виснажливими бойовими діями, та вимушеному нести тягар поразки. Витоком
ідей «консервативної революції» були реальні соціальні проблеми Німеччини в
період між двома світовими війнами: велика кількість люмпенізованого
пролетаріату, який знаходився на межі голодної смерті, перехід значної частки
середнього класу до пролетарів, висока частка безробітних серед молоді,
особливо серед випускників вищих навчальних закладів, які прагнули змін і
були готові до активних дій, відчутне зниження заробітних плат у працюючого
населення. Також свій відбиток наклала Світова економічна криза 1929 року.
Всі ці соціально-економічні проблеми потребували негайного вирішення.
В цей час і формувались основні ідеї «консервативної революції» та виділились
основні представники цього напряму (Э.Ю. Юнг, А. Мѐллер ван ден Брук,
Э. Юнгер, Ш. Георге, К. Шмитт, О. Шпанн, О. Шпенглер). Слід зазначити, що
цей концепт синтезував у собі багато різнорідних ідей, його представниками
були як прихильники «лівих» так і «правих» політичних течій. При цьому все
одно можливо прослідкувати основні ідеї та тенденції, адже вони
позиціонувались як «Третій шлях» («Третій Рейх» А. Мѐллер ван ден Брук).
Ідеологи даної теорії намагались знайти вихід із складної соціальноекономічної та політичної ситуації за допомогою теоретичного осмислення
всього, що відбулось з Німеччиною за останні роки. Найбільше невдоволення і
занепокоєння викликало становище країни у світі. Теоретики «консервативної
революції» трактували положення Німеччини як колоніальне, залежне від країн
Заходу. Саме цим фактом було викликане жорстке неприйняття демократії та
лібералізму. Натомість, взірцем вбачали Радянську Росію, яка шляхом
радикальної революції позбавилась від капіталістичної еліти, що виступала за
вхід у світовий ринок, і таким чином розірвала кайдани колоніального гніту.
Німеччина, відповідно до концепту, мала йти таким же шляхом і в подальшому
допомагати іншим країнам в антиколоніальних революціях.
Головною ціллю прихильників «консервативної революції» стала
соціальна революція в національних рамках, тобто поєднання соціальної
революції з національно-визвольною боротьбою. Основою цієї революції мали
стати робітники та інтелектуали, які в подальшому б склали гармонічне,
справедливе суспільство без хаосу. Ідеальним суспільством відповідно до
концепції «консервативної революції» є ієрархічна система, яка несе і
закріплює собою «одвічні» цінності. На вершині ієрархії знаходяться
інтелектуали, які керують робітниками. Ідеалом є авторитарна держава, без
жодної партії, та всі відносини власності залишаються, але капіталістична
економіка регулюється і направляється державою. Слід відмітити роль
технічної революції в даному концепті: «Люди, робітники нового ладу
розглядаються як солдати, що завойовують новий світ за допомогою техніки і
перетворюють світ в «технічний ландшафт» [1,C.261]. Природа перетворюється
у відповідності з технічними досягненнями і людська природа змінюється
разом зі штучними органами техніки і промисловості. Такі ідеї дали поштовх
технократичним утопіям.
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На відміну від націонал-соціалізму у прихильників «консервативної
революції» немає прагнення до завоювання життєвого простору та відсутня
дискримінація по расовій або національній ознаці. Вони вважали себе
прихильниками соціалізму, а своє розуміння його радикальнішим і глибшим за
«лівих». При цьому націонал-соціалісти скористалися ідеями «консервативної
революції» у своїх цілях, викрививши їх.
Найбільш актуальними ідеї «консервативної революції» являються для
країн, які входять до світового ринку лише як донори сирих матеріалів, де
великій кількості бідноти протистоять західні еліти, та країн, що перебувають у
критичному стані як економічному так соціально-політичному. В таких
регіонах часто виникають і набувають поширення ідеї соціальної революції в
поєднанні з національною, що відображається концептом «консервативних
революцій».
Слід зазначити, що сучасне становище України може посприяти
поширенню саме таких ідей «консервативної революції», які будуть включати
соціальні та національні ознаки. Та потрібно винести уроки, та взяти до уваги
практику і досвід тих країн, де концепція «консервативної революції» зазнала
краху та вилилась у радикальний правий рух націонал-соціалістів, де
національні ідеї стали домінувати над соціальними.
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ДІАЛОГ НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ
Поняття «релігія» взагалі має безліч пояснень. Так, наприклад, ще Маркс
вважав, що «релігія - специфічна форма суспільної свідомості, відмітною
ознакою якої є фантастичне відображення у свідомості людей пануючих над
ними зовнішніх сил». За Фрейдом релігія - це тези, висловлювання про факти та
обставини зовнішньої або внутрішньої реальності, що повідомляють щось таке,
чого ми самі не виявляємо і що вимагає віри. Більш широке визначення дає
Фромм, який під релігією розуміє «будь-яку поділювану групою людей систему
мислення і дії, що дозволяє індивіду вести осмислене існування і дає об'єкт
відданого служіння». Релігія виникла багато тисячоліть тому, але мільйони
людей вірять в неї і до цих пір. Саме успіхи науки в дослідженні світу
спонукають багатьох віруючих людей задуматись над істинністю релігійних
тверджень, а деяких змушує і взагалі порвати з релігією. Незрима межа між
релігією та наукою займає наш розум, оскільки вона розділяє дві важливі
сторони людської природи - фізичну і духовну. Наука не повинна заперечувати
духовний досвід, як і релігійна віра не може заперечувати свободу розвитку.
Наука та релігія ніколи не замінять одне одного, так само як і не повинні бути
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вульгарно з'єднані, тобто зведені до наукової релігії або релігійної наукі. Вони
виступають невід`ємними частинами світової культури - наука і релігія, і на
мою думку, мають однакові корені, що живляться здатністю людини
дивуватися і задавати питання. Перша розробляє раціональний підхід до
розгадки таємниці світобудови, який дозволяє нам детально вивчати оточуючий
нас світ. Друга бере початок, з одного боку, в тому священному понятті, котрий
вселяє нам велич Всесвіту, з іншого, у бажанні пізнати Творця і наше місце в
здійсненні Його задуму. Розбираючи питання співвідношення релігії і
науки,нам, в першу чергу, необхідно виділити аспекти які є допоміжними в
розумінні. Можемо виділити три найголовніших: інтуїцію, уяву і віру. Інтуїція це позірна миттєвим розуміння, швидка і не змушує себе чекати прозріння.
Уява є джерелом нашого натхнення. Віра - це щирість нащих намірів, довіра,
котра не потребує доказів. Уява в рівній мірі пов'язано і релігією, і релігійною
вірою, і з природною наукової допитливістю. Питання походження людини,
планет Сонячної системи і Сонця, розвиток Всесвіту, навколишнього
середовища, місце самої людини в ній - це питання, відповісти на які наша
інтуїція навряд чи зможе, але уява дозволяє нам і навіть змушує вишукувати
відповіді, користуючись відчуттями та іншими пізнавальними засобами, якими
б обмеженими вони нам не здавалися. Зараз у всьому світі посилюється критика
сциентиських і технократичних доктрин, зростає увага до позанауковим, або
ненауковим, видам знання: міфам, вірі, інтуїції, соціальним утопіям, до
релігійно - морального досвіду Сходу. В літературі дуже великим попитом
користуються соціальні утопії, в Європі все більше людей підтримуюють
сциентисттику. Причому прихильнки нерідко стверджують, що ніби лише
релігія здатна вичерпно пояснити фундаментальні закони світобудови. Іншими
словами, під сумнів ставиться критерій науковості знання, вироблений у
багатовіковій боротьбі розуму проти церковного догматизму і зіграв ключову
роль у становленні європейської культури. Ці зрушення зафіксовані в багатьох
зарубіжних і вітчизняних історико-методологічних дослідженнях. В Россії
взагалі дуже різко висловлюються, стосовно релігії,особливо в засобах масової
інформації,ніби для них змінився образ релігії і церкви. Директивний атеїзм
змінився переконанням, що віра в Бога - єдине джерело і оплот справжньої
духовності, а матеріалістичний світогляд зазнав остаточної поразки. Екрани
заповнили пісні- лики нещодавно номенклатурних богоборців на тлі вівтаря,
сцени освітлення армійських заходів, стадіонів, бірж, шкіл та інших новобудов;
всюди - самодостатні фізіономії візіонер, пророків, ліцензійних ворожок і
чаклунів. Але роблячи висновок, кожен повинен сам для себе визначити
орієнтири в житті. Бажано скласти своє судження незалежно навіть від глибини
проникнення в суть проблеми і знайомства з деталями.
Підсумовуючи висновок вищесказанного, необхідно зазначити, що хоча в
наш час і немає єдиного погляду стосовно думки про взаємовідносини релігії і
науки, все ж таки, більшість учених і духовенства схиляються до типу «не
протиріччя», або можна навіть сказати «синтезу» цих сфер. Але, кожен повинен
344

самостійно для себе прийняти факт того чи треба поєднувати ці два поняття, чи
оспорювати, заперечувати, або взагалі ототожнювати.
Димитров О.Є. (м. Київ)
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ІДЕОЛОГІЧНА ВЛАДА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
МАС-МЕДІА
У нас час людство проживає у інформаційному суспільстві, коли домінує
той, хто володіє великими обсягами інформації(знань) та успішно застосовує їх.
Вплив грубої сили в інформаційному суспільстві невеликий, а навпаки,
керування здійснюється за допомогою переконання людей, ідеологічної роботи,
тонкого маніпулювання суспільною свідомістю. Щоб прийняти те чи інше
рішення, владі спочатку потрібно переконатися, що люди згодні його виконати.
Отже, потрібно підготувати свідомість людей саме до того рішення, яке слід
прийняти. Це вимагає маніпулювання людською свідомістю, впливу на нього
на більш глибокому рівні, рівні вихідних понять і цінностей, тобто, рівні
суспільної ідеології. Інформаційне суспільство створює для цього великі
можливості.
Вирішальна роль у формуванні нашого світогляду належить засобам
масової інформації. Саме ЗМІ задають і тиражують той потік стереотипів, яким
ми керуємося за межами професійно близькою і тісно знайомої нам сфери
діяльності. А формують ці стереотипи поведінки, будують схеми сприйняття
інформації люди-творці ідеологій і образів. Ці люди рідко володіють
формальною політичною владою, частіше вони знаходяться десь недалеко від
неї - в експертному співтоваристві, академічному середовищі, літературних
колах, політизованих клубах бізнесменів. Вони впливають на уряд,
примушуючи його діяти в руслі їх інтересів.
Основним інструментом впливу маніпулятивних тріумвіратів на
суспільство є засоби масової інформації. Тому, уряди всіх країн намагаються
тим чи іншим чином контролювати ЗМІ. В одних випадках це робиться через
жорсткість законодавчого регулювання сфери ЗМІ, в інших - через прямий
державний контроль над телеканалами та газетами. А іноді через скупку
найважливіших ЗМІ близькими до уряду бізнес-групами.
Телебачення – найголовніший засіб масової інформації в сучасному
суспільстві. Телебачення перетворює політику на яскраве шоу, змушуючи
телеглядачів обирати найбільш симпатичного їм кандидата або партію, як вони
звикли вибирати спортсмена, за якого «хворіють», або актора в телефільмі.
Теледебати політиків стали вирішальною подією у виборному процесі, саме від
їх результату все частіше залежить перемога або поразка тієї чи іншої партії або
кандидата. Одночасно з цим неухильно знижується активність виборців на
виборах: громадяни все більше ставляться до політики як до шоу, не бачачи за
ним серйозного змісту і цікавлячись тільки барвистим процесом боротьби за
владу. Результат - розробка та реалізація владою суспільно значущих рішень цікавить набагато менше число громадян до тих пір, поки ці рішення не
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торкнуться долі кожного з них. Політики поводяться відповідно, все більше
підлаштовуючись під специфічні вимоги «вдалого іміджу» (образу) і
«телевізійної картинки» і все менше думаючи про корінні інтереси країни і
громадян, про серйозні питання їхнього життя, про наше спільне майбутнє.
Сьогодні мережеві можливості не може ігнорувати жодна партія,
включаючи самі ретроградні і реакційні. Адже Інтернет відкриває широкі
можливості для нетрадиційної і навіть незаконній політичній діяльності. Його
використовують як засіб агітації екстремісти правого і лівого спрямування цензура в Інтернеті істотно м'якше, ніж в «звичайних» ЗМІ. Інформаційну
провокацію - класичний прийом «чорних» політичних технологій - здійснити в
Мережі набагато простіше, ніж в офлайні. Інтернет активно використовується
терористичними організаціями для координації своїх дій, підготовки злочинів
проти людства. Технології «м'якої сили» завдяки Інтернету стають більш
доступними не тільки для тих країн і глобальних таборів, де вони виникли, але і
для інших, менш могутніх учасників і навіть «жертв» процесу глобалізації.
Основою і головним джерелом багатства, сили, влади в інформаційному
суспільстві стає знання. Змінюється і сам тип влади - пряме і грубе панування
відходить у минуле, йому на зміну приходить сила переконання. Ключові
політичні гравці нової епохи не уряди чи партії, а засоби масової інформації,
неурядові організації та окремі особистості - творці нових смислів, цінностей,
стилів життя.
Список використаних джерел:
1. Ефимов Виктор. Концептуальная власть: миф или реальность [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://siac.com.ua/index.php?option=com_
content&task=view&id=151
2. Символическая власть. Материал из Википедии [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki
3. Теслинов Андрей. Мастерская концептуального мышления [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.teslinov.ru/public/vlast/#_ftn4
Дубовик Н.А. (м. Київ)
ndubovyk@bel.ua
ЕТИКА ВЛАДИ ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА
МОДЕРНІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
Моральні норми покликані регулювати відносини людей. Порушення
моральних норм засуджується оточуючим середовищем та змушує
приховуватись. Коли всі порушують моральні норми та ніхто цього не
цурається відбувається поступова руйнація суспільства. Мораль є об‘єктом
вивчення науки етики. Вчення про мораль зародилося ще в Античності.
Сократ переконливо стверджував, що можливо створити моральні закони,
оскільки, на його погляд, усі чесноти є різновидами знання. Але цього зробити
він не зміг, дійшовши висновку: «Я знаю лише те, що нічого не знаю».
Розум індивіда є основним критерієм і суддею щодо моралі.
Розмірковуючи над суперечністю між реальними моральними стосунками
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тогочасного суспільства Сократ замислювався, чому всі визнають абсолютну
цінність доброчесності, але не дотримуються її. Він дійшов висновку, що
громадяни не знають доброчесності, тобто не протистоять хибним думкам, не
дотримуються власних переконань та існують у конфлікті з собою.
Вже у працях Аристотеля «Нікомахова етика», «Евдомова етика»,
«Політика» ми знаходимо витоки моральних уявлень, звертаючи увагу на
спосіб життя людей. Мораль є системою поглядів, уявлень, норм, оцінок, що
регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості [4].
«Мораль є вчення не про те, як ми повинні зробити себе щасливим, а про
те, як ми повинні стати гідними щастя» зазначав І.Кант. Його погляди
здійснили вплив на послідовникі (А. і В. Гумбольдти, А. Шопенгауер, Ф.
Шеллінг, Ф. Гельдерлін і інш.). Але скільки б ми не дискутували з приводу
етики та моралі, ця тема ніколи не буде вичерпаною. В етиці існує безліч
спрямувань, теорій, концепція, які будуть з‘являтися і надалі.
Ми маємо право та зобов‘язані ставити та вирішувати питання етики
влади. Найбільше чого б ми хотіли від влади – це виконання законів,
дотримання норм права та відданість моральним принципам. Звичайно, це
надзвичайно важко дотримуватися як для найвищих посадових осіб, так і для їх
оточення.
Етика влади передбачає: 1. дотримання владою норм моралі; 2. Систему
уявлень та знань як етики так і кратології [5, С.232]. Етика влади займається
дослідженням місця моралі у системі владних відносин, у діяльності правителів
та органів влади, теоретично обґрунтовує необхідність та важливість
моральністної поведінки влади, доповнюючи та розвиваючи її відданість
нормам права, створюючи відповідні рекомендації для владної практики. Щоб
подолати слабкі місця етики поведінки влади потрібно модернізувати
суспільство у правовому колі.
Зрозумілим є і те, що етика влади повинна мати своє місце як галузь знань,
яка характеризує позиції влади, узгоджені з етичними принципами, нормами
моралі, які у цивілізованому суспільстві зумовлюють оцінки, рішення, вчинки
самих суб‘єктів влади. У суспільстві, навіть з несистематизованою
характеристикою принципів моралі видно, як вона занурюється у сферу
володарювання, що вимагає від влади та які очікування й надії зароджує у
підвладних.
Видатний філософ доби Просвітництва П.Гольбах зазначав, що метою
кожної істоти є інстинкт самозахисту, а двигуном діяльності людини є рух до
добробуту. Основа моралі – інтереси людини, а її зміст позбавлення людини від
страждань. Мораль орієнтована на суспільне благо, корисна індивіду, тому
дозволяє йому реалізовувати власні інтереси. «Доброчинність є ніщо інше як
користь людей, об‘єднаних у суспільство. Любити інших значить поєднувати
власні інтереси з інтересами наших співтоваришів, щоб працювати на загальну
користь» [1, С. 39].
На думку М.Кочарян П.Гольбах розробив обмірковану суспільнополітичну програму буржуазно-демократичного уряду [2, С.147]. Пропонував
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передати національним зборам законодавчу владу, розглянути виховання як
справу державну, провести судову реформу, тощо. Категорично заперечував та
засуджував мілітаризм та війни.
Тема актуальна для сучасного українського суспільства, яке потребує
глобальних змін, особливо у контексті моралі. Можливо слід повернутися у
минуле, щоб за теорією спірального розвитку суспільства зробити стрімкий рух
уперед: «Повільно починає історія свій рух з місця, якого не бачимо, мляво
здійснюючи навколо нього свої оберти, але кола її зростають, все швидше та
жвавіше стає політ…» [3, С. 353-354].
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ВІДНОСИНИ МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА ЗМІ НА ПРИКЛАДІ
ВЗАЄМИН МІЖ ПАРТІЯМИ І МАС-МЕДІА
На сьогоднішній день засоби масової інформації мають певну «подвійну
природу». Окрім можливості технічного поширення інформації, вони також
мають соціальний потенціал (тобто можливість здійснювати особливий
соціальний вплив).
Політичні діячі мають можливість впливати на редакторів та видавців ЗМІ
і здійснювати вплив на поширення інформації. Саме завдяки цьому дослідники
змушені звернути увагу на зв'язок між політикою та мас-медіа, розглядаючи
його на трьох різних рівнях: макро-, мезо- та мікрорівні.
Якщо говорити про відносини між політикою і медіа на макрорівні, то
існують декілька концепцій, що їх описують. У першу чергу, це концепція
залежності політики від мас-медіа. Конкретним прикладом є теорія «agendasetting» або теорія «порядку денного». У виборі і відображенні новин редактори
і новинні агентства відіграють важливу роль у формуванні політичної
реальності. Процес формування «agenda-setting» показує, що політична
інформація доволі часто потрапляє у поле зору засобів масової інформації як
продукт взаємодії між політикою і мас-медіа. Наступна концепція - концепція
інструменталізації, яка виходить з значної залежності ЗМІ від політики. При
цьому засоби масової інформації втрачають свою незалежність і виступають
лише «виконавчими органами» політики. І, нарешті, концепція
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взаємозалежності, яка виходить з принципово існуючої взаємозалежності між
політикою і мас-медіа. При цьому співвідношення сил між політикою або
партіями та ЗМІ може по-різному проявлятися, що виражається в різних типах
політичної комунікації.
Серед основних типів політичної комунікації можна виділити: бюджетнобюрократичний
тип,
патерналістсько-ієрархічній,
представніцькодемократичний, популістсько-медіократічній та індівідуалістсько-анархічній. В
рамках бюджетно-бюрократичного типу політичної комунікації політика є
сильніше мас-медіа, і слабким засобам масової інформації протистоять слабкі
партії. При цьому партії також можна назвати «слабкими» саме тому, що
центральні державні інституції формують процес політичної комунікації
практично повністю на свій розсуд. За патерналістсько-ієрархічного типу
політичної комунікації політика і особливо партії домінують над мас-медіа.
Країни Східної Європи демонструють приклади патерналістсько-ієрархічного
типу. Засоби масової інформації починають усвідомлювати свою політичну
функцію, и саме тоді починається наступний етап розвитку політичної
комунікації. За представніцько-демократичного типу політичної комунікації
панує рівноцінне співвідношення сил між мас-медіа та політикою, и сильні ЗМІ
протистоять сильним партіям. За популістсько-медіократічного типу політичної
комунікації існує чітке домінування мас-медіа, при цьому сильні засоби масової
інформації протистоять слабким партіям. І, врешті-решт, за індівідуалістськоанархічного типу політичної комунікації і мас-медіа, і партії помітно
послаблюють свій вплив, і ані перші, ані другі не відіграють значущої ролі.
Отже, на сьогоднішній день взаємозалежність між політикою і мас-медіа
виникає тому, що засоби масової інформації залежать від політичної
інформації, а політики безпосередньо залежать від медіа. При цьому політика
фактично потребує ЗМІ як в засобі доступу до громадськості, а засоби масової
інформації мають потребу в політичному житті, в якій і отримують політичну
інформацію. Саме тому втрата політичною системою підтримки в суспільстві
змушує її більш активно експлуатувати ресурси мас-медіа.
Єгіазарян К.О. (м. Київ)
xkarina95@ukr.net
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА СЬОГОДНІ
На мій погляд сьогодні питання децентралізації в нашій країні є
актуальним як ніколи, саме тому я обрала для розгляду саме його.
Перш за все, слід почати з розгляду поняття « децентралізація »
безпосередньо.
Отже, децентралізація – це процес розширення і зміцнення прав та
повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та
організацій при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного
центру.
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Рух України до децентралізації почався ще з 2014 року, саме тоді було
прийнято Закон України "Про співробітництво територіальних громад". Але
зараз ми прийшли до критичної точки.
Саме в цей, непростий для нас час з‘ясовується зможемо ми прийняти
реформи чи зробимо крок назад на шляху до них. Від цього дуже залежить
успіх усіх реформаторських програм, що необхідні для подальшого розвитку
нашої держави.
Ця реформа передбачає передачу місцевих бюджетів у розпорядження
територіальних громад, що дозволить їм на достойному рівні утримувати свої
адміністративно-територіальні одиниці і підтримувати в гідному стані
інфраструктуру та місця громадського значення, такі як школи, дитячі садки,
бібліотеки, пункти медичної допомоги, тощо.
Якщо сказати іншими словами, то децентралізація – це шлях до
покращення життя людей, які є мешканцями кожного окремого села, селища чи
міста.
Тобто, судячи з визначення, можна сказати, що на даний момент в Україні
відбуваються саме такі процеси.
Багато хто може запитати: «А чи потрібно це нашій державі?». На це
запитання однозначну відповідь дати дуже тяжко.
Але не дивлячись на це я хочу розглянути позитивні аспекти цього
процесу.
Як ми можемо бачити на досвіді європейських і взагалі більшості
розвинутих країн світу, то всі місцеві проблеми мають більшу ефективність
вирішення, якщо їх розглядати на місцевому рівні, а не на більш глобальному,
так як до розгляду багатьох із них держава не може приступити, адже завжди
маються якісь нагальніші запитання.
Такий шлях розвитку передбачає передачу міського управління «низовим»
громадам та дозволяє вільно користуватися фінансовими активами саме своєї
територіальної одиниці для її розвитку і вдосконалення. Це допоможе
насамперед більш оперативно вирішувати проблеми та дасть поштовх до
розвитку місцевості.
Повноваження, фінансові ресурси і контроль – три кити, на яких базується
ефективна модель місцевого самоврядування.
І саме ці три напрямки сьогодні держава намагається розвивати.
Громади мають бути готові до того, що їм доведеться взяти на себе
обов‘язок вирішувати місцеві проблеми. Вони зароблять собі певні ресурси
шляхом збору податків і зборів, в першу чергу і це наповнить місцевий бюджет,
що допоможе їм в розвитку їхньої місцевості.
На сьогоднішній день цей процес стартував вже в дев‘яти областях
України, це такі області як Дніпропетровська, Житомирська, Хмельницька,
Херсонська. Миколаївська, Полтавська, Харківська, Чернігівська і Рівненська –
ці області вже прийняли плани реформування системи і готові починати за
ними працювати. - Так говорить про ситуацію з децентралізацією політичний
діяч Володимир Гройсман в газеті «Українська правда».
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Нам залишається тільки сподіватися, що ці реформи успішно почнуть
працювати і натхненні їхніми успіхами інші області успішно зможуть
долучитися до реформи.
З усього вище сказаного, можна зробити висновок, що шлях
децентралізації є вірним як для розвитку кожної адміністративнотериторіальної одиниці так і для всієї держави в цілому.
Але не дивлячись на це, завжди знайдеться хтось, хто буде противником
такого шляху розвитку України.
Єнін М.Н., Кравчук А.В. (м.Київ)
realkravchuk@gmail.com
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ
Важливість теоретичного вивчення інтелектуальної еліти полягає в тому,
що її діяльність є передумовою розвитку і розповсюдження теоретичних знань
та ідей, розвитку інноваційних технологій, створення духовних цінностей у
суспільстві.
В західній соціальній думці одними з перших у 70-80-ті рр. XX ст.
дослідницький інтерес до її вивчення виявили Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Е.
Гоулднер. Вони звернули увагу на процес формування нової групи людей, в
руках якої знаходяться інформація та знання – ресурси, від яких залежить
соціальний прогрес.
В Росії найбільш помітною фігурою є В. Іноземцев, за думкою якого
процес формування класу інтелектуалів перебуває ще в процесі свого
становлення. Проте, можна із впевненістю стверджувати, що представники
цього класу характеризуються високими стандартами освіти, можливістю
індивідуального виробництва інформаційних продуктів, винятковою
мобільністю, прагненням до самовдосконалення та ін. [1].
Серед вітчизняних дослідників значний внесок в осмислення сутності
інтелектуальної еліти зробила К. Михайльова, під яким слід розуміти
соціальний прошарок, функціонуючий в сфері розумової праці, що володіє
більш високим порівняно з загальною масою населення в тому чи іншому
суспільстві рівнем освіти, відрізняється значними розумовими здібностями, що
поєднуються з критичним мисленням, творчими здібностями і з високим рівнем
мотивації до своєї інтелектуальної діяльності, здатний до активної соціальноінноваційної діяльності, втіленої в конкретних результатах, що засновуються на
високому рівні професійної компетентності і маючих особливе значення для
розвитку суспільства [2, с. 275].
На думку вчених, для соціально відповідальної частини інтелектуальної
еліти з огляду на кризу неоліберальної соціально-економічної моделі, яка наразі
є домінуючою, актуальним завданням є пошук адекватної для функціонування
глобальної спільноти людства суспільно-політичної форми, яка спрямовувалася
би цінностями гуманізму, справедливості і солідарності. Це передбачає
гармонізацію відношень суспільства і природного середовища, узгодження
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демократичного за формою політичного управління з транснаціональним
масштабом економічної організації, подолання негативних проявів суспільної
дезінтеграції [3]. Вже зараз активізується інтелектуальний дискурс щодо
пошуку нових форм глобального соціального устрою. Частина інтелектуалів
захищає існуючий нині порядок, інша – намагається осмислити перспективи
побудови нового меритократичного світу, в якому пріоритет надається
егалітарній соціальній структурі й раціональному розподілу ресурсів планети.
Якщо подивитися на ознаки інтелектуального класу, виділені Іноземцевим
та Михайльовою крізь призму теорії особистості засновника гуманістичної
психології А. Маслоу, можна припустити, що клас інтелектуалів складається
саме з самоактуалізованих особистостей, які на відміну від більшої частини
суспільства не прагнуть багатства і накопичення матеріальних благ, а
працюють заради самого процесу праці і вдосконалення своїх навичок.
Іронічно, але за думкою Іноземцева, саме в руках самоактуалізованих
особистостей концентрується найбільша кількість матеріальних благ.
На нашу думку, про формування самоактуалізованого класу інтелектуалів
можна вести мову лише в контексті розвинутих західних країн, в той час, як в
українському суспільстві для цього можливості є дуже обмеженими.
По-перше, значна частина українського населення мають вищу освіту,
проте більшість з них навряд чи можна відносити до інтелектуалів відповідно
до визначень Михайльової та Іноземцева. Освіта в нашій країні розглядається
масовою свідомістю здебільшого як товар і засіб обміну, яким можна
скористатись на ринку праці для виконання вузькопрофесійних функції, що
обмежує розвиток інтелектуального потенціалу суспільства й формування
освічених людей в цілому.
По-друге, глибока соціально-економічна в нашій країні не створює
передумови для розвитку постматеріалістичної мотивації у людей зайнятих
інтелектуальною і творчою працею, можливостей відволіктися від забезпечення
себе матеріальними ресурсами, достатніми для нормального задоволення
потреб. Проблема мотивації класу інтелектуалів при низькому рівні життя та
можливостях самореалізації проявляється у їх міграції до більш розвинених
країн.
Актуальною проблемою в Україні є розширення соціальної бази
формування інтелектуальної еліти, розробка шляхів державного контролю над
наростаючою
соціальною
нерівністю,
зупинення
необмеженого
розповсюдження ринкових механізмів на сферу освіти і розширення до її
доступу абітурієнтів, заохочення молодого покоління до саморозвитку і
самовдосконалення, меритократизація соціальної структури.
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ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ХХ
СТОЛІТТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Світовий досвід процесів централізації та децентралізації у ХХ столітті
свідчить, що ефективне функціонування держави можливе лише при досягненні
раціонального співвідношення централізації та децентралізації.
Історично централізація, яка полягає в посиленні ролі центральних
владних інститутів, дозволяє досягти виправленню економічної і соціальної
нерівності різних територій. Однак, поряд з позитивною історичною роллю,
централізація засвідчила межі своєї ефективності. Так сутнісне прагнення
людської природи до панування і підпорядкування призвело до появи у ХХ
столітті тоталітарних режимів, які, у своїх крайніх проявах, справили
переважно негативний вплив на світовий розвиток.
Процеси децентралізації у середині минулого століття були найбільш
актуальною політико-правовою темою у світі. Процеси переорієнтації політики
у напрямку децентралізації до регіонального та місцевого рівнів найбільш
ефективно відбулися у Німеччині, Швейцарії, Бельгії, Іспанії, Чехії, Португалії
тощо. Для країн Східної Європи та країн пострадянського простору ці процеси
розпочалися лише на початку 90-х років. Найбільш позитивним у цьому
напрямку можна навести приклад Польщі, де за досить короткий термін
вдалося досягти досить високого ступеню функціональної та політичної
децентралізації: створити оптимальну систему територіального устрою,
реформувати органи державної влади та створити ефективне місцеве
самоврядування; підвищити якість надання публічних послуг, покращити
місцеву інфраструктуру тощо.
Україна належить до децентралізованих унітарних держав, де на місцевому
рівні існують як органи місцевого самоврядування так і органи державної
влади. Система адміністративно-територіального устрою дісталася Україні у
спадок від СРСР і «характеризується високим ступенем централізації влади по
вертикалі, а представницькі органи на місцях так і не стали провідниками
ефективної політики в інтересах людини і забезпечення захисту нагальних
потреб територіальних громад».
У новітній історії України було багато пропозицій щодо зміни системи
влади, і після проголошення незалежності України, і під час прийняття
Конституції України 1996 року, і під час чергових змін до Конституції України.
Процес побудови територіальної організації влади в Україні протягом усього
часу був більше орієнтований на деконцентрацію, що сприяло зміцненню основ
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організації державного управління на засадах централізації та обмеженнях
децентралізації. В результаті відсутність реальних кроків та реформ у цьому
напрямку призвели до того, що в руках Віктора Януковича та його «сім‘ї»
відбулася надмірна концентрація влади, розпочалася створюватися система
управління з ознаками фашизму, що в результаті призвело до суспільних і
політичних змін – Революції Гідності. У зв‘язку з цим, децентралізація влади в
Україні є на даний момент першочерговим завданням.
Досвід проведення реформ з децентралізації у країнах Європи свідчить, що
цілі підвищення адміністративного потенціалу та ефективності територіального
управління, як правило досягалися шляхом об‘єднання невеликих громад у
крупні одиниці місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що такі
територіальні реформи у більшості країн Європи з суттєвого укрупнення
муніципалітетів офіційно були добровільними (як це анонсується і в Україні)
проте в реальності вони проводилися із суттєвою примусовою складовою.
Серед українських 12 тис. територіальних громад половина є малими з
населенням менше 3 тис. осіб. На даний час ні науковці, ні політики не мають
чіткого уявлення, яким є оптимальний розмір для управління.
Враховуючи вищевикладене, важливим є створення та запровадження
власної моделі децентралізації в управлінні, яка дозволить досягти значно
більшого рівня ефективності місцевого самоврядування (самоуправління) для
забезпечення громадян необхідною кількістю та якістю соціальних і
адміністративних послуг. Однак, яка б модель децентралізації не була вибрана,
вона міститиме ряд ризиків, що в кінцевому підсумку може негативно вплинути
на ефективність вирішення питань соціально-економічного розвитку територій.
Так, слабкість інститутів громадянського суспільства в Україні може призвести
до послаблення державного контролю органів місцевого самоврядування за
реалізацію повноважень, які будуть їм передані. Крім того, низький рівень
компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та недосконалість
системи добору до депутатського корпусу знижуватимуть якість місцевого
управління та легітимність прийнятих рішень. Також існує ризик утвердження
в областях ідей, претензій у сфері політичних інтересів, які суперечать
загальнонаціональним інтересам.
Таким чином, незважаючи на те, що децентралізація відкриває значні
перспективи для забезпечення спроможності місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого життя, реформуючи територіальну систему
управління, необхідно враховувати потенційні загрози, у тому числі політичні,
пов‘язані з децентралізованим управлінням.
Закорко В.Ю. (м. Київ)
lera_thinker@mail.ru
ЗМІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ
«Якщо насилля — права рука політики, то хитрість — її ліва рука».
Даний вислів належить П‘єру Буасту – французькому мислителю. Хитрість у
маніпуляції громадською думкою та створенні іміджу потребує інформаційної
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підтримки, яка б охоплювала широкі маси населення. Тому саме ЗМІ є
могутнім та впливовим засобом сучасної колуарної війни.
Стандартні три гілки – законодавча, виконавча та судова вже не
збалансовують суспільство та державу. Четверта сила, як сколихує класичні
постулати про поділ влади – це ЗМІ. В історії багатьох держав зафіксовано
чимало ситуацій, коли під впливом висвітленої у ЗМІ інформації чи
дезінформації владні структури приймали та змінювали важливі політичні
рішення. Україна не є виключенням.
Не можна сказати, що преса та телебачення це якісь нові джерела для
маніпуляції суспільством. Ще Платон розглядав літературу як метод впливу на
жителів античного полісу. Владні структури сьогодення також контролюють
інформативне наповнення новин, які отримують громадяни держави. Звичайно,
34 ст. Конституції України гарантує свободу слова кожної особи, тому
простіше не піддавати інформацію цензурі, а замовляти її заздалегідь.
Незалежних від політичних партій інформаційних ресурсів практично не
залишилося. Найрейтинговіші телеканали належать фінансовим магнатам та
політикам. Телаканал «1+1» - власність І. Коломойського, «5 канал» - П.
Порошенка, «Інтер» - Фірташа, «СТБ» - родини Пінчуків, «ТРК Україна» - Р.
Ахметова, а «Еспресо ТВ» - Н. Княжицького. Всі вищезазначені особи мають
фактично необмежену владу на думкою громадськості, яка буде транслювати ті
ідеологічні постулати, які вигідні їх власникам.
Розламати парадигму ЗМІ як ретранслятора ідей високопосадовців можуть
лише незалежні інформаційні ресурси, які будуть дотримуватися
журналістської етики. Проблеми з фінансуванням та конкурентоспроможністю
до цього часу не дають незалежним ЗМІ набути широкої популярності. «В
Британії зараз заводять спеціальний незалежний орган контролю і нагляду за
пресою,а в Румунії піднімалося питання про проведення психологічної
експертизи журналіста. В Україні цих речей ніколи не було і не буде, тому ми
назавжди залишимо у наших поштових ящика та телевізорах заангажовані та
«продажні» новини»,- зазначив письменник та журналіст Сергій Жадан [3;9]
Приватні медіа вийшли за межі свого мандату, ставши інструментом для
досягнення цілей у руках своїх власників. Журналісти, що там працюють,
обрали ролі маріонеток. Розірвати паразитичний зв'язок політики та ЗМІ
можуть лише нові незалежні інформаційні ресурси з новими обличчями, які б
відображали та захищали інтереси громадськості, стали запорукою
демократичного суспільства. Та чи реальна ідеологічна гегемонія в Україні?
Отже, стан інформаційного простору вітчизняних ЗМІ формується, перш
за все, журналістами. Ніякі політичні підкупи та маніпуляції свободою слова та
ідеологією не мають сили там, де професіоналізм і принциповість
журналістської етики перемагають над холопством та корисливістю.
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АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ ТА ВПЛИВІВ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 1991 РОКУ ПО НАШІ ДНІ
Розглядаючи етапи становлення політичної еліти в Україні в період після
розпаду СРСР можна виділити той факт, що основу політичних суб‘єктів на
території нашої держави складали фінансово-промислові групи. Усі фінансовопромислові групи мають свої бізнес інтереси на ринках збуту суб‘єктів світової
політичної карти. У випадку України фінансово-промислові групи (ФПГ)
завжди орієнтовані на ринок ЄС та США чи Росії. Це зумовлено
розташуванням нашої країни та слабкою політичною волею влади України.
ФПГ, що мають інтереси в певних країнах, неминуче залежні у своїх
політичних рішеннях від зовнішньої політики держави-партнера. Українська
політична еліта зразка 1991 року фактично повністю складалася з сформованої
раніше радянської, яка значною мірою мала свої бізнес інтереси в Російській
Федерації та успадкувала від УРСР фінансові ресурси. У 1991 році лише
невелика частина українських ФПГ переорієнтувала свій бізнес на Захід. В
основному виявлялося це у переорієнтації місця експорту сировини та
продукції першої необхідності. Процеси зміни політичних векторів зовнішньої
політики України прямо пов‘язана з боротьбою за владу ФПГ, які орієнтовані
на західний ринок та тих, які орієнтовані на ринок СНД. При цьому будь-які
політичні протистояння ініціюють ФПГ за умови, що їх інтереси утискають,
використовуючи відповідно прихильно ідеї налаштовані людські ресурси,
психологічні маніпуляції, ЗМІ і т.д.
Період президенства Леоніда Кравчука (1991-1994) визначався
консерватизмом зі сторони ФПГ. Відповідно і зовнішньополітичні дії України
були спрямовані в одній площині до інтересів країн СНД. У цей період на тлі
економічної кризи реформаторські рухи України фактично нівельовані.
Леонід Кучма під час свого президенства (1998-2005) вибудував чітку
систему балансу між прозахідними та проросійськими олігархічними впливами.
Завдяки цьому, президент міг чітко взаємодіяти з кожною зі сторін.
Президенство Віктора Ющенко (2005-2010) не було відзначено такою
сильною позицією. Свобода дій ФПГ та втрата контролю над їхнім впливом на
зовнішню політику України значно збільшились.
На чолі влади України Віктор Янукович з 2010 по 2013 рік намагався
встановити ключовою одну ФПГ силовим методом та маніпуляціями. Це
призвело до бунту прозахідних олігархічних сил. Як результат – політичний
переворот влади та зміна президента за допомогою тиску.
На сьогоднішній день Україна являє собою скоріше феодальну монархію,
монарх якої повинен балансувати між різними векторами політичних поглядів
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впливових олігархічних сімей, боротьбою за власні інтереси та інтереси ФПГ,
яким він підконтрольний. Така система управління державою максимально
консервативна у всіх напрямках: від розвитку соціальної сфери до реформи
економіки. А так як наша держава потребує змін хоча б через брак ресурсів та
неможливістю їх наповнення зсередини – така політична система веде до
занепаду.
Усі фінансово-промислові групи завжди будуть різко сприймати зміну
домінування олігархічних кланів в країні. Особливо це помітно через
підконтрольні ЗМІ. Але через наявність ресурсів для змін лише у них,
ініціатива зміни політичної системи і реформаторського руху повинна
виходити саме від них. Для цього повинна бути вироблена чітка схема
реформаторських дій, розуміння шляхів до змін та бажання саме ФПГ
проводити реформи, залучати інвестиції, йти на фінансові ризики та взаємодії.
Щодо світової ситуації Україна надто залежна від найбільших політичних
гравців на світовій мапі через своє стратегічно важливе розташування та власну
неспроможність до політичних рішень, брак власних ресурсів та слабку
оборонну здатність. Україна не має можливості говорити з позиції сили та
посилатися на серйозні зовнішньополітичні зв‘язки. З цієї позиції наша держава
цікава як прикордонна територія регіонів впливу найбільших політичних
гравців.
Підводячи підсумки щодо аналізу векторів та впливів зовнішньої політики
України в період незалежності можна акцентувати, що формування орієнтації
співпраці нашої держави на міжнародній арені залежить від домінантних
фінансово-промислових груп, що мають значний вплив на економіку,
енергетику, соціальну сферу, є керівниками найбільших монополій. Від їх
розподілу влади та бажання йти на зміни залежать зміни в нашій державі в ту
чи іншу сторону.
Зирянська Є.В. (м. Київ)
elizabethzyryanska@gmail.com
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Надзвичайно важливим чинником держави як правого інституту є
адміністративно-територіальний устрій країни, що характеризується способом
територіальної організації влади і співвідношенням владних повноважень між
територіальними частинами держави та державою в цілому. Тобто цю
проблематику варто розглядати крізь призму децентралізації та централізації
державної влади.
На практиці єдине загальноприйняте та законодавчо закріплене визначення
«децентралізації влади» відсутнє, що обумовлено його різносторонньою
природою та сукупністю специфічних рис та властивостей. Термін
«децентралізація» походить від латинських слів «de» , що означає відсутність,
скасування, усунення чого-небудь і «centrum» - центр, осередок . Під
децентралізацією державної влади слід розуміти процес перерозподілу владних
повноважень та обсягів компетенції між центральним та місцевими рівнями
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організації державної влади. Тобто це – система управління, яка заснована на
передачі місцевим органам деяких функцій центральних органів.
У вітчизняному і зарубіжному правознавстві давно досліджуються
питання децентралізації влади. Зокрема, помітний внесок в їх наукове
осмислення зробили наші дослідники М.Харитончук, М.Корнієнко,
А.Коваленко, К.Линьов, А.Колодій та інші. Науково-теоретичні пошуки
особливо посилилися останнім часом, коли Конституційною комісією було
напрацьовано проект Закону про внесення змін до Конституції України щодо
децентралізації влади (на сьогодні Закон прийнятий українським парламентом
тільки у першому читанні). Дискусію не закінчено. Бо порушена проблема не
лише вкрай актуальна, але й надто болюча, зачіпає ментальність українського
політикуму, коли одні втрачають частку влади (переважно економічну), а інші
здобувають можливість бути більш самостійними в прийнятті рішень. Як
підкреслює науковець А.Колодій, «децентралізація влади — це правове
відчуження (передача) державою(центром) як юридичною особою компетенції,
ряду функцій і повноважень на користь іншої юридичної особи — місцевої
влади».
Децентралізація — процес добровільний, який досягає мети, якщо
передача владних повноважень і функцій від одних органів до інших
відбувається в результаті домовленості та прийняття узгодженого рішення
сторонами. Учасниками процесу децентралізації є як мінімум дві сторони — з
однієї сторони виступає держава в особі уповноважених нею центральних
органів, з іншої – місцеві органи влади. В решті решт децентралізація
державної влади має забезпечити якомога повніше права, потреби та інтереси
носія влади — народу.
Як і будь-яке явище, процес децентралізації має свої переваги та недоліки.
У разі децентралізації влади здійснюється не тільки розподіл владних
повноважень, а й водночас збільшується кількість державних інститутів і
чиновників, кожен з яких виконує відповідні функції. Це зумовлює надмірне
регулювання у політичній, соціальній та економічній сферах суспільного
життя.
Дослідники проблеми не раз зауважували, що децентралізація — процес,
так би мовити, обопільно гострий. Це в різний час підтверджувала і практика
світової історії. За яких умов доцільна децентралізація? Тільки за тих, коли
зберігається центр держави. В інших випадках відповідна система
деформується, викривляється. Тобто децентралізація не може бути всеосяжною
чи всеохопною. Які
очікувані наслідки деформації? На місці єдиного
державного центру можливе виникнення кількох. Далі події розгортаються
таким чином: на місці унітарної держави виникає федерація, а згодом країна
ризикує розпастися на кілька самостійних держав,утворивши конфедерацію.
Проблеми державному управлінню створюють як недостатня, так і
надмірна децентралізація. Негативні наслідки не виключені в обох випадках,
якщо не дотримуватися балансу влади. Варто порушити старі закони і порядки,
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не запровадивши нових,— як відкривається шлях до повної некерованості
влади.
Іншими словами, реформи з децентралізації мають проводитися поетапно,
щоб не порушувати координацію дій, не перекладати одразу на місцеві органи
влади ті завдання, які вони повинні вирішувати тільки у довгостроковій
перспективі.
Запобігти виникненню потенційних загроз — основне завдання досліджень
проблем централізації і децентралізації влади в Україні. Досягненню
благополуччя населення в цілому повинен послужити раціональний розподіл
влади між центром і регіонами. Він має стати пріоритетним напрямом розвитку
і буде ознакою досягнення реальної демократії в загальнонаціональному
масштабі.
Зозуля Н.В. (м. Київ)
natalie_zozulya@ukr.net
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ЄВРОПІ: ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕФОРМИ В
ПЕРІОД КРИЗИ
З початком у 2008 році фінансової, економічної і соціальної кризи, місцеві
та регіональні органи влади повинні були адаптуватися до нових політичних і
економічних умов. З тих пір були проведені численні реформи як на
центральному, так і місцевому рівнях. Зміни, які часто проводяться з ініціативи
місцевої влади, поставили під сумнів роль місцевого та регіонального рівнів
влади у функціонуванні держави. Мета цих тез – висвітлити зміст
територіальних реформ, які проводилися в Європі після початку кризи.
Реформи, пов'язані з територіальною реорганізацією, досить часто
проводилися в європейських країнах за останні десятиліття, як правило,
шляхом злиття муніципалітетів або регіоналізації території. Цей
реформаторський рух, заснований на концепції «Європи регіонів», був дуже
активним в 1980-х і 1990-х роках, і з тих пір, як виникли перші ознаки
фінансової кризи, схоже, відродився. Його метою відтепер є не лише
децентралізація, а й поліпшення роботи місцевої та регіональної влади,
особливо на тлі тих бюджетних та адміністративних обмежень, які встановила
центральна влада.
У той час як сам напрямок реформ на європейському рівні був приблизно
однаковим, їх результати і реакція на кризу виявилися дуже різними, в
основному за рахунок різних політичні культур, і того місця, яке займають
місцеві органи влади в структурах управління.
Серед вдалих прикладів проведення децентралізації та реформ можна
назвати Ісландію. Фінансова криза, що вибухнула у 2008 році сильно вдарила
по становищу Ісландії, однак острівна держава обрала сміливу політику
відновлення, створивши новий порядок контролю, моніторингу фінансів і нову
етику в політиці країни. Були встановлені більш суворі порядки з інформування
населення, а також розширена участь громадян у політиці. Процес проведення
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цих реформ був заснований на програмі широкого партнерства між державою
та муніципалітетами.
Нинішня хвиля реформ проходить відповідно до тенденції спрощення
територіального устрою, що почалася кілька десятиліть тому і широко
розповсюджується в останні роки. Наприклад, Данія і Греція в 2007 і 2011
роках стали проводити політику злиття між муніципалітетами для їх
укрупнення. Подібну ж політику проводить Люксембург, щоб зменшити
кількість муніципалітетів зі 116 до 71.
Інші країни мають схожі проекти, мета яких - скорочення витрат. Це
стосується і Португалії, де об'єднується безліч муніципалітетів. У Нідерландах
кошти, виділені регіонам для виконання нових обов'язків, скоротили на 30%.
Подібне скорочення фінансування при передачі обов'язків в період кризи
вимагає більш ретельного вивчення, особливо з огляду на Європейську Хартію
місцевого самоврядування, в 4 статті якої говориться, що місцева влада
повинна володіти повною свободою дій для здійснення своїх ініціатив, а в
статті 9, що місцеві фінансові ресурси мають бути «співрозмірні зі сферою їх
відповідальності».
У більшості європейських держав муніципалітет був і залишається
основним рівнем територіального управління. Тим не менш, багато
територіальних реформ прагнуть скоротити їх кількість, під приводом
поліпшення управління і зниження державних витрат. Для цього заохочуються
злиття, створюються політичні чи фінансові стимули, зокрема, в Швейцарії і в
нових землях Німеччини.
Греція перейшла від слів до справи і провела масу злиттів між
муніципалітетами. Різні варіанти цієї політики проводилися в Ірландії, де
муніципальні ради повинні бути скасовані, і створені округи, тим самим
зменшуючи кількість органів першого рівня влади з 114 до 31.
Муніципалітети
досягли
істотної
економії
за
допомогою
міжмуніципального співробітництва, яке нерідко заохочується центральною
владою з метою підвищення ефективності управління та скорочення
бюджетних витрат. Так відбувалося не тільки в Австрії, на Кіпрі та в Італії, але і
за межами ЄС, наприклад, в Україні. В інших країнах, наприклад Нідерландах,
ці реформи проводяться асиметрично, і розрізняються за різними напрямками.
Мета
територіальної
реформи
часто
полягає
у
спрощенні
адміністративного устрою, чіткому розподілі сфер відповідальності, значної
економії за рахунок укрупнення масштабу. Відповідно, тенденція регіоналізації
простежується по всій Європі, а саме - створення або зміцнення регіонів,
розширення їх повноважень та затвердження їх ролі привілейованих і
зацікавлених сторін на європейському рівні.
Незважаючи на все це, навіть якщо можна виділити спільне прагнення
урядів посилити регіональний рівень, основна ідея таких реформ поки що не
набула загального схвалення. В Європі наразі немає всеохоплюючої концепції
регіонального самоврядування, подібно до тієї, яка відображена в Європейській
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Хартії місцевого самоврядування, що висуває на одне з пріорітетних місць
необхідність її створення.
Зосим В.О. (м. Київ)
vika.zosim@yandex.ru
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ
Сьогодні інновації стають об'єктом дослідження різних наук, кожна з яких
вивчає їх специфічні проблеми. Соціологія зосереджена на дослідженні
сутності процесу соціальних інновацій, починаючи з усвідомлення і
прогнозування громадських потреб, вивчення процесу розробки, освоєння,
розповсюдження інновації до втілення їх в культурних нормах та зразках.
Соціальні інновації - це насамперед нові соціально-економічні інститути,
результати реформування, зміни "правил гри" та типових моделей
поведінки.
Зміни та нововведення в будь-які сфері суспільного життя : економіці,
культурі, освіті, тощо, з одного боку, породжуються самим соціумом, а з
іншого, - справляють соціальний ефект на нього. Ситуація інновацій завжди
пов‘язана з невизначеністю, і хоча більшість сучасних економістів
притримуються думки, що швидкоплинність та непередбачуваність політикоекономічних тенденцій ринкової глобалізації справляє позитивний вплив на
розвиток країн, на рівні окремої людини процеси змін часто зустрічаються
вороже. На індивідуальному рівні ці обставини обумовлюють ситуацію, коли
досягнутий рівень життя, соціальний статус особистості, традиційний
соціальний порядок, до якого вона вже пристосувалася, можуть змінитися.
Практика здійснення реформ та змін як на макро - (міжнародні спільноти,
держави), так і на мікрорівні (підприємства, організації, установи) показує, що
в інноваційному процесі можна виділити три основні компоненти:
інструментальну (технічну), інституціональну та ціннісну (поведінкову).
Інструментальна складова інновації передбачає впровадження нових технологій
виробництва, устаткування, винаходів, наукових розробок, тощо.
Інституціональна компонента пов‘язана з формальними механізмами
впровадження інновацій (фактично, це організації, установи, котрі здійснюють
безпосередній вплив на поширення/ відхилення, прискорення / замороження
інновацій).
І, нарешті, поведінкова чи ціннісна компонента, котра відображає
готовність суспільства діяти за «новими правилами гри», зміни в свідомості та
світогляді людей, які пов'язані з необхідністю здійснення нових видів
професійної, суспільної і побутової діяльності.
Наприклад, введення в обіг біометричних паспортів, з одного боку,
потребує необхідного технічного оснащення для їх виготовлення та
обслуговування, з іншого боку, відповідних змін у роботі державних служб та
органів та, нарешті, адаптації людей до нововведення. Остання компонента, на
нашу думку, є найважливішою, оскільки інновація є реальною та завершеною
тільки в тому разі, якщо суспільна свідомість сприймає та засвоює її як
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соціальну цінність. Й. Шумпетер вважав, що ситуація поширення новацій має
продовжуватися доти, поки нове не стане звичайним і реальним, а його
сприйняття не буде результатом вільного вибору. [1]
Масові громадські інновації, за історичними мірками, стали характерною
ознакою життя порівняно недавно. Для людства швидше характерно існування
в інерційних умовах. Існує багато прикладів, коли у суспільствах створювалися
особливі механізми протидії інноваціям, коли, наприклад, радикальні винаходи
блокувалися шляхом перетворення їх в іграшки (як колесо в імперії інків) або в
розвагу (порох в Китаї).
Перепоною
впровадженню
інновацій
часто
стає
відсутність
індивідуальності (особистісної активності і самостійності) та домінування
традицій колективності, що і перешкоджає інноваційним діям та проектам.
Людина більше хоче новизни, ніж прагне до неї. Однак постійна боротьба
старого з новим є необхідною умовою розвитку суспільства. Інновації
породжують нові бажання (потреби) і надають прогресу безперервного
характеру.
Поява та впровадження нових ідей і технологій не завжди відбувається
вільно та безперепонно. Це ставить питання про необхідність вивчення
соціальних і культурних детермінант інновацій та інновативності.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У даний час виникає велика кількість думок про те, що ж собою являє
політична культура. Хоч значень цього терміну багато і всі вони трактуються
по різному, та все ж можна сказати, що політична культура це сукупність
фундаментальних цінностей, стійких уявлень, переконань, зразків поведінки у
сфері політичних взаємовідносин, показує ставлення людей до політичної
системи, її елементів та процесів.
Політична культура в сучасній Україні має свою специфіку. Це протестні
настрої, схильність більше розраховувати на зовнішню допомогу, ніж на власні
сили, поділ населення на «Захід» і «Схід», «Москалів» та «Бандерівців», що
породжує нетолерантне чи навіть вороже ставлення до інших людей. Та
основною проблемою є низька компетентність нашої влади в управлінні
державою. Прикладом чого є «Революція гідності» та події, які зараз
відбуваються на сході країни. Політична культура нашої держави носить
пострадянський, постколоніальний характер. Доведенням цього є радянські
стереотипи та зрусифікованість значної частини населення.
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Варто більше звернути уваги на молодь, адже її значення для розвитку
суспільства важко переоцінити. Ще в давні часи, ледве людство стало
усвідомлювати себе творцем власного буття, його найкращі сподівання
неодмінно пов'язувалися з молодим прийдешніми поколіннями. Не є
виключенням і сьогодення, адже й зараз всі рахуються з молодими людьми, їх
потенціалом, інтересами, ідеалами, з їх радикалізмом та нетерпимістю до
всякого роду несправедливості та намаганням змінити своє життя на краще. На
сьогоднішній день молодь України знаходиться на етапі зміни ідейних та
моральних орієнтирів. Їй складно визначити свої позиції як у політичній, так і в
інших сферах життя. На жаль, далеко не всі, від кого залежить доля молодих
людей в Україні, це визнають і розуміють.
За своїм характером молодь є напевно найважливішою соціальною
опорою перебудовчих та прогресивних процесів у суспільстві і одночасно саме
молодь є однією з найбільш беззахисних груп суспільства – тому що ще
повністю не готова до дорослого життя, трудової діяльності, різного роду
проблем, а тільки інтегрується в суспільство.
На розвиток політичної культури молоді у даний час впливають різні
аспекти. Насамперед, це вплив родини, в якій молоді люди дотримуються тих
політичних поглядів що і їхні батьки. Також школа, різні політичні та
громадські організації та засоби масової інформації, які також відіграють дуже
важливу роль у формуванні та розвитку політичної свідомості і культури
молодих людей.
Сьогодні, здавалося б, для молоді в Україні відкривається все більше
можливостей для того щоб якось себе реалізувати, задовольнити свої інтереси
та потреби, але одночасно ускладнюються й умови для такої самореалізації.
Складне становище держави та повна бездіяльність чиновників призвели до
зниження зайнятості молоді, зростання безробіття, соціального захисту
молодих людей, тому серед них спостерігаються міграційні процеси в інші
країни.
Та попри всі негаразди більшість молодих людей підтримує дії,
спрямовані на побудову самостійної, незалежної, європейської держави. Тому
політична культура нашого суспільства має бути спрямована на виховання
молоді на засадах патріотизму, національної свідомості. Більше уваги потрібно
приділяти вихованню дітей. Прививати їм любов до української землі, наших
традицій та історії. Адже без прикладених зусиль сьогодні ми не зможемо
сформувати свідоме, демократичне суспільство в майбутньому.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: ЇЇ РОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
Політична культура являє собою специфічну форму суспільної свідомості,
особливий тип рефлексії на навколишній світ. Особливість цього феномена
полягає в тому, що в ньому акумулюються змістовні характеристики та відмінні
ознаки одночасно політики і культури, проявляється їх генетичний зв'язок.
Культура включена в світ політики своїми уявленнями про ідеали політичних
взаємовідносин та політичних дій. Політика, в свою чергу, визначає зміст та
направленість культурного розвитку суспільства, умови та можливості
користування її досягненнями.
Політична культура характеризує рівень засвоєння людиною і
суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм; ступінь
використання досягнень політичної думки; зрілість і компетентність в оцінках
політичних явищ. Вона вказує на специфічні, політичні орієнтації – установки
людей щодо політичної системи і власної ролі в політиці. Коли ми говоримо
про політичну культуру суспільства, ми маємо на увазі політичну систему,
відображену і «пережиту» в знаннях, почуттях і оцінках його членів [1, С. 267].
Політична культура нашої демократичної держави включає в себе таку
рису, як плюралізм думок і позицій, що проявляється у визнанні
багатопартійної системи і множинності ідеологій, крім тих, які суперечать
принципам гуманізму і Конституції України.
Головним вираженням політичної культури є політична дія. Політичні дії
орієнтують політичну систему на досягнення певних цілей, які виражають
інтереси різних груп. Ці інтереси реалізуються у теоретичну або ідеологічну
форму. Від того, якої ідеології дотримуються учасники політичного процесу, не
в останню чергу залежить і те, на що спрямована їх діяльність на революційні
зміни суспільства чи на його реформування.
Далеко не завжди політична дія призводить до досягнення поставленої
мети. Останнім часом зросло значення таких методів політичної діяльності, як
переконання, вивчення суспільної думки, конструктивний діалог різних
політичних сил, контроль за дотриманням правових норм, прогнозування
наслідків тих чи інших політичних дій. Усе це вимагає від суб'єктів політики
високої політичної культури, морального самоконтролю, політичної волі [2, С.
142].
Політична культура відіграє велику роль у входженні людини в політику
та у її політичній діяльності.
Подальший розвиток політичної культури України залежить від ходу і
характеру політичних процесів у цілому. В значній мірі її майбутнє залежить як
від стану загальної культури населення країни в цілому, так в від політичних
дій, спрямованих на удосконалення чи зміну політичного порядку.
364

Список використаних джерел:
1. Єфтєні Н.М. Проблеми формування політичної культури в сучасному
українському суспільстві/ Н.М. Єфтєні// Актуальні проблеми політики. – 2014.
– Вип. 53. – С. 267–274.
2. Юрій М.Ф. Людина і світ: [Підручник]/ М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. –
460 с.
Ковтонюк М.М. (м. Київ)
k.cowtonuk@ukr.net
МЕХАНІЗМИ ІДЕОЛОГІЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ
ОСОБИСТІСТЮ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ
Серед низки різнохарактерних взаємин міжособистісного штибу у
суспільстві, різноякісних соціальних взаємодій, де кожна з сторін (осіб, груп,
страт, прошарків, тощо) прагне до зайняття лідерських позицій, маніпуляція
посідає особливе місце. Не тільки її результати є руйнівними (причому для усіх
учасників), але і сам процес паплюжить і інтелектуальні, і психоемоційні
аспекти буття. І, звичайно, як «обхідний» спосіб досягти «свого», вона веде до
позбавлення справді суб‘єктних якостей, до деперсоналізації, пригнічення
творчих здібностей, які, з одного боку, є усе більш затребуваними сучасністю, а
з іншого саме наявні для нас спільноти як зазначав ще в середині XX ст. один з
однодумців франкфуртських представників «західного» марксизму Г. Маркузе,
представляють собою «царство комфортабельної, мирної, помірної,
демократичної несвободи, яка свідчить про технічний прогрес, та в самих своїх
витоках має придушення життєвих інстинктів людини і базується на принципах
панування і примушування»[2, С.45]. Але репресіям можна піддавати
індивідуума чи групу людей і поза сумнозвісним ГУЛАГом, на думку багатьох
дослідників, сьогодні «ядро репресивних механізмів конденсується не навколо
владних інститутів, а навколо феномену ідеології індустріального суспільства,
яка стала м‘яким, але при цьому ефективним засобом прихованого
придушення»[1, С. 112].
Оскільки панування в сучасному суспільстві будується на основі
«технічної раціональності» [5, С.76], як писали про це М.Хоркхаймер і Т.
Адорно наприкінці минулого сторіччя, тобто на принципах управління,
стандартизації та серійності, механічному репродукуванні не тільки товарів, але
й ідей, самого типу мислення, раціональність виробництва виливається в
раціональні і продумані способи маніпулювання світом психічного і
фізіологічного у людині. Адже ми добре (навіть на власному досвіді, не кажучи
вже про історичні паралелі чи паралелі з нон-фікщн історій, біографій) про силу
психогенного чинника на здійснення поведінкових опцій. Індексація, нещадне
співставлення і відкидання чогось не «аплікативного», уніфікація, - усі ті
процеси, що підвищують виробничу силу у індустріалізованому суспільстві,
яке залучене до модернізації і ідеологічно, через хвалебні гімни раціональному
(більше того, у своєму філософському й практичному продовженні –
прагматичному), через вивищення ідеї того, що людина «проходить, як хазяїн»,
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причому таке хазяйнування потрактовується, головним чином, як
владарювання, а не турбота, увага споживача, а не залежного партнера,- усі ці
явища сприяють відчуженню особистості, її сутнісних сил, перетворенню їх у
товар, і, врешті решт, стають «механізмами роботи самого мислення, в якому
головну роль здобувають істини ідеології, тобто формування в свідомості
стійких стереотипів» [4, С.121], які здобувають велику дієву силу і прибирають
на себе ореол природності та універсальності.
Оскільки людина завжди потребує наявності певних систем координат, які
б, по-перше, узгоджувались у її свідомості несуперечливим чином, а , по-друге,
дозволяли б їй почуватися успішною у середовищі, до якого вона прагне
адаптуватися, то без ідеологічних (на мою думку, їх можна синонімізувати із
поняттями «цінності», мотивації», тощо, і за характером розгортання, і за
функціями, що вони відіграють у житті людини чи групи осіб, і за джерелами
походження) приписів вона геть не ладна існувати. Разом із цим, ми
потребуємо нових ідеологій, які б відповідали на виклики предметного
оточення (своєрідним парадоксом можна вважати те, що воно саме є
результатом свідомого та позасвідомого втілення попередніх уявлень і, якщо
зачарованість такого кола не можна вважати безумовним для окремих
особистостей, то на рівні угруповань спрацьовує загальна похибка масовізації
та спрощення), робили наше життя комфортним, адже саме комфорт стає на
чільне місце споживацького суспільства. Відтак, місце класової боротьби
заступають хитрощі та інтриги локальних і тимчасових об‘єднань, а також
ерзац-ідеологія технократичного і квазііндивіалістичного соціуму, яке транслює
своїм членам бажання «не замислюватися», «не перейматися», а користуватися
наявним. Зрозуміло, що це сприяє розповсюдженню маніпуляцій загалом і
ідеологічного аспекту їх, як найважливішого виміру застосування, зокрема, та
виникає логічне запитання: чи можна безкінечно дурити інших і самих себе?
Тотальне розповсюдження літератури жанру «фантазі», фільмів – катастроф
про борню під час та після кінця світу, зростання апатії і пощирення
терористичних акцій водночас – усе це свідчить про ту ціннісну безвихідь, ті
мотиваційні пастки, до яких потрапляють люди занурені в безодню
ідеологічних маніпуляцій. Відтак, потрібно навчатися критичному мисленню,
опановувати широчінь світоглядних обріїв і тримати паузу попри закликаючий
до термінових непродуманих дій галас глобальних течій суспільств, що
модернізуються
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АНАРХІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА
НЕДОЛІКИ
Анархізм є порівняно молодою політичною ідеологією, що виникла лише
близько двох століть тому, проте є доволі популярною. Враховуючи наростання
суспільних протиріч, та, подекуди, поступове скорочення середнього класу,
радикальні погляди набувають більшої актуальності.
Анархізм є суспільно-політичною течією, що має на меті досягнення
свободи особистості через знищення будь-якої форми державного устрою.
Цього можна досягти через бунт мас з наступним утворенням союзу федерацій
в яких існуватимуть асоціації споживачів та виробників (союзи громад). За
стану анархії суспільство опиняється вільним від будь-якої форми влади
людини над людиною, проте передбачається існування інститутів громадського
самоуправління.
Слід відзначити, що ця політична ідеологія не є монолітною. Розрізняють
такі її напрямки, як анархо-націоналізм, анархо-фемінізм, анархо-капіталізм,
анархо-примітивізм тощо. Проте домінуючими є два основних: анархокомунізм та анархо-індивідуалізм. В основу анархо-індивідуалізму було
покладено роботи провідних філософів XIX ст. Макса Штірнера та П'єра
Жозефа Прудона, що сформулювали так звану «теорію взаємності. Анархоіндивідуалізм мав на меті побудову нового суспільства з домінуванням
особистості та її егоїстичних інтересів, доводилась її повна несумісність з
державою, що мала зникнути разом з будь-якою централізованою владою. Таке
суспільство повинно мати своєю основою обмін послуг, угоди дрібних
власників без антагоністичних конфліктів, нетерпимості до певних класів чи
соціальних верств (а, отже, й позбавленим насилля) та існувати на засадах
своєрідного міжкласового договору.
Метою анархо-комунізму також виступає звільнення людини від
насильства та будь-якої форми примусу, шляхом знищення держави з
наступним створенням бездержавного соціально-справедливого суспільства.
Його ідеологами виступали російські мислителі Михайло Бакунін та Петро
Кропоткін. Зокрема, згідно з Бакуніним, марксистська ідея про диктатуру
пролетаріату визнавалась недієвою, адже не всі робітники можуть в рівній мірі
виконувати керівні функції. Та дієва меншість, що буде здійснювати політичне
керівництво, буде поступово перетворюватись у новий привілейований стан,
що може призвести до становлення авторитарного комунізму. Управління
суспільством повинно здійснюватись, спираючись на самоврядування народу
(робітничі асоціації, громади). Становлення такого політичного режиму
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вбачалось можливим лише за одночасної світової соціальної революції. Петро
Кропоткін в своїх теоретичних міркуваннях спирався на природні закони,
відповідно до яких людство організується у вільне самоврядування (асоціації,
спілки тощо). Відтак, існуватиме федерація, що виникне на основі договору між
цими асоціаціями. Реалізовуватиметься принцип «від кожного за здібностями –
кожному за потребами»: кожен індивід матиме необмежений доступ до тих
суспільних ресурсів, що є в великій кількості та достатній до тих, кількість яких
обмежена. Кропоткін також вважав, що має відбутися зближення фізичної та
розумової праці.
Проаналізувавши анархізм як політичний феномен, можна зробити
висновок про неможливість практичного втілення моделі анархо-комунізму
саме через узурпацію влади «дієвою та активною» меншістю, що знищить сам
політичний режим. Абсурдним є і рівний розподіл власності та зближення
основних видів праці: люди мають різні потреби, представники різних професій
володіють неоднаковим рівнем кваліфікації та відповідних навичок, їх праця
має неоднаковий рівень престижу і соціальної корисності, відтак, їх внесок у
виробництво суспільних благ та цінностей також не може бути рівним.
Сумнівною також видається можливість одночасної світової соціальної
революції з встановленням однакового політичного режиму.
На нашу думку, більш дієвою формою політичного устрою міг би
виступити анархо-індивідуалізм, а саме синтез анархо-капіталізму з анархонаціоналізмом. Анархо-капіталізм виступає за відмову від державного
фінансування, оскільки держава виконує роль несправедливого монополіста,
повну свободу особистості поряд із свободою економічних операцій та
підприємницької діяльності. Суди та поліція також мають зникнути (бо
фінансуються з податків населення) разом з державою як політичним
інститутом, що чинить тиск на підприємців. Їм на зміну мають прийти приватні
охоронні агенції та юридичні контори. Анархо-націоналізм передбачає
диференціацію суспільства за расовою або національною ознакою, з наступним
вибудовуванням анархізму в межах общини. Варто відмітити, що прибічники
даного напрямку виступають за цілковите невизнання приватної власності.
Можна стверджувати, що на сьогоднішній день в Україні анархізм набуває
дедалі більшого поширення. Його центрами є молодіжні спільноти та
організації, які ведуть просвітницьку або локальну політичну діяльність
(«Автономія», «Чорна райдуга», «Автономний Опір», «Автономна спілка
трудящих» та інші). Зазвичай їх протестні виступи зумовлені порушенням
політичних та соціально-економічних прав і свобод людини з боку держави,
необхідністю вирішення екологічних проблем тощо.
Отже, внаслідок синтезу цих двох напрямів – анархо-капіталізму та
анархо-націоналізму, - має виникнути локальна, заснована на теренах певної
етнічної групи бездержавна форма устрою, котра існуватиме на засадах угоди
виробник-споживач з повною економічною і особистісною свободою. Проте,
певні ризики для суспільства несе принцип диференціації, котра може
перерости в нетерпимість та ксенофобію.
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ВПЛИВ КОНФЕСІЙНОГО ВПОДОБАННЯ НА НАПРЯМ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Релігія була й залишається важливим чинником у розвитку будь-якої
цивілізації. Вплив релігії на особистість цілком закономірний.
Питання віросповідання, і загалом релігії все гостріше постає у сучасному
житті громадян. Також це стосується природності релігійності у руслі
сучасності. Чи не втратила релігія своєї актуальності? Чи може вона вже
сприймається як пережиток часу?
За даними опитування, приблизно 70% (69,6%) жителів України вважають
себе віруючими, 16,1% – невіруючими, а 14,3% – не можуть визначитися щодо
питання віри. Зазначені раніше 70% віруючих розподіляються на 40,7% тих, хто
відносять себе до певної релігійної конфесії, а 29% – не відносять.
Наразі процес модернізації зачіпає і церкву, але в кожній із конфесій
розвиток відбувається своїм шляхом. Це можна побачити на прикладі
ставлення головних напрямів християнства до процесу глобалізації.
Так, католицька церква виступає за розповсюдження Європейського
Союзу на схід, з метою його захоплення усієї території, якою поширювалося
християнство.
Протестантська течія у питанні глобалізації більш ліберальна. А саме,
виступає за доброзичливе ставлення усіх віросповідань, свободу їх висловлення
і існування. І, що не менш важливо, за мінімальний контроль держави стосовно
сфери релігії.
Православні погляди спрямовані на зміцнення православної слов‘янської
цивілізації, яка начеб то завжди була наповнена вищою духовністю і релігійним
взірцем. Такі погляди передбачають відбудову кордонів пережитого СРСР і
поширення впливу церкви на більшість сфер життя.
Так, щодо пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України станом на
2010 рік віруючі громадяни підтримують прозахідний напрямок: зв‘язки з
державами Європейського Союзу обирають 31,5% віруючих і тільки 22,9%
невіруючих. Натомість, серед невіруючих 29,2% обирають пріоритетними
відносини з Росією, а серед віруючих 23,8%.
Саме тому, важливим є вивчення залежності пануючої конфесії на
подальше обрання напряму розвитку країни.
Подальше дослідження у зазначеній темі буде спрямованим на виявлення
актуальної кореляції між обраною конфесією, регіоном країни і переважаючим
напрямком розвитку зовнішньоекономічних відносин.
Таким чином, проведене дослідження доведе або спростує гіпотезу щодо
взаємозв`язку між конфесією і зовнішньоекомічним напрямком розвитку
України. Що дозволить враховувати або виключати фактор конфесійної
переваги при виборі політичної сфери впливу.
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ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ КНДР ТА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ:
ДЕРЖАВ ІЗ РІЗНИМ РЕЖИМОМ, АЛЕ ЄДИНИМ НАРОДОМ
Через переділ світу між наддержавами люди з єдиною культурою, мовою і
традиціями виявилися розділені на дві держави - Північну і Південну Корею.
Сьогодні капіталістична Південна Корея абсолютно нічим не нагадує
комуністичну Північну. Що ж стало для цього причиною?
За шість десятиліть, що минули від закінчення Корейської війни, про неї
склалося безліч суперечливих міфів. Чомусь її прийнято вважати першим
військовим досвідом радянсько-американського протистояння часів холодної
війни? Насправді ж роль Москви, Вашингтона і навіть Пекіна переоцінена,
адже ця війна була викликана й внутрішніми факторами. Тому причини і
наслідки Корейської війни як трагедії особистих амбіцій одних і управлінських
помилок інших повчальні не тільки для істориків, а й для сучасних політиків.
Отож, для детального розгляду варто звернутись до історії. Майже
тисячоліття Корея була королівством, аж допоки Японія у 1910 році не зробила
її колонією. Коли в серпні 1945 року Радянський Союз почав війну з Японією,
на подив СРСР японці не дали Червоної армії серйозного опору і капітулювали
швидко. Це важливо, оскільки для Японії окупований нею в 1910 році
Корейський півострів мав важливе стратегічне значення (план «Яшма вщент») .
Тому закінчили війну не стільки американські бомбардування Хіросіми і
Нагасакі, скільки вступ СРСР у війну з Японією. Стрімкий наступ Червоної
армії в Маньчжурії, Кореї і на півдні Сахаліну позбавило Токіо технічної
можливості чинити опір.
Для США така швидка розв'язка стала повною несподіванкою, оскільки
вони готувалися до затяжної війни з Японією . У Вашингтоні почали гарячково
думати, який план розмежування сфер впливу на Далекому Сході можна
запропонувати Москві. Після безрезультатного нічної наради представників
армії, флоту, Держдепартаменту і Білого дому, було запропоновано чисто
американське рішення: Китай з Маньчжурією мали відійти в зону інтересів
СРСР, Японія - під контроль Сполучених Штатів, а Корею пропонувалося
розділити на дві окупаційні зони по 38-й паралелі, тобто приблизно навпіл. При
цьому в американській зоні окупації залишалася не тільки столиця країни, але і
більшість її населення.
А потім були вибори. У 1947 року, СРСР та США не змогли домовитись
щодо порядку проведення виборів у країні. У підсумку в 1948 році були
проголошені Республіка Корея і Корейська Народно-Демократична Республіка.
Вони однаково претендували на весь півострів. Керівником Півночі став Кім Ір
Сен, а президентом Південної Кореї - переконаний антикомуніст і старий
заслужений учасник національно-визвольного руху Лі Син Ман.
Радянський Союз в цей час надавав Пхеньяну більш істотну військову
допомогу, ніж Сполучені Штати Сеулу, тому армія КНДР була сильнішою
південнокорейських збройних сил. Починаючи з 1949 року Кім Ір Сен став
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регулярно просити у Сталіна згоди на проведення військової операції по
об'єднанню країни. Москва спочатку була різко проти цього, проте потім
високопосадовці сфальсифікували дані у звітах Москві. У звітах було
зазначено, що у цей час велися масштабні внутрішні протистояння у південній
частині країни, а також там є досить багато прибічників комунізму (60 тис.),
що і зробить наступ КНДР безпрограшним.
Проте, зараз закономірно виникає питання: невже в Москві не розуміли,
що в конфлікт неминуче втрутяться США? Але в 1950 році такий розвиток
подій зовсім не здавався очевидним. У той час по всьому світу було багато
«гарячих точок»: Греція, Західний Берлін, Іран, а Корея не була для
Вашингтона пріоритетним напрямком. Але, Сталін прорахувався і не взяв до
уваги внутрішньополітичну ситуацію в Америці, де в самому розпалі була
антикомуністична істерія. У цих умовах дати відсіч Москві в Білому домі
визнали справою честі - там вирішили, що в іншому випадку Сталін почне
безкарно наступати по всіх напрямах.
Отож, почалась війна. Спочатку Північна Корея за рахунок несподіванки
вела бій. Але, коли на поміч Південній Кореї прийшли війська ООН, раз за
разом битви почили вигравати південнокорейські солдати. США не змогло
відкрито надіслати свої війська. Але варто зазначити що на чолі армії ООН
стояв саме американець. У своїй більшості КНДР почала здавати позиції через
проблеми із логістичною системою, а також вони не врахували всієї важливості
цієї війни для Америки.
Підсумок Корейської війни трагічний не тільки з причини численних
жертв і страждань мирного населення, але й тому, що вона остаточно закріпила
розкол країни, який не подолана і понині. Як на півночі, так і на півдні надовго
встановилися жорсткі авторитарні режими з обширним репресивним апаратом.
Демократизація суспільно-політичного життя в Південній Кореї почалася лише
наприкінці 80-х років, а до цього влада там належала в основному військовим
диктаторам. На півночі режим династії Кімів зберігається донині.
Цікаво, що після закінчення війни обидві корейські держави знаходилися в
положенні, діаметрально протилежному нинішньому. Північна Корея тоді
вважалася динамічно розвинутою і передовою країною, а Південна Корея була
типовою «та що не склалась державою», яка потопала у терорі та корупції.
Рівень доходу на душу населення на півдні тоді був менший, ніж в Нігерії, а
більше половини доходів бюджету становила американська допомога. Тільки
до початку сімдесятих років завдяки реформам Пак Чон Хі і «корейському
економічному диву» південь обігнав північ у своєму розвитку.
У завершенні хочеться додати: кожен кореєць мріє про об‘єднання свого
народу, але люди настільки звикли до режиму, що склався у їх державах, що
ніколи не змінять свій звичний ритм життя. Нород, який протягом більше
тисячі років жив у мирі та злагоді, розділений у складі двох зовсім різних
держав. І чому ж корейці так очікують осені?! Лише тоді, раз на рік, сім‘ї та
рідні з двох держав можуть зустрітись. А потім щоліта ми чуємо з ЗМІ :
«Північна Корея пригрозила Південній воєнними діями через 48 годин…».
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КУЛЬТУРА ДОВІРИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Останнім часом проблема довіри все частіше стає предметом дослідження
сучасної науки і як самостійний соціально-психологічний феномен, і в
контексті різного роду відносин – політичних, економічних, правових,
виробничих, управлінських, тощо. І це цілком зрозуміло, бо, за одностайною
думкою дослідників, довіра є однією з фундаментальних складових ефективної
взаємодії осіб, одним із найважливіших чинників, який безпосередньо
«вплетений» у механізм, що забезпечує інтеграцію і стабільність суспільства [3]
і є чи не центральним стрижневим елементом громадянського та
психологічного добробуту людини у суспільстві.
Аналіз наукових джерел і численних досліджень у контексті проблематики
показує, що довіра – складний соціальний феномен, який трактується різними
способами в багатьох науках. Нажаль, об‘єм роботи не дозволяє показати
комплексний аналіз всіх концепцій довіри, тож наведемо тільки окремі
свідчення про це явище.
Так, згадку про довіру можна зустріти в ряді стародавніх джерел.
Наприклад, вже в текстах хінаяни знаходимо настанову про практику
політичного життя, що перш за все торкається довіри народу до своїх
правителів та між собою. Також дає ряд уривків з використанням слів «довіра»
і «довіряти» синодальний переклад Біблії: «Мудрий придбає довіру у свого
народу, і ім‘я його житиме довіку» (Книга Премудрості Ісуса, сина Сирахова,
37:29).
У Новий час проблему довіри в тому чи іншому ступені освітили окремі
західні мислителі; в основному ними були розглянуті філософські, етичні і
правові аспекти довіри. Так, Д. Локк апелює до поняття довіри у зв‘язку з
проблемою влади. Він говорить про те, що співтовариство довіряє владу
певним людям у прагненні мирно і безпечно користуватися своєю власністю.
Філософ вказує, що «законодавчий орган діє всупереч проявленій йому довірі,
коли він намагається зазіхати на власність підданих», а посадовці зазіхаючи на
власність свого народу, «порушують довіру, яку було проявлено їхніми
братами» [5].
В ХІХ столітті, після певного затишшя, проблема довіри в суспільстві
знову стала актуальною. Зокрема, Г. Зіммель уперше виявив, що довіра в
традиційних суспільствах базувалася в основному на пануючих моральних і
соціальних структурах, виступаючи в Середньовіччі формою віри, заснованої
на божественному визначенні долі [4].
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Дослідник Е. Ґідденс розуміє довіру як віру в надійність людини чи
системи. Він розподіляє відмінність між довірою до людей і довірою до
«абстрактних систем». Його позиція виражається таким чином: довіра між
людьми «ґрунтується на взаємній відповідальності і співучасті: переконаність у
чесності іншого служить основним джерелом почуття чесності і тотожності
себе самого [2].
Великий вклад у вивчення соціальної довіри вніс М. Вебер, який довів, що
Реформація була важлива тому, що вона заохочувала чесність, взаємність і
довіру, які відігравали вирішальну роль у становленні західного капіталізму, а
також виявив і досліджував типи соціальних дій, усі з яких можуть бути
підставами виникнення довіри. Зокрема, ціле-раціональна дія передбачає
довіру, в основі якої лежить очікування певної поведінки людини і
використання її як умови досягнення раціонально поставленої мети [1].
Важливою є концепція Т. Парсонса, в якого довіра виступає фундаментом
єдності суспільства і виражається в засвоєнні тих чи інших загально прийнятих
цінностей. Довіра в нього виступає одним з основоположних понять
громадянського суспільства. У відношенні довіри до влади Т. Парсонс називає
першу «способом кредитування» дій другої [6].
Теорію «радіусу довіри» запропонував Ф. Фукуяма, довівши, що
ефективність економіки країни залежить від рівня довіри, властивої
конкретному суспільству: якщо довіра обмежена родинними і дружніми
зв‘язками, то економічні відносини не такі ефективні, якими можуть бути. Чим
більший радіус довіри – тим кращий суспільний благоустрій [7].
Таким чином, сьогодні існує безліч підходів до розуміння довіри, що
відбивають її різні аспекти. Загальним є визнання її регулятивної ролі в системі
соціальних стосунків, яка виражає узагальнене очікування окремих індивідів,
груп та суспільства того, що їх поведінка і діяльність відповідатимуть деякому
рівню взаємного сприяння. При цьому вищий рівень соціальної довіри
зумовлює ефективніше функціонування суспільства в цілому.
Сучасний світ із раптовими змінами все більше потерпає від ціннісної
дезорієнтації та світоглядної фрустрації. Саме тому довіра стає важливішою для
успіху, високої якості відносин, прискорення прийняття вірних стратегічних
рішень.
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МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАК НЕИЗБЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мы живем в XXI-м веке, веке, который характеризуется невиданными
ранее масштабами глобализации. Фактически, уже сейчас нет мест куда бы не
мог попасть тот или иной человек. Но как же глобализация влияет на мировую
политику?!
Глобализация – процесс всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации.
Если проследить тенденцию к увеличению численности демократических
государств мира, то можно проследить зависимость между их количеством и
уровнем мировой интеграции. Из года в год уровень сообщения между разными
странами становится только больше, что ведет к распространению разных идей
и предоставляет возможность людям сравнивать. Можно сделать вывод, что
глобализация не что иное для политики, как способ демократизации и
унификации.
Глобализацию не остановить! Даже если сравнить человечество в наши
дни и 30 лет назад, то разница будет колоссальной. Фактически, стирается
понимание принадлежности человека к той или иной расе, что ведет к
созданию одной унитарной универсальной расы. Со стороны политического
устройства, значительная часть авторитарных режимов канули в лету, и на их
место пришли демократические силы (Корея, Тайвань, Таиланд, Гана и др.).
Самым ярким примером влияния глобализации на мировую политику
можно назвать Европейский Союз. Этот невероятный союз стран, таких разных,
но с общей идеей демократии и видением будущего Европы. В наше время ЕС
показало большой успех в создании общего экономического и правового
пространства. Но дальнейшее сближение стран приведет к неминуемому
исчезновению границ во всех пониманиях, что приведет к исчезновению
персонального суверенитета каждой из стран участниц. Это сейчас является
невозможным, так как люди не готовы отказаться от национальных идей ради
чего-то большего. На мой взгляд, сейчас ЕС находится перед «дверью», которая
позволит двигаться дальше, то есть продолжить демократическое движение. Но
стоит ее «открыть» и пути назад не будет, это полностью изменит современное
представление о нации в целом. Значит, ради дальнейшей демократизации
следует отказаться от суверенитета и национальной идеи, что воспринимается
многими в штыки.
374

Мое же мнение заключается в том, что данная концепция объединения
является неизбежной. Несмотря на проблемы, в частности, с арабскими
странами (терроризм, фанатически настроенные националисты), это
неотвратимо.
ЕС - это только пилотный проект на пути создания Мирового государства.
Человечеству необходимо заботиться о будущем, о глобальном будущем, а не о
локальном. Так как проблемы, которые возникают перед мировой
общественностью из года в год, все более глобальны. Создание единого
Мирового государства приведет к унификации экономики, законодательной
базы, исчезновению локальных политических и религиозных проблем и т.д.
Такая модель политического и мирового устройства прекрасно показана в
научно-фантастической вселенной «Star Trek», которая показывает мир
будущего, в котором только одно мировое демократическое правительство и
люди воспринимаются как граждане планеты в целом.
Мировое правительство, на мой взгляд, единственное логическое
завершение глобализации и демократизации, так как это будет гарантией
общемировой демократии и сплоченности. Оно должно стать высшим гарантом
для всех и каждого, но это станет возможно лишь тогда, когда человечество
будет готово двигаться дальше, сталь более демократичным; отказаться от
пережитков, которые лишь препятствуют интеграции и либерализации.
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АСИМІЛЯЦІЯ РЕЛІГІЇ У ВЛАДІ
Сучасне вивчення співвідношення релігійного та секулярного в Україні –
це результат дослідницької та аналітичної роботи, що проводять українські
науковці понад 20 років. Це досить короткий термін для конструювання та
перевірки серйозних теорій. На Заході, наприклад, вивчення впливу
модернізації на релігію відбувалося вже від початку 20 століття: були
сформульовані положення теорії секуляризації (50-ті роки 20 століття),
досліджені певні її характеристики та з часом спростовані деякі прогнози
стосовно її наслідків (80-ті роки 20 століття), залучена перспектива множинних
модернів і розвинута концепція взаємодії релігії та публічної сфери.
Науковці вважають, що під впливом певних соціально-політичних
факторів (зокрема, Французької буржуазної революції в Європі та процесів
модернізації в Європі та Америці) різні моделі співвідношення релігійного та
секулярного спровокували відмінний ефект у взаємодії релігії та суспільства в
країнах Європи та Америки. У першій половині 20 століття релігійне життя в
Америці не переживало такого занепаду, як у Європі, тому в науковому
дискурсі були популярні теорії, що розглядали ефективну взаємодію
релігійного та суспільного.
Дані українських досліджень, з одного боку, свідчать про специфікацію та
виокремлення релігійної сфери як особливого поля на противагу світському, а з
іншого – демонструють тісну взаємодію цих полів. Модель теорій
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секуляризацій дозволяє нам подивитися на зразки чіткого розподілу між
«релігійним» та «секулярним» у різних типах соціального простору, тоді як
більш гнучка модель теорій «публічних релігій» допомагає простежити
особливості репрезентацій офіційних дискурсів громадянами України.
На рівні конституційної норми України заявляється про відокремлення
Церкви та релігійних організацій від держави, а так само школи від Церкви.
При цьому громадянам України гарантується право вільно сповідувати і
практикувати (індивідуально та колективно) будь-яку релігію та проводити
релігійну діяльність.
Бо якщо «релігія» та «релігійне» визначається через поняття «духовності»,
«спасіння душі», «особистої віри» та інші поняття, що пов‘язані з
індивідуальними проявами життя людини, тоді властивим місцем для
функціонування релігії вважається приватна сфера. Натомість у випадку
наділення «релігійного» ознаками, що пов‘язують це поле з колективними
практиками, ідентичностями та соціально значимими функціями, воно стає
прийнятним виміром публічної та політичної сфери.
Оскільки для теорій секуляризації характерний акцент на процесі та
результаті автономізації «секулярного» від «релігійного» та трактуванні
останнього через вузький специфічний набір ознак, то в результаті релігії
відводиться спеціальна ніша у соціальній структурі, тоді як секулярний вимір
охоплює всю структуру в цілому.
Аналіз дискурсів, що циркулюють на рівні інституту державної влади та
традиційних Церков, дозволяє виокремити дві основні моделі релігійного та
секулярного виміру публічної та приватної сфери сучасного українського
суспільства:
– на рівні офіційного дискурсу державної влади ця модель демонструє
домінування законів світської держави, що керується секулярними принципами
у провадженні своєї діяльності на всіх рівнях суспільного життя. Поряд із тим,
офіційний державний дискурс позначається певним залученням символічного
потенціалу релігійного фактору для артикуляцій певних значень та практик
суспільно-політичного життя. Внаслідок активного використання таких
суспільно значимих функцій релігії, як інтеграція та консолідація суспільства,
відкриваються можливості для прояву та впливу релігійного фактору на
публічну сферу суспільного життя;
– в рамках дискурсів традиційних Церков весь соціальний світ вважається
полем прояву та впливу релігійного фактору. І хоча соціум трактується як
світський або секулярний, цей тип секулярності не виключає вплив на нього
релігійного фактору, що, у свою чергу, надає йому сенс, значення та напрямок
розвитку згідно релігійної логіки. У випадку надання церковним інституціям
більш значимого суспільно-політичного статусу та прав такий підхід відкриває
тенденцію до впливу на більшість сегментів публічно-приватного життя.
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«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА» ЯК НОВА МАСКА ПАНУВАННЯ
КАПІТАЛІСТІВ
Думка про те, що в суспільстві ключову роль гратимуть не власники
засобів виробництва, з'явилась уже давно. Ще Д. Белл у 60-х роках вказував на
те, що в постіндустріальному суспільстві припускається виникнення нового
класу, представники якого на політичному рівні виступають в якості
консультантів, експертів та технократів. Нову соціокультурну групу називають
по-різному: «глобалізований клас», «богемний клас», «креативний клас» та
інші. Одночасно з цим спостерігаються радикальні зміни у сфері споживання.
Те, що споживання перетворилось не на покупку товарів, а на покупку символів
було обґрунтовано ще у 60- х роках філософом Ж. Бодрійяром. Споживання
стало питанням стилю та конструюванням ідентичності. Імідж стає
центральним поняттям уже у 80-х роках та перетворюється у територію деякої
свободи. Так розпочалась епоха так званих «бунтарів», які, з однієї сторони,
залишались частинами корпоративних схем, а з іншої – намагались показати
заміну класичної буржуазності модною богемністю. Поява такого феномену аж
ніяк не підірвала капіталізм, а навпаки, успішно була перетворена на джерело
нових прибутків: з одного боку, глобалізований капіталізм помістив так званих
«бунтарів» у свої корпорації (якщо більше прибутку приносять не ті, хто ходить
в офіс в костюмі, а ті, хто ходить у рваних джинсах, то правилом треба
оголосити останнє), а з іншого - виник величезний попит на товари з
атрибутами контркультури. З цього моменту, якщо уважно проаналізувати
найбільш успішні рекламні компанії транснаціональних корпорацій, можна
переконатися: вони пропагували аж ніяк не буржуазний конформізм, а навпаки,
ідею «стати самим собою», виділитися з натовпу, підкреслити свою
індивідуальність і відмінність від інших.
Саме це злиття богемних і буржуазних цінностей породило креативний
клас. «Ядро креативного класу становлять люди, зайняті в науковій сфері та
технічній сфері, архітектурі, дизайні, освіті, мистецтві та індустрії розваг, чия
економічна функція полягає у створенні нових ідей, нових технологій і нового
креативного змісту. Крім ядра, креативний клас включає також велику групу
креативних фахівців, які працюють в бізнесі і фінансах, праві, охороні здоров'я
та суміжних областях діяльності» – так визначає нову соціокультурну групу
автор терміну «креативний клас» Річард Флорида, але також він писав, що «ми
не просто поєднали богемні і буржуазні цінності, нам вдалося повністю
перевершити їх, так що вони втратили всякий сенс. Під впливом креативного
етносу ми поєднуємо роботу і спосіб життя, конструюючи свою творчу
ідентичність ». Варто зазначити, що до креативного класу Річард Флорида
відносить значну частину своїх співгромадян – до 30% всіх працюючих
американців. Одна з головних рис сучасності, на думку автора, все більше
зростання креативного класу у розвинутих країнах, його вплив на політику і
стиль життя, навіть тих верств населення, які до цього класу не належать, але
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прагнуть «креативізувати» своє життя. На думку Р.Флориди і прихильників цієї
теорії, перетворювачем капіталізму виступає саме креативний клас, який силою
свого творчого потенціалу здатен зруйнувати запліснявілу існуючу систему.
Три головні цінності креативного класу, по Флориді, - це індивідуальність,
піднесення особистих якостей і відкритість. Зокрема індивідуальність в даному
випадку розуміється як те, що вони не бажають підкорятися інструкціям з боку
організацій, незгоду з організаційними нормами можна вважати новим
загальноприйнятим принципом.
На перший погляд, креативний клас виглядає досить соціал-демократично,
оскільки засуджує демонстративну розкіш і престижне споживання, підкреслює
рівність можливостей. Але в реальності він заохочує тотальну конкуренцію,
причому конкуренцію автоматизовану - людей, міст, регіонів - і, по суті, не
додає нічого нового до відомого лібертаріанського принципу: сильні виграють,
а іншим не пощастило.
Крім того, оголошення одного класу привілейованим автоматично
перетворює інших у людей менш цінними для економіки і суспільства. Навіть у
самому максимальному варіанті, коли до креативного класу зараховується до
30% населення, решта 2/3 стають «відсталими». Ці люди повинні стати
обслуговуючим персоналом найбільш цінної групи – креативної. Тоді як в
теорії поява «креативного класу» припускає зміни суспільства, що мали б
покращити життя кожного, а не шукати окремого індивіда, який за допомогою
особистих підприємницьких здібностей має шанс стати супербагатим і
успішним. Уся ця ситуація яскраво продемонстрована у фільмі «пірати
Силіконової долини», який наглядно показує як створювалась компанія Apple i
Microsoft.
Отже, ключові цінності нового креативного класу – індивідуальність,
піднесення особистих якостей, різноманітність і відкритість – суть слоганів все
тієї ж капіталістичної корпоративної економіки.
Корж А.П. (м. Київ)
Akp13@ukr.net
ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Уже протягом 24 років Україна робить спроби побудувати власну
незалежність. Наразі перед країною постало декілька можливих видів розвитку:
– стати розвиненою демократичною правовою соціальною державою чи
утвердити авторитарний режим. Цей вибір залежить не лише від органів влади,
а насамперед від громадян, які мешкають в Україні, котрі мусять знати і
розуміти, які має демократичні перспективи у своєму розвитку України. Та, на
жаль, значення демократії для більшості населення ще не усвідомлено. Саме
тому ми маємо потужні проблеми щодо становлення демократичного режиму
на Україні.
Мета роботи полягає у тому, щоб зрозуміти сутність демократії у наш час,
виявити та обдумати особливості її впровадження і розвитку у сучасній
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Україні, зрозуміти проблеми, які з‘являються перед державою і суспільством у
процесі їх демократизації.
Питання розуміння демократії в Україні, як для держави ілюструються у
працях М. Варинчука [1], А. Карася [2], А. Колодій [3] та інших. У працях цих
наукових працівників можна помітити загальну картину розвитку демократії та
проблем, які виникають при не дотриманні основних принципів демократії.
Демократія розглядається як форма державно-політичного устрою
суспільства, що ґрунтується на засадах визнання народу джерелом і носієм
влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут громадян.
Хоча суть демократії розуміє далеко не кожний житель України. Це пов‘язано з
декількома чинниками, головними з яких є неосвіченість і пасивність
населення.
Наразі Україні необхідне посилення державної влади, формування сильної
демократичної держави, позаяк у нас ще не досконала, слабка держава, в якій
левова частка проголошених Конституцією України положень зараз є лише
формальними деклараціями. Вони потребують більш детального розкриття у
відповідних законах, а також політичної волі як керівництва держави так і
громадянського загалу ці закони виконувати.
Проблема демократії в Україні укорінена у далекому минулому нашої
держави. Тривалий час українські землі знаходилися під владою багатьох
держав. Намагання побудувати свою державу за допомогою революцій чи
національно-визвольних повстань закінчувалися невтішно. Громадська
свідомість жителів України наразі знаходиться на низькому рівні, що є
загрозою для розбудови й розвитку демократії [2, С. 28].
Історія нам вказує на те, що демократичні рухи часом породжують
диктатури. Тому великою помилкою демократичних сил України є те, що вони
розуміють власну демократію як найвищу мету соціального й національного
відродження.
Тому, Україна поки робить спроби перейти у демократію, а от, щоб стати
дійсно демократичною державою їй потрібно змінити ставлення населення до
демократії і починати навчатися працювати разом заради побудови
демократичного майбутнього. Ситуація, яка склалася в Україні, свідчить про те,
що демократія в Україні має певні проблеми, з яких поки на горизонті не видно
позитивних змін на краще.
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ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИКАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
В світлі останніх подій не дивно, що увага як вітчизняних, так і
міжнародних ЗМІ прикута до зростання рівня правих організацій та рухів.
Вищевказані організації все більш активно намагаються брати участь у
політичному процесі по всьому світу, застосовуючи окрім суто-політичних і
насильницькі засоби впливу на політичне та соціальне життя суспільства та
держави.
Враховуючи те, що популярність правих партій в Україні має тенденцію до
зростання та з огляду на політичну ситуацію в країні, закономірно виникає
питання, що саме спонукає пересічних громадян України до підтримки
вищевказаних політичних сил та до участі в їх діяльності. Об‘єктом свого
дослідження я обрала діяльність однієї з правих радикальних партій України.
Та з огляду на етичні міркування, а також, щоб уникнути прихованої
антиреклами, умовно обізначимо дану політичну партію, як політична сила
«А».
Досить показово діяльність політичної партії «А» характеризує одна подія,
яка мала місце 31.08.2015 року під стінами Верховної Ради України.
31 серпня 2015 року Верховна Рада України схвалила в першому читанні
зміни до Конституції в частині децентралізації. Після цього під будівлею
парламенту почалися сутички, протестуючі почали закидати силовиків
петардами і димовими шашками, пізніше один з протестуючих кинув у групу
силовиків бойову гранату. У подіях під Радою постраждали 125 чоловік.
Крім того, МВС затримало близько 30 осіб, у тому числі того, хто кинув
гранату в групу бійців Національної гвардії. Ним виявився член політичної
сили «А», гранатометник одного з добровольчих батальйонів.
Затриманих доставили в Голосіївський райвідділ міліції, під яким
активісти політичної сили «А» влаштували пікет, заблокувавши рух по вул.
Голосіївській. Пізніше рух транспорту було розблоковано.
У МВС заявили, що відповідальність за події лежить на політичній силі
«А». Лідер політсили, у свою чергу, звинуватив главу МВС у провокації. [1]
При цьому варто зазначити, що внаслідок вищевказаних події загинула 1
особа та зазнала поранень велика кількість не лише бійців Національної гвардії
України, а й молодшого рядового та старшого складу міліції, які здійснювали
охорону громадського порядку на заході за участі великого кількості населення,
журналістів та мітингувальників.
Наскільки доцільним і дієвим є саме такий спосіб впливу на політичне
життя країни. Кожен зробить висновок для себе сам. Варто лише зазначити, що
ідеї та погляди, які несе в собі організація «А» таким чином трактуються
пересічними українцями, що спонукають їх до вчинення завідомо
протизаконних умисних діянь, які характеризуються високим ступенем
суспільної небезпечності. Адже, в першу чергу, низький рівень правової
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культури, недостатня кількість знань та небажання думати та аналізувати
приводить громадян України в нігілістичний глухий кут.
Пересічний
українцям простіше зрозуміти та осягнути переваги фізичної сили та терору над
коректною та поміркованою політичною думкою. Прикриваючись гучними,
подекуди націоналістичними гаслами, радикальні партії та рухи здійснюють
активний влив на свідомість людини. Варіюючи такими простими та
зрозумілими кожному громадянину поняттями, як «історична спадщина»,
«культурні надбання народу», «братерство», пропагуючи власний трактат
«національної ідеї» радикальні політичні сили залучаються підтримкою все
більшої і більшої кількості українців. При цьому для лідерів вищевказаних
організацій не становить особливого значення, як саме їхні прибічники,
соратники та прихильники трактують для себе ідеологічні переконання партії
чи організації. Головне, щоб дане розуміння вписувалося в реалії об‘єктивної
дійсності і мало суперечило їхнім особистим поглядам на владу та не заважало
їм до цієї влади прийти.
Отже, на даному етапі свого розвитку Україна стоїть на порозі
кардинальних змін, як в політичному, так і в соціальному житті. Хотілося б
вірити, що наша держава дійсно стане не лише декларативною частиною
Європейського союзу, а й перетвориться на той еталон якості рівня життя, про
який так люблять говорити парламентарії. Від себе хотілося б додати, що
«Європа» - це не лише те, що в нас за вікнами, а це й те, що в нас в голові.
Основна задача – навчитись думати.
Список використаних джерел:
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?
У світлі останніх подій не виникає жодних сумнівів щодо актуальності
питання про декомунізацію. 9 квітня 2015 року Парламент ухвалив 4
декомунізаційні закони, а 15 травня Президент підписав їх. Вони засуджують
тоталітарні, комуністичні та нацистські режими і забороняють їх пропаганду.
«Декомунізація
кажуть творці законів
допоможе українцям не лише
оцінити злочини комуністичного режиму, але і нарешті дізнатись свою
справжню історію, не підвладну радянській пропаганді.» Але чи може
пересічний громадянин перевірити, чи є нова історія справжньою та
правдивою? Адже, як показує практика, у кожного є своя «істинна» історія.
Законодавець
ставить
за
мету
недозволення
використання
комуністичної,тоталітарної
символіки,
заборону
возвеличення
чи
виправдовування тоталітарного режиму.
Слід зазначити, що забороняючи комуністичну ідеологію законодавець
обмежує найголовніші з громадянських свобод: свободу думки і слова та
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свободу переконань. Прихильники декомунізаційних ініціатив зазначають, що
законом забороняється лише пропаганда комуністичної символіки. Тобто,
дідусь-ветеран, який підіймає червоний прапор, вбачаючи в ньому символ
великої перемоги радянського народу, не буде покараний, адже мова йде про
свідомих молодих людей, які вдаватимуться на провокації символами
тоталітаризму і будуть організовувати пропагандистські акції. Законом
встановлена міра покарання до п′яти років позбавлення волі для тих, хто
підтримує комуністичний режим та використовує радянську символіку.
Слід зазначити, що усім музейникам та науковцям боятись не варто,
зберігання та використання символів радянської епохи з науковою метою під
заборону не потрапило.
За прийнятими законами буде відкрито доступ до архівів радянських
репресивних органів. Як на мене, це хороша ініціатива, яка назрівала давно. Те
ж саме стосується і увінчення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Доречне доповнення до святкування всім звичного Дня Перемоги над
фашистськими окупантами.
А от зі зміною назв вулиць, селищ та міст справа складніша. Адже
вважають, що суспільство не зможе прийняти перейменування вулиць і міст
попри всі бажання реформаторів. Звичайно, для пристосування до змін
потрібен час. Адже зараз мало хто з українців може згадати, що Луганськ
колись був Ворошиловградом, а Алчевськ носив гордовиту назву Комунарськ. З
плином часу все забувається, і на зміну приходить щось нове, необов′язково
погане, просто незнайоме, щось, до чого потрібно звикнути. Наприклад, мало
хто з народжених у дев′яностих роках може знати, що такі вулиці як Банкова,
Михайла Грушевського та Майдан Незалежності до 1992 року носили назви
«Орджонікідзе», «Кірова» та площа «Жовтневої революції». Чим раніше
змінити старі назви, тим скоріше громадяни звикнуть до нових, гадає
законодавець. Але як показує практика, не всі громадяни підтримують такі
зміни, адже на зміну назв йдуть кошти, громадянам доведеться замінити старі
документи на нові, а платити з власної кишені мало хто бажає.
Громада вважає, що декомунізація не є нагальною потребою. Начебто вона
є невчасною і покликана відвернути увагу від соціальних, економічних та
політичних проблем країни. Є нагальніші проблеми, які повинна вирішити
країна, такі як бідність, корупція тощо.
Дехто притримується думки, що радянські часи
це наша історія, ми
повинні її пам′ятати, хоч би якою вона не була, але не повинні возвеличувати
вождів, функціонерів та каральні органи, які прирікали український народ на
голодомор, нестатки, терор.
Як бачимо, декомунізаційні процеси не знайшли палкої підтримки народу і
не сприяють внутрішній консолідації українців, адже перед прийняттям законів
потрібно було «підготувати» суспільну думку. Наприклад,провести референдум
і дізнатись у громадян, чи дійсно вони жадають зберегти комуністичну
топонімію, символіку, як спогад про минулі радянські часи чи все ж таки
хочуть полишити минуле та стрімко крокувати у майбуття.
382

Крупеня І.М. (м. Київ)
24tokiss@gmail.com
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ МАЛАЙЗІЇ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Історія Малайзії засвідчує, що країна ніколи не була схильною до
застосування військової сили, але це не означає, що Малайзія не розвивала свій
військово-оборонний потенціал та не змінювала підходи, які стосувалися
ідеологічних складових концепції безпеки.
Очільники проурядової партії Barisan National, Махатхир Мохаммад (19812003 рр.) і Абдула Бадаві (2003-2009 рр.) сформулювали ідеологічну стратегію
націлену на підрив ідеології Аль-Каїди (Al-Qaeda) і перетворення Малайзії на
лідера мусульманського світу. Вони прикривали свою ідеологічну стратегію
державно-сконструйованою формою Ісламу «Islam Hadhari» або
«Цивілізаційний Іслам», та прагнули зобразити Малайзію як толерантну і
помірковану мусульманську країну.
За допомогою вдало вибраної стратегії Малайзія ефективно впоралася з
напруженістю між світською програмою модернізації та сповідуванню
малайцями ісламською вірою. Зробивши ісламістів та ісламські настрої
частиною процесу модернізації, країна продемонструвала всьому світу, що
ісламська віра та економічне зростання можуть гармонійно поєднуватися, якщо
політики є досить компетентними та передбачуваними, щоб не ставитися до
цих понять, як до суперечливих категорій.
З моменту запровадження надзвичайного стану (1948-1960 рр.) підхід
уряду Малайзії до питань безпеки був зосереджений на поєднанні апарату
примусу з різними ідеологічними механізмами. Такий підхід був
розроблений, щоб просувати інтереси уряду, обмежити поширення
альтернативних ідей, виправдовувати не лише використання апарату примусу,
але й продовжити домінування проурядового режиму Barisan National.
Апарат примусу включає в себе ряд репресивних законів та послух
поліції. Загальні ідеологічні конструкції, які виконують функції безпеки,
різною мірою включають в себе: Бачення 2020 (Vision 2020, широка стратегія
розвитку країни); Нову економічну політику (політику позитивних дій, яка
просуває малайські інтереси вище інтересів інших етнічних груп) та ідеологію
завоювання «сердець та розуму», як елемент викорінення тероризму.
Примусові елементи кампаній боротьби із тероризмом в Малайзії частково
співпадали з США, проте Махатхир диференціював ідеологічну складову своєї
стратегії, яка відрізнялася від американської. Махатхир закликав
американський уряд не шукати реваншу після трагедії 9/11. Він заявляв:
«Реванш призведе до загибелі багатьох людей і буде супроводжуватися
зворотними контрударами». Відмова від військових заходів, як єдиного
підходу в боротьбі з тероризмом стала основним компонентом ідеологічної
позиції Махатхира в період ери тероризму. Позиція Махатхира знайшла своє
підтвердження в критиці політики США та військових вторгнень в Афганістан
та Ірак. У період після першого бомбардування Балі, Махатхир знову наголосив
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на тому, що напади на ісламські країни ще раз підтвердили неспроможність
мілітаристської стратегії США. Махатхир стверджував, що стратегія США, яка
базувалася на основі «розуму і логіки» не спрацювала, оскільки вона не
зробила жодної спроби усунути корінь причин тероризму. В цьому контексті у
листі до Президента Франції Жака Ширака Махатхир відзначив:
«Як лікар, я навчений лікувати хворобу, а не симптоми. Тероризм є
симптомом захворювання несправедливості, дискримінації та гноблення
мусульман».
Махатхир заявив, що Малайзія успішно проявила себе в боротьбі проти
тероризму всередині країни, оскільки не покладалася виключно на збройні
методи, але прийняла ідеологію, спрямовану на усунення причин, які дозволяли
розмножуватися войовничості. Міністр оборони Наджиб Разак резюмував
підхід Малайзії під час візиту в 2002 році до США заявивши:
«Окрім здійснення військових/безпекових заходів, ми вважаємо, що
повинні взяти на озброєння ідеологію завоювання «сердець та розуму»
наших людей шляхом забезпечення більш високих стандартів життя,
ліквідації бідності, забезпечення якості освіти та охорони здоров’я, а також
створення нових робочих місць. По суті, ми повинні створити надію, а не
розпач. Більш перспективне майбутнє - є антитезисним ґрунтом для
поширення войовничості в майбутньому».
Україна, як християнська держава, має взяти до уваги ідеологічні складові
концепції безпеки Малайзії, як унікального бачення ідеологічної боротьби з
екстремізмом, тероризмом, в питаннях вирішення територіальних суперечок із
країнами-сусідами, прискоренні модернізації країни, враховуючи при цьому
біблійну мудрість «Хто взяв меч, від меча загине» Новий Завіт (Матвія 26:52)
та розробити власну концепцію безпеки, включаючи елементи християнських
цінностей, заради процвітання власної країни.
Круш П.В. (м. Київ)
kafedra-ep@yandex.ua
ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ ІНСТИТУТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ
ВЛАСНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
В роботі американських економістів Дж. Робінсона та Д. Аджемоглуса
«Чому нації занепадають: походження влади, багатства та бідність»
обґрунтовуються закономірності, які дозволяють спрогнозувати напрям
подальшого руху та розвитку тих або інших країн. На думку вчених,
динамічний розвиток і зростання добробуту суспільства або його стагнація чи
занепад в значній мірі визначаються ефективністю політичних, соціальних та
економічних інституцій. Не випадково зарубіжні та вітчизняні науковці,
політики та урядовці щодо першочергових задач, які потребують свого
вирішення для розвитку України, вказують на нагальну необхідність
трансформації старих інститутів та становлення нових. Особливо це питання
актуалізувалось і перейшло в практичну площину після перемоги Революції
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гідності. На це вказує і анонсована Президентом України стратегія розвитку
українського суспільства до 2020 року, де визначається необхідність
системного реформування суспільних інституцій на основі відкритості і
інклюзивності. Однією із актуальних проблем для господарської системи
України є прийняття ефективних інститутів, які регулюють і захищають права
власності. Про важливість цієї проблематики свідчить 135 місце України в
рейтингу розвитку інститутів і захисту прав власності глобального індексу
конкурентоспроможності за 2014-2015 роки.
Право власності на ті чи інші блага являється складним пучком
повноважень який включає цілий спектр прав: володіння, користування,
розпорядження, управління, на дохід, на капітальну вартість блага, на безпеку,
на передачу блага в спадок, тощо і які закріпляються сукупністю правових
норм за певними індивідами, групами або організаціями. Враховуючи ту
обставину, що права на один і той самий ресурс можуть належати декільком
особам, важливою проблемою інституціонального упорядкування прав
власності є їх нова специфікація, яка передбачає правове закріплення за
кожним повноваженням чітко визначеного власника.
Зволікання для економіки України із інституціональним вирішенням
питань, які існують у системі прав власності, а до них слід віднести: реституцію
прав власності, легітимізацію приватної власності, тверде гарантування нових
прав власності, ідентифікацію існуючих прав власності, забезпечення прозорих
розрахунків зі зміною прав власності тощо, неминуче приведе до загострення
взаємопов‘язаних з нею соціально-економічних проблем: корупції; монопольно
високих цін; рейдерства; нестачі вітчизняних і іноземних інвестицій. При цьому
необхідно відзначити, що для України характерним було одночасно нехтування
правилами одних власників, представників малого і середнього бізнесу, і
абсолютизація цього права провладними власниками та власниками великого
олігархічного капіталу.
Однією із проблем ефективного інституціонального регулювання прав
власності є переведення корпоративного управління українських великих
підприємств на європейські стандарти. Як зазначає О. Шаров, необхідно
змінювати принципи корпоративного управління, починаючи від забезпечення
прозорості прав власності. Поки не відомий кінцевий бенефіціар, жодна
компанія, в тому числі офшорна, не повинна мати права здійснювати
господарську діяльність. Крім того необхідна обов‘язкове введення в наглядові
органи акціонерних компаній незалежних директорів, і публікації ґрунтовних
фінансових звітів, як це прийнято за європейськими правилами. Міжнародна
практика що нічого особливо складного в цьому немає - ті компанії, які
здійснюють первісне розміщення своїх акцій на західних фондових ринках,
добре це знають і роблять, щоправда, найчастіше відносно своїх холдингів,
зареєстрованих за кордоном.
Коли ми говоримо про прийняття ефективних інститутів по захисту прав
власності, то слід зауважити, що мова іде не лише про недостатню захищеність
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приватної власності, неврегульованими залишаються права державної і
комунальної власності.
Так, відповідно діючій Конституції України власником комунального
майна є територіальна община за якою необхідно було закріпити публічне
право юридичної особи – право власності на землю, бюджетні кошти, будівлі,
тощо. Але всупереч її нормам і вимогам, територіальні общини так і не були
створені як юридичні особи публічного права, а цей статус був закріплений за
радами (міськими, районними, сільськими).
В розвинутих демократичних країнах власником комунального майна
виступає територіальна община. Тоді як їх органи – ради являються лише
адміністративно-організаційними структурами в яких відсутній статус
юридичної особи. Спираючись на невідповідність практики функціонування
правовідносин з положенням основного закону – Конституції, окремі експерти
дійшли висновку, що власність на комунальне майно в Україні закріплена за
фіктивними особами, яким воно не належить і яким вони не повноважені
розпоряджатися, що вимагає упорядкування і цієї проблематики. Значення
вирішення цього питання зростає із розвитком процесів децентралізації та
самоврядування в нашій країні.
Лакоза Є.Г. (м. Київ)
el199721@gmail.com
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
В епоху НТП, коли майже в кожну сферу людського існування проникають
технологічні процеси, виробнича діяльність також потребує докорінних змін та
поступового переходу до інноваційних процесів. Однак, управлінці різних
підприємств не рідко зіштовхуються із проблемою заперечення та
несприйняття працівниками нових засобів та методів їх впровадження у
виробничий процес. Поясненням цьому явищу є особливості соціальної та
психологічної поведінки індивідів.
Одна з головних перешкод – це неспроможність до зміни мислення.
Консерватизм, що є характерною рисою працівників здебільшого зрілого та
літнього віку, заважає людям прийняти трансформації, пов'язані з їх трудовою
діяльністю. Страх перед нововведеннями, побоювання щодо відсутності
кваліфікації, яка б відповідала вимогам часу також може зумовити
непродуктивне впровадження інноваційних технологій та, в подальшому, до
застою вітчизняних виробництв. Тим самим, країна, окрім того, що не підвищує
рівень життя людей всередині, стає аутсайдером на зовнішньополітичній арені.
Не менш гальмуючим фактором є страх втрати робочого місця та
матеріальної стабільності. Плануючи своє майбутнє, люди зовсім не очікують,
що їх працю може замінити машина.
Однак, вищеназвані проблеми мають свої методи вирішення. Для того,
щоб впровадження нових технологій у виробництво мало позитивні результати,
необхідно готувати трудові колективи до цих змін, оскільки групова негативна
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думка може поширитися серед всіх працівників та стати джерелом опору
впровадженню інновацій.
Першим кроком з підготовки працівників до введення нових технологій
має бути створення певних курсів з підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Це зменшить психологічну напругу та побоювання щодо втрати робочого
місця. Взірцем для будь-якої країни можуть стати «гуртки якості», що набули
поширення в Японії, діяльність яких підвищила раціоналізацію національних
виробництв.
Наступним кроком є формування психологічної установки в колективі про
те, що технологічні зміни мають сприяти як підвищенню продуктивності та
якості роботи підприємства, так і індивідуальної кваліфікації кожного
працівника. Людина потребує заохочень, як моральних так і матеріальних, тому
доречним є всебічна підтримка новаторів і тих працівників, що прагнуть
поліпшити та осучаснити свою трудову діяльність.
Талановитий керівник має враховувати як віковий склад працівників, так і
спільні настрої та прагнення людей, що працюють на його підприємстві.
Апарат примусу в особі тирана-керманича навряд чи змусить робітників
позитивно сприйняти інноваційні процеси та не стимулюватиме ініціативу з
боку підлеглих. Саме тому основною рушійною силою є особисте прагнення
працівника, його усвідомлення необхідності змін.
Фактором, що зможе вплинути на свідомість людини є конкуренція.
Індивід, що самореалізується в суспільстві, здебільшого, прагне до визнання
всіма соціальними групами його як лідера та переможця, тому два підприємства
, що конкурують за пальму першості на ринку, мають найбільший потенціал до
ефективного впровадження нових технологій у виробництво. Окрім того,
конкуренція є засобом створення продуктів та послуг найвищої якості, що дає
підстави визначати інноваційні процеси як безумовно позитивні зміни.
Україна намагається спиратися на досвід сусідніх країн, покращувати
технологічні процеси, виводити їх на більш високий рівень, проте
адміністративно-командна система управління, що є вкоріненою в свідомості
працівників та менеджерів, гальмує інноваційний розвиток вітчизняних
виробництв. Небажання ризикувати, висловлювати свою думку та ставлення до
трудового процесу, страх втратити матеріальну стабільність на користь
аморфних перспектив – все це постійні супутники середньостатистичного
працівника. Тому розробка управлінських рішень, які б впливали на мотивацію
працюючих та сприяли би подоланню технологічного застою на виробництвах
є актуальним вимогою інформаційного етапу розвитку суспільства.
Лакоза Є. Г., Гричаненко К.Л. (м. Київ)
katyakoshka26@gmail.com
СУЧАСНИЙ СТАН КОНФЛІКТОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ В
УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
В українському перехідному суспільстві за весь час незалежності існував
високий рівень конфліктогенності політичної сфери. Це зумовлено
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безкомпромісним зіткненням груп інтересів, ідей, а особливо носіїв влади та
суб'єктів, що посягають на політичну владу саме через боротьбу за "право
верховенства".
Демократичному
суспільству
притаманний
певний
ступінь
конфліктогенності, як основної ознаки співіснування різних інтересів та
поглядів. Суперечності, що виникають всередині суспільства, переносяться на
політичні партії і політичну владу, які є носіями їх вимог, або які змагаються за
особисті інтереси. При цьому виникає гостра необхідність їх регулювання та
вирішення, що в українському суспільстві належним чином не здійснювалось, і
що в подальшому призвело до появи нових і загострення старих конфліктів.
Важливим аспектом дослідження є природа конфлікту в Україні. На думку
Дарендоффа, конфлікт–це певна ситуація, що характеризується невідповідністю
між правами соціальних груп на соціальні і матеріальні блага і можливостями
реального доступу до цих благ [1]. Не дивно, що це зумовлює боротьбу
громадян за їх реалізацію. На думку політологів, конфлікт, суспільний і
політичний, є позитивним явищем, бо він є джерелом розвитку політичної
думки та країни в цілому. Водночас, некерований конфлікт може мати й
негативні, деструктивні наслідки.
Довгий час відкритими конфлікти в Україні
були лише між
представниками влади, в той час як конфлікти всередині суспільства
залишалися в прихованому стані, однак таке явище спостерігалося до 2014
року. Впродовж років незалежності, політичні еліти часто вдавалися до
використання громадян як мас, що відстоювали б їх інтереси, виразними були й
ідеологічні конфлікти.
Нажаль, в українському суспільстві існує розкол між заходом і сходом,
сформований передусім історично. Багато українців, що живуть на теренах
південно-східних областей України та у Криму, втрачають, уже в умовах
самостійної України, свою національну ідентичність В багатьох східних
регіонах і, зокрема, в Криму присутні такі явища, як ностальгія за радянськими
часами та проросійські настрої. Ці настрої призвели до відкритого
внутрішнього конфлікту.
За останній рік в Україні відбулися значні зміни: всі латентні конфлікти
одночасно разом проявилися, що призвело до дестабілізації і радикальної зміни
політичного життя держави.
Україна виявилася вплутаною в зовнішньополітичний конфлікт з Росією,
яка, тим не менш, не визнає своєї причетності до кризових процесів всередині
української держави.
За даних умов боротьби з зовнішньою агресією важливим є
консолідування сил всередині суспільства та державного керівництва,
недопущення внутрішньополітичних конфліктів. Великі надії покладаються на
сформовану парламентську коаліцію. Її головним завданням є саме швидке і
ефективне прийняття рішень та відсутність гострих протиріч, як таких, що
можуть затримувати цей процес. Пріоритетною є боротьба з зовнішнім ворогом
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та знищення залишків ворогів внутрішніх шляхом злагодженої роботи
парламенту і президента.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СФЕРИ
УКРАЇНИ
Серед функцій, що доручені правоохоронним органам України, слід
відзначити міліцейську. Міліція на протязі останніх років відігравала
неоднозначну роль у житті країни. Хоча основною, зазначеною законом,
функцією даної структури завжди був захист громадян, в час, коли український
народ піднявся на акцію протесту проти діючої влади, правоохоронці, через
хибну систему підпорядкування силових структур лідерам керуючої партії, зі
зброєю в руках придушували волевиявлення громадян.
Через це на
реформуванні міліції посилено акцентує увагу нинішня влада, суспільство та
партнери України на світовій арені.
Як зазначав Згуровський М.З., реформи у країні повинні притримуватися
гуманних стандартів життя і принципів соціального захисту населення .
Потрібна стабільність [1]. Тобто реформувати країну без стабільності, з однієї
стороні, дуже необхідно, з іншої - дуже небезпечно. Саме реформування несе за
собою великі фінансові витрати, що в часи військових дій, масового безробіття
та величезного зовнішнього боргу України, можуть призвести до
непередбачених наслідків. Але з іншого боку, ми пересвідчуємося на прикладі
Грузії, що також запроваджувала реформи в країні під час військових дій, іноді
більш слушного часу чи можливостей можна не дочекатися, бо реформи – це
реальний спосіб щось змінити. Результати реформ в Грузії говорять самі за
себе, зазначає Іван Варченко. [2] За його словами, в країні було майже
докорінно знищено корупцію, народ перестав сприймати поліцію ворожо, а
рейтингом довіри сягнув 90%, що вкрай позитивно відзначилося на загальному
стані країни - Грузія швидко стала одним з лідерів за показниками
економічного зростання, простотою обслуговування громадян з питань
реєстрації майна, отримання ліцензій, відкриття бізнесу та інше.
Як влучно підкреслив Головаха Євген Іванович, мало змінити інститути
держави і влади — потрібно створити велику кількість дуже дрібних правил,
які мають сприйняти всі.[3] В Україні, де процвітає корупція, більшість
громадян не бояться порушувати закон, знаючи, що за будь-який злочин є змога
матеріально відкупитися. Правосуддя перетворилось на «базар», де правий той,
хто заплатить більше. І тому важливо в процесі реформування одночасно
змінювати старі звички і створювати нові структури. У складності цього
завдання я і вбачаю причину того, що майже кожна структурна одиниця в особі
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державних службовців не тільки не взаємодоповнює й не допомагає, а навпаки,
інколи, заважають одна одній через корисливі мотиви. Більшість
правоохоронців переслідують власні корупційні інтереси, замість того, щоб
виконувати покладені на них українським законодавством функції по захисту і
охороні українського народу.Це і породило образ недієвої міліції, яку люд став
зневажати та, іноді, навіть боятися, оскільки охоронці закону самі ж його не
дотримуються. Дуже важливим на сьогодні є зміна відношення народу до слуг
порядку, для чого й слід проводити фундаментальні реформи діючих або навіть
створення нових органів правоохоронної сфери України, що й відбувається в
наш час.
На сьогоднішній день правоохоронна система України, що зазнала
реформування ще в кінці 2014 р., отримала щире схвалення серед українського
народу. Звиклі до байдужості людиз надією зустріли новостворений орган
виконавчої влади – поліцію. Дане нововведення було протестоване в місті
Києві, що призвело до захвату киян. Полісмени проявила себе виключно з
кращої сторони, адже справді стали на сторожі закону і порядку. Наділення
поліції спектром обов‘язків органів ДАІ та органів міліції дали їм змогу швидко
реагувати на порушення закону як на дорозі, так і на вулицях. Нарешті,
звичайні люди мають надію на захищеність та безпеку свого життя.
Впевненість у справедливості. У тому, що жоден злочин не залишиться
непокараним. Але не слід зупинятися на досягнутому успіху, адже для
докорінної зміни правоохоронної сфери необхідна тривала копітка робота.
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АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЦЕРКВИ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ)
Споглядаючи хід подій крізь призму історії, ми можемо побачити, що
університет та церква йшли протягом довгого часу поруч і розвивались та
доповнювали один одного століттями. Так, деякі вважають, що першим
прикладом такого поєднання виступив Болонський університет. Саме церква
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наповнювала його своїми викладачами та з часом отримала особливу перевагу,
в ролі богословського факультету, як провідного.
Особлива роль у структурі університетів надавалась церкві і в інших
частинах світу, її вплив розповсюдився навіть на наукові програми, які певним
чином розглядали науку та філософію в Америці та Європі. Але з плином часу
позиції почали послаблюватись, суспільство ставати більш секуляризованим і
університети почали здобувати все більшу автономію, що призвела до
послаблення ролі церкви.
Такий перебіг подій показав проблему, яка сформувалась у тогочасній
системі освіти, а саме її невідповідність практичним реаліям життя. Таким
чином, університет визнавався нелегітимним інститутом сучасності. Почала
спостерігатись антиуніверситетська тенденція, яка реалізувалась на практиці
після Французької Революції.
Але варто відмітити, що поруч з такими подіями релігійна складова не
послабила свого впливу на неофіційному рівні, і навіть з більшою долею
впливу визначала приналежність людини до певного світогляду через
різноманітні релігійні гуртки, общини та братства, які функціонували на
території університетів. Вони відігравали потужну консолідуючу роль, яка
об‘єднувала членів цих общин та дозволяла виробити єдиний механізм
функціонування та єдину систему поглядів на певну проблематику.
Але з чим ми маємо справу на сьогоднішній день в нашій країні? За
радянських часів освіта була повністю ізольована від церкви і в навчальних
закладах не було ніяких дисциплін, які б трактували знання з релігійної точки
зору, навіть навпаки, було запроваджено «науковий атеїзм», який існував як
дисципліна до 90-х років ХХ ст. Але після розпаду СРСР ми отримали шанс
повернутись до європейських традицій і знову поєднати церкву та університети
на одній території.
Яскравим прикладом такого поєднання стали події, які відбулись на
території НТУУ «КПІ» у 2014 році, а саме відкриття та освячення церкви
(міжконфесіального храму). Це явище викликало дуже бурну реакцію, яка не
була однозначною, оскільки було сформовано дві антагоністичні групи, які
виступали за та проти даного нововведення. Але чи дійсно це чимось новим на
території університету, що суперечить науковому розвитку та чи є НТУУ
«КПІ» єдиним прикладом такого поєднання серед технічних вузів?
Відповідаючи на перше питання, варто звернутись до історії НТУУ «КПІ»
і відмітити той факт, що протягом певного періоду часу на його території
функціонувала церква, яка виступала джерелом консолідації тодішньої
студентської молоді. Вона була невід‘ємною частиною університету,
користувалась популярністю та ніяким чином не заперечувала технічному
прогресу, який супроводжував здобутки у різноманітних сферах технічного
забезпечення. Говорячи про взаємодію студентської молоді та церкви потрібно
відмітити, що навіть найвидатніші випускники КПІ були глибоко релігійними
людьми, що ніяким чином не обмежувало їх погляди у технічному полі
розробок.
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Відповіддю на друге питання можна вважати наявність церкви на території
Донецького Національного технічного університету України, яка була відкрита
і освячена у 2011 році. Там передумовами для її відкриття була церковна
община, яка активно функціонувала на території університету і основною
ціллю визначала була консолідацію студентської молоді. Ця община, і як її
наслідок – храм Святого апостола Андрія виступає прикладом зростання рівня
свідомості молодих людей і ніяким чином не обмежує і не заперечує
перспективи технічного розвитку університету.
Таким чином ми бачимо, що питання релігії та освітніх закладів дуже
гостро постає у всьому світі і не передбачає однозначних відповідей на
питання. Досвід також є різноманітнім, але за умов сучасного суспільства та
подій, які відбуваються на території України чи є не доцільним прийняти
церкву хоча б у якості об‘єднуючої сили.
Любівий А.І. (м. Київ)
120494al@gmail.com
ЛІБЕРАЛІЗМ, ЛЕНІНІЗМ
Сьогодні є актуальним проаналізувати усталені політичні течії, що
трансформувались в 20 столітті.
Лібералізм – це суспільно-політична течія, головним для якої є
непорушність прав й свобод людини. Для лібералізму найголовніше є права й
свобода кожної людини.
Під свободою розуміється свобода слова, свобода вибору влади, релігії і
т.д.
При цьому основними ознаками лібералізму є не лише ті які вище, а й
правова рівність перед громадянами, розділення влади (ідея свободи вибору
усіх інститутів влади), невтручання влади у приватне життя громадян. Щодо
економіки, лібералізму притаманні свобода приватного володіння та
підприємництва. Ліберали вважають, що розвиток капіталізму й свободи ринку
дало людині більше можливостей для реалізації її свободи.
Прагнення до особистої свободи було притаманне усім народам світу й в
усі віка. Було б дивно, якщо б не виникало прагнення до особистої свободи.
Ленінізм – це політична й соціально-економічна течія, «учение». Ленінізм
– це теорія і тактика пролетарської революції. Для нього притаманний
революційний характер. Він й зародився, коли протиріччя капіталізму дійшли
до крайньої точки, коли пролетарська революція стала питанням
безпосередньої практики.
Теоретичні корні ленінізму лежать у марксизмі. Він зародився в епоху,
коли прискорений розвиток капіталізм супроводжувався грандіозними
соціальним потрясіннями, аж до революції повалення колишнього ладу.
Ленінізм – це не повторення марксизму, а дещо нове, що основане на
ньому. Ленінізм ніколи не мав чіткого формулювання. Воно часто змінювалось.
Але є риси, які були постійно притаманні ленінізму. Партії-течії мають чітко
ієрархічну структуру з чіткою командною структурою і безумовним
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підпорядкуванням. Тим самим присікаються горизонтальні зв‘язки місцевих й
середніх рівнів, навіть між місцевими органами самої партії. Через це не було
періодичних змін правлячих партій.
Практика партії-течії у владі було незмінно й послідовно прагматична, а не
догматична. Партія-течія швидко реагують на зміну ситуації і відповідно до них
змінюють свій курс.
Щодо економіки, головною ціллю ленінізму є доганяюче зростання
економіки за світовою шкалою вимірювань.
У історію лібералізм увійшов, як течія яка проголошує непорушність прав
та індивідуальних свобод людини. Ленінізм увійшов, як течія, що є
здеградований й вульгаризований варіант європейського гуманізму, що
частковим спадкоємцем марксизму.
Лютенко С.О. (м. Київ)
st.ass@ukr.net
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015: АНАЛІЗ ЯВКИ ВИБОРЦІВ, ТА ЧОМУ
ПОТРІБНО ГОЛОСУВАТИ
Погану владу обирають хороші люди,
які не йдуть на вибори.
В. Черчилль
За даними громадської мережі "ОПОРА", явка на місцевих виборах 25
жовтня 2015 року склала 46,62%. Для порівняння, в 1994 році цей показник
дорівнював 75,6%, в 1998 - 70,8%, в 2002 - 69,3%, в 2006 - 67,6%, в 2010 48,7%. Саме цим і зумовлена актуальність теми, котра розглянута в даній
статті.
Досить примітним, є те, що найвища явка спостерігається в Тернопільській
(56,5%) та Львівській (56,31%) областях, а найменша - в Донецькій (31,65%) та
Луганській (35,27%). Не можна закривати очі на цей факт, адже при
сьогоднішній воєнно-політичній ситуації на Сході ці вибори можуть вирішити
долю тисяч людей.
Доволі шокуючими є результати виборів в деяких найбільших містах
України. Склалася ситуація, коли до влади прийшли ті самі люди, котрі свого
часу встигли показати себе з не найкращої сторони. Далі я намагатимусь
викласти свій погляд на те, чому саме це відбулося.
Багато людей вважає, що їм немає сенсу йти на вибори, в чому я
переконався сам, спілкуючись зі своїми знайомими. Вони стверджують, що їх
голос нічого не вирішує і все вже давно вирішено.
На жаль, не кожен розуміє, що, по-перше, їхній голос може вирішити все,
адже в 2015 році округи розділили таким чином, що при явці 60% для перемоги
може бути достатньо 3000 голосів. Це означає, що розрив між лідируючими
кандидатами може досягати не сотень, а десятків голосів.
По-друге, ігнорувавши своє право голосу, виборець не голосує проти всіх,
а навпаки, розділяє свій голос між всіма кандидатами, що, в свою чергу,
підвищує шанси "нечесних" кандидатів, котрі купують голоси. Як приклад
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розглянемо ситуацію, коли на виборах міського голови беруть участь "чесні"
кандидати А, Б та В, а також нечесний кандидат Г. Кількість виборців складає
1тис. чоловік. Кандидат Г купив 150 голосів, а за кандидатів А, Б та В в сумі
проголосували 148 чоловік. В такому випадку кандидат Г виграє вибори ще в
першому турі. Проте, якби голосувати прийшли всі виборці (або більша їх
частина), "нечесний" кандидат не мав би абсолютно ніяких шансів.
Потрібно розуміти той факт, що вибори - найбільш реальний шанс змінити
якість свого життя. Україна взяла напрям на Євроінтеграцію, а в Європі вибори
- звичний метод волевиявлення.
Досить застарілою є думка про те, що там, зверху, все робиться за рахунок
грошей. Ні, все робиться за рахунок нас і маніпулювання нашою свідомістю.
Сьогодні ми ті, хто вирішує долю не одного покоління. Тому кожен з нас
повинен зробити свій вибір. Але зробити його свідомо і зважено.
Макеєнко О.Л. (м. Київ)
makeenkooksana@mail.ru
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Важливу роль в політичних процесах в Україні відіграють політичні партії.
Політичні партії - це громадські організації, що діють в межах однієї країни і
створюються з метою боротьби за владу. В них об'єднуються громадяни на
основі ідейно-політичної ідеологічної платформи. Об'єднання в партії
відбуваються на добровільній основі, однак принцип побудови має чітку
ієрархічну структуру. Функціонування політичних партій відбувається на
основі документально закріпленого статуту, в якому відображаються норми і
правила побудови організації, структури управління. Ідеологія та цілі партії
відображаються в її програмі [1]. За останні роки в Україні ми бачимо значний
вплив політичних партій на громадянське суспільство. Громадські рухи та
організації створюються з орієнтацією на політичні процеси в Україні. Ці рухи
перетворюються в партії, які підтримують свою соціально-політичну ідею. Так
в цьому році ми побачили низку партій, які було створено на основі політикогромадських організацій починаючи зі створення Євромайдану в 2013 році і до
сьогодні (найяскравішимb прикладами таких партій та об‘єднань є Правий
сектор
який
сформувався
в
ході
Майдану,
Самопоміч,
яка
інституціоналізувалась в 2012 та почала свою активну діяльність в європеїзації
України та партія УКРОП – яка сформувалась лише в червні поточного року, і
виступає за побудову в Україні нової держави – держави вільних громадян).
Україна має багатопартійну систему, і на вересень 2015 року в Україні
зареєстровані 288 політичних партій. Кожна з партій має свою мету, цілі та
шляхи для розвитку України. Після прийняття низки законів про
Євроінтеграцію та підписання низки угод з ЄС, ми можемо зробити висновок,
що більша частина партій напрямлена на Євроінтеграцію в Україні. В серпні
поточного року Кабінет Міністрів України видав розпорядження №844
(Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року).
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Метою Стратегії є модернізація економіки України та забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової інтеграції
України до внутрішнього ринку ЄС, подолання технічних бар'єрів у торгівлі
між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в результаті
визнання системи технічного регулювання України на європейському та
міжнародному рівні. Тому, основним завданням є створення нової системи
технічного регулювання в Україні, яка б відповідала потребам сучасної
ринкової економіки, гарантувала б безпечність продукції, що вводиться в обіг,
забезпечувала б ефективне регулювання і поліпшення ділового середовища та
сприяла б інтеграції України у світову економіку шляхом усунення технічних
бар'єрів у торгівлі [2]. Довгі роки плідної праці дали змогу Верховній Раді
України та Європейському парламенту 16 вересня 2014 р. ратифікувати Угоду
про асоціацію між ЄС та Україною. Це дало можливість розпочати тимчасове
застосування відповідних положень цієї Угоди. Міжнародна економічна
інтеграція, яка є реальною інтернаціоналізацією виробництва у відповідних
географічних межах, проходить у своєму розвитку низку етапів. Слід чітко
уявляти їхню послідовність та взаємообумовленість. Це – зона вільної торгівлі,
митний союз, спільний ринок, економічний союз і політичний союз. І кожен з
цих етапів має прискорено пройти й Україна [2]. Це прискорення може бути
реалізовано лише на засадах співпраці влади та громадянського суспільства.
Ми поступово йдемо до Європи. Свідченням руху вітчизняної економіки та
політики в європейському напрямі є 35% її товарообігу з країнами ЄС,
підтримання політиками умов Євросоюзу, та підтримка громадянами
відповідних політичних партій, які надають перевагу модернізації України, за
підтримки ЄС. Отож, можна стверджувати, що «український бізнес голосує за
євроінтеграцію», а чи готові до цього громадяни, це вже окреме питання. [4]
Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов‘язані зі створенням нових
надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Підписання
угод з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови
демократичних інституцій в Україні. Для реалізації реформувань, українській
владі необхідна взаємодія з громадянами для вирішення термінових та
критичних питань. Для цього в березні 2015 року, було створено круглий стіл:
«Шлях європейської інтеграції України: роль громадянського суспільства». На
нього мали змогу прийти всі бажаючи представники місцевого самоврядування,
активні лідерів громадських організацій, місцевих громад, що зацікавлених у
питаннях євроінтеграції України та ролі об‘єднань громадянського суспільства
у відповідних процесах. На разі влада створює безліч заходів, щоб підтримати
народну думку, та знайти ідеї які б могли допомогти Україні полегшити перехід
до європейських стандартів. Також, членство у ЄС відкриває нам шлях до
колективних структур суспільної безпеки Євросоюзу, що забезпечить
ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за
експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, допоможе
активізувати співпрацю в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю,
нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо [3].
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Євроінтеграція має принести в Україну нові норми та закони, нову
стабільну політичну систему, сформувати владу без корупції, рівні права і
обов‘язки для всіх громадян, всіх прошарків суспільства. Також євроінтеграція
обіцяє поступово адаптувати суспільство до нової системи законів та створити
покращені умови життя для кожного.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ
Політична освіта – діяльність напряму політики спрямована на створення
умов для побудови ефективної політичної системи в Україні шляхом зміни в
свідомості громадсько та політично активної молоді, сприйняття реальності
довкола себе. Це сприйняття включає в себе політичну ситуацію, екологічну
ситуацію та розвиток соціуму, а також усвідомлення своєї проактивної ролі в
цих процессах [1].
Сучасна політична активність українців характеризується незнанням
власних прав та обов‘язків, а також пасивністю щодо політичного життя. Про
це свідчить рекордно низька явка на місцевих виборах у 2015 році – 34%. Це
говорить про розчарування виборців у нинішніх представниках влади, а також
слабким інтересом у громадських справах. У багатьох країн світу політична
освіта займає чільне місце у суспільному житті громадян, у той час як в Україні
вона перебуває на досить низькому рівні.
Мета політичної освіти полягає в тому, щоб примножити знання у сфері
політології, зокрема знати свої права та обов‘язки у демократичному
суспільстві та підвищити рівень громадської свідомості. Це досягається через:
правдиве політичне інформування, що спрямоване на надання інформації
про актуальні проблеми в різних сферах життя: політичній, економічній,
соціальній;
підвищення якості освіти, яка має надати знання про існуючі проблеми в
країні, шляхи подолання, які розроблені виключно для України, так і на основі
використання світового досвіду. Політики та державні службовці повинні мати
достойний рівень кваліфікації, для того щоб приймати рішення, які стосуються
всієї нації;
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орієнтацію на всі верстви населення, не залежно від віку, статусу у
суспільстві, професії, адже мета освіти – підвищити відчуття відповідальності,
вміння захищати свої інтереси шляхом мирного діалогу, розуміння принципів
демократії.
Україна переживає важкі часи, як в політичній так і в економічній сферах.
Населення нашої країни вже втратило надію на будь-яку перспективу, тому
люди ігнорують громадські політичні заходи. Саме тому, громадянам
необхідний своєрідний тренінг – політична освіта,яка повинна об‘єднувати
людей в боротьбі за краще майбутнє, яка має сприяти:
1) прагненню побудови справедливого суспільства, повагу до принципів
суспільного життя;
2) повазі до законодавства, яке є своєрідним регулятором усіх сфер
діяльності суспільства;
3) розумінню важливості діалогу без застосування зброї, насильства;
4) поширенню правила, відповідно до якого будь-яку суспільну проблему
належить розв‘язувати лише шляхом взаємної згоди й поваги до інтересів усіх,
а не через домінування інтересів окремих осіб [1];
5) підвищенню громадської активності, формуванню політичної культури,
для побудови демократичної держави, де голос кожного важливий.
Політична освіта є вагомою складовою життя будь-якої нації, адже вона
дає уявлення про права та свободи людини, позитивні та негативні сторони
політичної та економічної ситуації в країні, спонукає бути активним, адже це
вкрай необхідно для побудови омріяного майбутнього.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ІЗ ЗАСОБАМИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
На сучасному етапі розвитку життя суспільства важливою та необхідною є
циркуляція інформації. Це стосується перш за все політичної організації
суспільства – здійснення демократії.
Журналістика полягає у зборі та опрацюванні інформації, призначеної для
громадськості. А виконуючи інформативну функцію дозволяє кожному
прагнути до кращого життя у різних його аспектах. Без незалежної, вільної
інформації про діяльність керівників держави та законодавців, про дії
організацій, без обговорення проектів, без публічного висловлення незгоди та
плюралізму політичних ідей демократія не могла б нормально функціонувати
[1]. Інформуючи населення, ЗМІ формують у людей навики аналізу діяльності
397

влади, здатності захищати власні погляди, підвищують відповідальність влади
за її дії.
Проте не завжди органи державної влади дотримуються Закону України
"Про інформацію". Протягом останніх років почастішали випадки порушення
прав ЗМІ на доступ до публічної інформації, свободу слова і професійну
діяльність. Тут полягає проблема у тому, що чиновники, порою не умисно, цих
законів не дотримуються, відмовляють журналістам у наданні інформації, яка
не заборонена до оприлюднення, що негативно впливає і на висвітлення їх
роботи.
Органи виконавчої влади часто ігнорують інформаційні запити
журналістів, надають інформацію не в повному обсязі або невчасно,
приховують відкриту інформацію або створюють перешкоди для її збирання.
Не завжди повною мірою публікується інформація і на веб-сайтах державних
установ, які є однією з основних форм доступу до офіційної інформації.
Також з боку влади можна побачити порушення прав щодо цензури,
політичного, фінансового, економічного тиску на ЗМІ. Органи державної влади
часто маніпулюють громадянами за допомогою ЗМІ, що негативно впливає на
життя та розвиток суспільства в цілому.
Але не тільки влада порушує вищезгаданий закон, зокрема журналісти не
завжди дотримуються принципів професійної етики, а тому іноді критикують
органи державної влади, іноді без жодних підстав, для того, щоб здобути
популярність. Адже ЗМІ мають високий вплив на думку громадськості про
владу, її дії та вчинки.
Отже, повноцінне функціонування держави неможливе без обміну
інформацією, яку збирають, опрацьовують і доносять до громадян засоби
масової інформації. У той же час органи державної влади активно порушують
Закон України «Про інформацію», що негативно впливає на світобачення
суспільства.
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МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ТА РЕЛІГІЇ В СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
На сьогоднішній день, у час коли стрімко розвиваються техніка та
інформаційні технології можна стверджувати, безумовно, що ми живемо в
епоху модерну, так як періодично, в деяких сферах швидше, в деяких
повільніше, народжуються нові ідеї науковців та просто освічених людей, які з
часом трансформуються у нові відкриття. У контексті цього питання я викладу
своє бачення на взаємозв‘язок та вплив на так званий «модерн» таких
складових життя суспільства, як публічна сфера та релігія.
Публічна сфера являє собою віддзеркалення громадської думки переважно
з питань розвитку суспільства, держави, інакше кажучи, питань, які постійно
«на слуху». З цього випливає, що сьогодення і публічна сфера питання
фактично нерозривні. Громадська думка формується на основі певних знань,
або ж навпаки необізнаності не лише з огляду на минуле, а й беручи до уваги
сучасні тенденції та міркування щодо майбутнього. Не можна й оминути той
факт, що в будь-якому суспільстві можливе виникнення конфліктів на підставі
розбіжності поглядів громадян, які представляють собою публічну сферу та
представників апарату влади, що може виливатися, в свою чергу, в негативні
для суспільства та держави наслідки – акцій протесту, державні перевороти,
революції тощо. Не є обов‘язковим конфлікт саме між громадянами та владою,
часто вони виникають між самими громадянами або ж виключно між
представниками апарату влади. Як приклад, я не можу оминути відносно
нещодавні події в Україні, ознаменовані «Євромайданом». З боку публічної
сфери громадяни бачили чіткий курс розвитку своєї держави в майбутньому, в
то час як влада через свої міркування та певні причини вирішила обрати курс в
протилежному напрямку. Не будемо вдаватися в подробиці та відходити від
основної теми, але як приклад, на мою думку, дана ситуація підходить.
Безумовно, на всі ці процеси впливає чимало факторів, таких як низька
культура суспільства чи некомпетентність влади і маю констатувати, що знайти
баланс у цьому питанні неймовірно важно, якщо взагалі це можливо, оминувши
брехню чи навіть насилля.
А що ж собою являє релігія? Неймовірно сильний механізм
психологічного впливу на групи людей, що виражається у беззаперечному
слідуванні постулатам та вченням своєї релігії? Чи можливо це найбільший
обман за всю історію людства?
Дискусії з даного питання безкінечні. Віруючі будуть слідувати своїм
переконанням, атеїсти ж будуть притримуватися своєї думки. Одного не можна
заперечувати – як одні так і інші мають поважати думку одне одного, тим
більше живучи в одному суспільстві, не загрожуючи порушенням прав одне
одного. В цьому, як на мене, і полягає питання взаємозв‘язку релігії з модерном
та публічною сферою. Релігія являє собою чималу силу і впливає, як вже було
сказано на думку людини індивідуально, з сукупності яких, як наслідок,
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формується громадська думка з даного питання. Цікаве питання майбутнього
релігії взагалі як такої, але на даний момент можна стверджувати, що вона не
заважає суспільству розвиватися.
Релігія, модерн та публічна сфера мають вплив одне на одного і головне
завдання громадян та влади, забезпечити лише корисний вплив, щоб кожен з
описаних аспектів цілісно доповнював інший чи хоча б не заважав розвиватися.
У такому випадку значно підвищуються шанси на подальший розвиток
суспільства та держави загалом і мова йде не лише про Україну, адже вище
обговорені питання безпосередньо стосуються переважної більшості країн
світу, особливо в контексті прагнення до демократії та свободи волевиявлення.
Медведєва П.В. (м. Київ)
pmededieva@gmail.com
ІДЕОЛОГІЧНИЙ МІФ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
В сучасному світі роль мас-медіа та їхній ідеологічний влив на суспільство
неможливо переоцінити. Недарма за засобами масової інформації надійно
закріпилося визначення ―четверта влада‖, яка, поруч із трьома державними –
законодавчою, виконавчою і судовою – здійснюють управління суспільством.
За доби сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, все більш
ефективними силами, що впливають на суспільство стають ―виробники ідей‖. А
інформація, як і засоби її розповсюдження – стають капіталом.
Історії відомі безліч прикладів, як за допомогою вигідної подачі інформації
або, навпаки, дезінформації, часом пропаганди та агітації можна вдало
маніпулювати суспільною свідомістю. Людина стає лише мізерною частиною
єдиного цілого – колективного несвідомого. Італійський комуніст Антоніо
Грамші, досліджуючи причини та наслідки революцій, вважав, що суть
іделогічної, політичної та моральної гегемонії полягає в тому, що «свідомість
панівного класу, його світогляд, його ідеали сприймаються суспільством як
справедливі, істинні, як загальний здоровий глузд». І саме таким чином в СРСР
пролетаріат за підтримки партії прийшов до влади і став не лише політичним
керівником, а і ідеологічним лідером, опанувавши свідомістю мас.
Невід‘ємною рисою сучасності є ідеологічне міфотворення. Як і навіщо
створюються політичні міфи, спробуємо розібратись далі.
Останнім часом поняття «ідеології» та «міфології» ототожнюються, але
вони різняться на онтологічному рівні, бо міф є базисом для функціонування
певної ідеології. Але обидва поняття є значущими елементами символічного
світу політики, бо мають на меті спонукати до певних дій, формуючи при
цьому відповідну ціннісну парадигму.
При створенні міфу зовсім неважливо зуміти пояснити причини його
виникнення та привести у відповідність реаліям, важливішим є саме форма
міфу. Будь-який новий політичний режим, що прагне сформувати певну
систему цінностей та переорієнтувати суспільство на відповідний лад, обирає
політичний міф як інструмент реформування суспільних відносин. Міф не має
бути правдивим і раціональним, бо натовп, як писав Г. Лебон, «ніколи не
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прагне правди, відвертається від очевидності, яка не подобається йому, і воліє
поклонятися омані, якщо тільки омана приваблює його. Хто вміє вводити
натовп в оману, той легко стає його володарем; хто ж намагається привести
його до тями, той завжди стає його жертвою». Тому головною функцією міфу є
не висвітлення реалій та підвищення обізнаності населення, а консолідація мас
та підлаштування їх під єдиний настрій та концентрація навколо однієї ідеї.
Завдяки таким «сфабрикованим» міфам, нова влада має можливість уніфікувати
суспільну свідомість, направити у вигідне для неї русло політичного мислення
та, врешті-решт, легімітизувати новостворений політичний лад.
У скрутні часи, часи смути та революцій, міф може стати своєрідним
рятувальним кругом.
При правильному зіставленні вдалих історичних прецедентів та сучасності,
навіть не пояснюючи передумови виникнення міфів, можна започаткувати нову
ідеологію, тим самим змоделювати новий образ політичного мислення та
спроектувати подальшу поведінку людини. Таким чином, на основі загальних
мас формується сприятливе підґрунтя для впровадження певного політичного
режиму, введення нових політичних фігур та проведення реформ, що буде
неодмінно заручене підтримкою народних мас.
Не слід зводити в одну систему координат українську національну ідею та
ідеологічний міф, але на цьому прикладі можна чітко продивитись суспільну
боротьбу українців протягом століть.
Червоною ниткою проходить національна ідея, споконвіку стимулюючи
українців відстоювати та боротися за свою націю: починаючи від національновизвольних війн за часів Хмельницького, прагнення українців до національної
єдності у період Руїни та будучи частиною інших держав: Австро-Угорщини та
Російської Імперії і до сьогодення -дозволяючи політикам грати на почутті
цілісності «єдиної країни».
Так чи інакше, називаючи це міфом чи ідеологією, але це саме те, що
спонукає українців триматися разом протягом віків, при цьому не потребуючи
обгрутування фактами та цифрами.
Як бачимо, парадокс ідеологічного міфу полягає в тому, що він є
необгрутнованим, з‘являється вимушено і не для вирішення проблем, а просто
для їх уникнення. Але тим паче, руйнування одного міфу неодмінно призводить
до створення іншого, тому процес міфотворення є неминучим в
інформаційному суспільстві і стає полем політичної діяльності влади.
Москаленко О.П. (м. Київ)
o.severinchik@kpi.ua
ФОРМУВАННЯ КОМПРОМІСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК
ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Становлення демократичного суспільства та процеси перетворень в
Україні в епоху модерну потребують значних змін у сфері політичної
свідомості. При цьому йде інтенсивний пошук політичного компромісу, який,
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як і політична свідомість, є важливою складовою політичної системи в цілому,
а звідси і компромісна політична свідомість – специфічна форма свідомості
індивіда і суспільства в рамках політичної системи українського суспільства,
яка є досить складною системою.
Впливаючи на політику держави (України) політична свідомість впливає
на оновлення політичного життя всього українського суспільства та посилює
модернізацію в напрямку соціальних змін, соціальних систем, що здатні
вдосконалюватись.
Політична модернізація сприяє поясненню політичних змін на стадії
сьогодення та розкриттю сутності всієї сукупності виникаючих відносин, тобто
державо-громадянське суспільство, держава – особистість, а також вона не
обмежується політичною сферою, веде до заміни традиційних еліт
модернізаторськими.
Політична модернізація, як стверджує західний політолог С. Блек , має
декілька стадій, різні моделі, характеристики. Це раціоналізація, диференціація
політичної структури, які впливають на формування компромісної політичної
свідомості, а вміле поєднання стратегії і тактики у процесі модернізації
політичної системи дає можливість забезпечити широку участь громадян у
політичному житті за допомогою політичних партій, груп за інтересами.
Слід підкреслити, що у процесі еволюції модернізації, сформувалось
поняття «політична модернізація, яке тісно пов‘язано з державними
демократичними цінностями і нормами.
Таким чином, щоб повернути довіру населення до влади та покращити
стан в Україні в політичній, економічній, соціальній сферах за рахунок
модернізації (і політичної, і економічної) слід дійти компромісу між державою і
народом внаслідок формування компромісної політичної свідомості.
Можна підкреслити, що компроміс у взаємодії з політичною свідомістю є
суттєвою ознакою демократичного українського суспільства, засобом
подолання політичної, економічної кризи та уникнення розколу в суспільстві.
Отже, розуміння компромісної політичної свідомості є засобом взаємодії
особистості і політичної влади, залучення людей до політичної діяльності під
впливом політичної модернізації.
Нестеренко А.О. (м. Київ)
nesterenko48@ukr.net
МАС-МЕДІА: СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ВЛАДИ
Протягом всього часу існування суспільства було виявлено безліч фактів
інформаційного впливу на людей. Ясна річ, що в різні часи цей вплив був
різний. Але сьогодні інформаційний вплив спирається на сучасні комп‘ютерні
технології та засоби зв‘язку, які слугували поштовхом до появи інформаційного
суспільства. В ньому на першому місці виступає інтелект та знання, через це
зростає частка розумової праці. Розвиток сучасного інформаційного суспільства
насамперед залежить від стану розвитку інформаційних процесів, які є
характерною рисою сучасної цивілізації.
402

Основним джерелом інформаційного впливу на населення є засоби масової
інформації. В першу чергу, вони активно впливають на свідомість слухачів і
дозволяє зацікавленій особі нав‘язати їм певну думку. Саме таким прийомом
користується будь-яка влада в наш час. Незважаючи на те, що в наш час
переважає демократичний режим, головні ЗМІ підпорядковуються чинній владі
і виражають її інтереси. Журналісти не мають значної автономності всередині
організацій ЗМІ. Наприклад, зображення подій на Східній Україні російськими
телеканалами, значно відрізняються від реальних подій, викривлюються,
переводяться на свій лад. Це все доводить, що російська влада працює над тим,
щоб у її громадян була чітка позиція, яка б відповідала позиції керуючих
органів держави. Завдяки інформаційним ресурсам, яке використовує
суспільство, досягаються певні цілі.
Взагалі, ідеологія – це поняття, яке під собою розуміє бачення світу і
дотримання конкретних цілей. Коли до органів керування держави приходять
люди зі своєю ідеологією, вони починають реалізовувати її, втілювати у життя.
Яскравим прикладом цього, є ідеологія комунізму, яка була застосована в
Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Але не зважаючи на плюси
ідеології комунізму, такі як: федерація суверенних республік із правом виходу з
Радянського Союзу; «культурна революція», яка ліквідувала неписьменність;
класова нейтралізація та ін., були яскраво виражені мінуси: не було можливості
відстояти національні позиції або переконання; скасування приватної власності;
занадто радикальні настрої; Науково-технічний прогрес був розвинений тільки
за для розвитку військової могутності.
Засоби масової інформації були, є і будуть важливими важелями в
керуванні свідомістю інформаційного суспільства. Насамперед суспільству
потрібна правда, потрібно критично ставитися до почутого та побаченого. Це
дозволить нам не бути підвладними чужим ідеологіям.
Нідерман Д.Р. (м. Київ)
danikniderman@gmail.com
ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ
Шлях українського народу до євроінтеграції вже триває майже 2 роки.
Проте, з кожним днем, інформації про старі корупційні схеми, систему відкатів,
та інші корупційні маневри політичної верхівки нашої держави зводять
нанівець всі очікування населення про довгождане входження України до
складу Європейського Союзу. Основною метою мого дослідження постає
цілком логічне питання – які проблеми та перепони заважають на шляху до
омріяного «Європейського вибору»?
Безумовно, питанням №1 для України, як для пострадянської країни,
залишається питання корупції. З часів СРСР, коли будь-яке благо, задля
одержання якого було за необхідним здійснити певний «подарунок» на користь
вищестоящого партійного бюрократа, і до сьогодення ситуація фактично і не
змінилась. Проте, і в часи незалежності, коли по суті, партійна номенклатура
УРСР перейменувалась на «нову політичну еліту», пережитки радянської
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системи, такі, як корупція, перейшли по правонаступництву. А чому
дивуватись? Скільки років Україні обіцяють лібералізацію документообігу, та
його переведення в електронну форму. Проте навіть сьогодні, після декількох
спроб виконати обіцяне, поняття «черги» в органах влади залишається без змін.
Нещодавні події в Верховній Раді, коли на засідання був запрошений прокурор,
задля вираження йому недовіри з боку ВР, ним були продемонстровані
відеоматеріали, що описували найпростішу корупційну схему, прикриту
принципом недоторканності народного депутата.
Другою основною проблемою, яку ми ніяк не здолаємо, є менталітет
Українського населення. Революція гідності призвела до активізації народних
мас України, виникнення зародків справжнього громадянського суспільства.
Проте, з часом, здобутки почали забуватись. Перемога ліберальних сил,
одержана високою ціною почала поступово забуватись. Під час подій в центрі
столиці України, що в суспільстві відомі як «Євромайдан», призвели до
активізації у соціально-активного населення яскраво виражених рис
громадянина та людини: людяність, почуття власної гідності, готовність
допомогти особі, яка потребує такої допомоги. Під час політичної кризи на
сході, яка з часом вилилась у війну на Донбасі, значного поширення набув
волонтерських рух. Стрімкий розвиток подій в АР Крим та Донецькій і
Луганській областях, показав неготовність влади до такого розвитку подій,
зокрема, і в забезпеченні Збройних Сил України найнеобхіднішим. І це
завдання лягло на плечі волонтерського руху України. Тисячі волонтерів з усіх,
навіть найвіддаленіших, куточків України взяли на себе таку важливу місію, як
забезпечення всім необхідним вояків, які поклали на себе місію забезпечення
територіальної цілісності нашої держави. Конфлікт триває, кількість жертв
збройного конфлікту на території східної України зростає. Проте, в
українському суспільстві все ще є певне коло осіб, які не зважаючи на події, які
відбуваються в східних регіонах України, не звертають уваги на них. Цілком
правильним буде описати даний тип поведінки прислів‘ям: «моя хата з краю, я
нічого не знаю». Люди просто не усвідомлюють всю серйозність ситуації доти,
доки біда не торкнеться особисто них. Також, цілком реальною все ще є думка
у певної, невеликої частки, про раціональність руху України в східному
напрямку та поглиблення співпраці української держави з східним
«партнером». Проте, як можна підтримувати будь-якого виду стосунки з
суб‘єктом, дії якого спрямовані на розкіл суспільства? Не можна бути
байдужим до біди, з якою зіткнувся кожен регіон нашої країни; не можна бути
стороннім до чужого горя. Проте, ми залишаємось осторонь цього. За 2 роки всі
здобутки громадянського суспільства, набуті під час революції гідності, стали
забуватись. Але ж саме поняття громадянського суспільства передбачає участь
всіх членів суспільства у вирішенні загальних для суспільства питань.
Останнім питанням, яке досі залишається невирішеним – це політична
система нашої держави. Так як чинним законодавством передбачений принцип
реалізації влади через представників, за прихильність виборців та реалізацію
цієї влади борються більш ніж 200 партій. Така кількість партій якнайкраще
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описує принцип багатопартійності і політичного та ідеологічного плюралізму.
Проте, лише невелика кількість партій загальнореспубліканського рівня здатні
одержати достатню підтримку народу, для одержання права обіймати певні
посади в представницьких органах влади. Однак, якщо поглянути на
передвиборчу агітаційну програму кожної з них, то по-суті важко знайти
велику кількість відмінностей в суті передвиборчих обіцянок. Більшість
українців голосує не за програму партії, а лише за особу, яка очолює партію.
Цілком реальною є ситуація, що в Україні більшість партій є харизматичновождистськими, основою успіху яких є популярність голови партії серед
широких кіл населення.
Для порівняння, декілька прикладів з ЄС:
Великобританія з двопартійною системою лейбористів і консерваторів; Франція
з почерговою зміною урядового та парламентського верховенства між
голлістами та соціалістами; ФРН з домінуванням ХДС впродовж останніх 58
років. Ці партії не можна назвати партіями харизматичного типу, оскільки, хоча
вони і мали яскравих лідерів, підтримку партії отримували від всіх верств
суспільства. Системність проведення політичної програми через реформи,
грамотна агітаційна робота, відкритість процесу здійснення ними влади
допомогла їм не тільки утримувати владу впродовж тривалого терміну часу, а й
збільшувати кількість членів партій, переобиратись на декілька строків підряд,
тим самим виражаючи прихильність до них населення країни. Така політична
стабільність гарантує сталість розвитку держави в цілому.
Відтак, визначивши основні проблеми, можна визначити, що тільки
згуртовані дії українського суспільства, свідоме здійснення громадянами своїх
обов‘язків в сфері представництва в органах влади, та неухильне бажання все
ж стати частиною європейського громадянського суспільства призведуть до
реалізації курсу України на ЄС та інтеграції її до Європейського регіону як
повноправного учасника міжнародних відносин.
Олійник М.А. (м. Київ)
o140@mail.ru
ЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЗМІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ВЛАДИ
Інформація сьогодні стала рушійною силою суспільства. У наш час
інформація предметом масового споживання, і також інформація стає головним
економічним ресурсом, а інформаційний сектор виходить на перше місце за
темпами розвитку. Ці ознаки характерні для інформаційного суспільства, в
якому ми з вами і живемо. Інформаційне суспільство це нова хвиля розвитку
передових країн світу. «Інформатизація» сьогодні торкається будь-якої сфери
суспільних відносин, зокрема і політики.
Роль ЗМІ сьогодні винятковою, оскільки вони здатні змінити громадську
думку та варіювати повідомлення, які надсилають до них соціальні інститути
суспільства. ЗМІ не лише мають вплив на формування соціальних реалій, але й
відображають ці реалії. Відображаючи їх, ЗМІ вносять елемент інтерпретації,
закладаючи тим самим новий етап взаємовпливу медіа та соціальних інститутів.
Порушене питання змушує нас задуматись над тим, на скільки правдиву
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інформацію ми отримуємо з ЗМІ і на скільки ЗМІ впливають на формування
суспільної ідеології? Саме ідеологічна влада формує і забезпечує формування
системи цінностей у суспільстві, а, отже, і формує загальну думку і впливає на
розвиток суспільства.
Ідеологічна влада існує не лише за тоталітарного чи авторитарного
режимів, вона також здійснюється і в демократичних режимах, проте за
демократичного режиму ця влада не офіційною. Оскільки ідеологія системою
певних ідей, цінностей і норм (за О. Лембергом «Ідеологія і суспільство»), то
вона намагається інтегрувати суспільство, надавши підґрунтя для влади
правлячої верхівки. Той, хто контролює ідеологічну владу, по суті, контролює
все суспільство.
Чи можливий ідеологічний вплив через ЗМІ в інформаційному суспільстві?
На сьогодні це предметом наукової дискусії. Існують різні підходи до
визначення ролі ЗМІ в формуванні ідеологічної влади в державі. Деякі
дослідники вважають, що саме ЗМІ несуть в собі одну певну домінуючу
ідеологію (С. Холл), інші ж навпаки висувають тезу, що ЗМІ полем для
конкуренції різних поглядів і думок (Д. Крото).
На нашу думку, в сучасному інформаційному світі саме ЗМІ головними
інструментами поширення ідеологічної влади. Вони диктують суспільству
образи соціальних взаємодій та інститутів, які щодня знову і знову
транслюються з екранів, і встановлюють, що у суспільстві вважається
«прийнятним», а що «девіантним».
Актуально буде розглянути становлення інформаційного суспільства в
Україні та використання масових комунікацій у ідеологічній владі над
суспільством. Впродовж останніх років Україна незмінно держить середні
позиції у світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства, отож,
зародки інформаційного суспільства уже існують. Як використовується медіа
простір в ідеологічній пропаганді певних цінностей в Україні? На нашу думку,
проблема полягає в тому, що більшість медіа сьогодні власністю олігархів, які
прямо чи опосередковано пов‘язані з владними структурами. Таким чином, ЗМІ
в нашій державі тісно пов‘язані з політикою. У зв‘язку з цим існує багато
різних тлумачень однієї і тієї ж події на різних каналах зв‘язку з суспільством.
Людина не може моніторити всі канали зв‘язку (всі сайти чи всі канали
тощо). Зазвичай вона обирає 2-3 джерела, з яких регулярно отримує
інформацію і вважає її достовірною. У період гострої кризи в країні (АТО на
сході України) медіахолдінги різних олігархів чи політиків не висвітлюють
однієї офіційної точки зору на певні події (зокрема це можна простежити на
недавньому арешті депутата Г. Корбана). Проблема полягає також і в тому, чи
зможемо ми зберегти критичне мислення в такому різноманітті інформації, а,
по суті, трактуванні певної події. Часто ЗМІ називають четвертою владою і ця
теза цілком правдивою. В період інформаційного суспільства саме ЗМІ
відіграють визначальну роль у формуванні громадської думки. Інформаційна
влада здійснюється через ЗМІ навіть в найдемократичніших суспільствах.
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Наше завдання як освічених громадян своєї держави полягає в критичному
осмислені отримуваної інформації і вироблення власної позиції до кожної з
подій, для того, щоб уникнути маніпулювання нашою думкою.
Олійник О.В. (м. Київ)
oliynykova@gmail.com
МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Безперечним є той факт, що Революція Гідності («Євромайдан»), яка
відбулася в Україні (2013-2014 рр.), не лише змінила національну свідомість та
консолідувала націю у спільному прагненні європейського вектору розвитку
держави, а й генерувала нові вимоги до представників вищого корпусу
державної влади та політиків. Українським суспільством, як і міжнародною
спільнотою, було сформовано високі очікування до політичних лідерів та
керівництва держави, у цілому. Виникла потреба у формуванні відповідальної
політико-управлінської еліти «нового зразка»: еліти з новаторським баченням
державного розвитку та управління, високими морально-етичними та
професійними якостями.
Політико-управлінська еліта є одним із різновидів плюралістичної моделі
еліти, до якої входять представники політичної та управлінської еліти.
Провідними дослідниками у сфері елітологіі є Б. Алпер Бюйюкарслан, Д.
Соломон, П. М. Пірен, В. Парето, Г. Моска , Р. Міхельс , Р. Даль, Т. Боттмор ,
М. Маргер ,М. Вебер, Г.К. Ашин , О.В. Академік.
Проаналізувавши дослідження Г.К. Ашина – одиного з основоположників
елітологіі як самостійної наукової дисципліни, різних дефініції терміну «еліта»,
можна виокремити базові «вимоги» до якостей, які, на думку світових
елітаристів, є притаманні вищому елітному класові: цінність привілейованого
становища в суспільстві, наявність високих професійних якостей та ділової
хватки сучасної еліти (В. Парето), активність в політичному відношенні (Г.
Моска), вплив на соціальний процес (Дюпре).
Якщо висловлюватися мовою вчення відомого італійського елітолога
Вільфредо Парето, в постреволюційний період в Україні відбулась дія так
званого закону «циркуляції еліт». Науковець доводив, що "історія людства - це
історія постійної зміни еліт", одні підносяться, а інші йдуть до занепаду. Таким
чином, політична історія постає як "цвинтар аристократії". Звичайно, ця теорія
зазнала значної критики серед науковців, але її сенсовий внесок є вагомим.
Зміна політико-управлінської еліти в Україні дійсно відбулась.
Загалом, політична наука виокремлює два основні механізми рекрутування
еліти: за "системою гільдій" – властивий для тоталітарних країн закритим
елітам і має такі риси як: непрозорий відбір претендентів, високу міру
інституціоналізації відбору, наявність формальних вимог для зайняття посад, як
правило, в еліті відтворюється вже існуючий (усталений) тип лідерства, та
антрепренерський – система притаманна відкритим, демократичним елітам і
характеризується: прозорістю, дійсними можливостями для представників
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різних соціальних груп увійти до еліти; реальним і високим конкурсом при
відборі. Цей механізм добору політичної еліти більшою мірою відповідає
динаміці сучасного життя та застосовується в ліберальних і плюралістичних
демократіях.
Рестропективний огляд оновлення політико-управлінської еліти у
постреволюційний період, після «Євромайдану», демонструє нам очевидні риси
змішаного застосування двох цих механізмів рекрутування, при цьому
антрепренерський механізм було використано у значно меншій мірі. До складу
Верховної Ради України VIII скликання увійшли переважно політичні фракції,
сформовані за «системою гільдій» - відтворено усталений тип політичних
команд «своїх серед своїх». При формуванні постреволюційного Уряду теж
застосовано змішані механізми кадрового добору. Основними критеріями
рекрутування переважно стали не наявність високої професійної
компетентності, грамотності в оцінках ефективності розробки та прийняття
управлінських рішень, а рейтинг авторитету в суспільстві та наявність
особистих бізнес, приятельських чи родинних зв‘язків.
Таким чином, між владою та громадськістю виник антогоністичний
характер розуміння дій у напрямку розвитку держави. Сучасні реалії вимагають
рішучих дій влади, формування нових орієнтацій на європейські цінності,
впровадження
реформ.
Натомість,
політико-управлінська
еліта
постреволюційного періоду не може в повній мірі задовольнити потреби
суспільства, оскільки базується не на основі професійної компетентності,
національної свідомості та високого рівня кваліфікації, а за ознаками
фаворитизму та кронізму. Такі підходи при формуванні вищого корпусу влади
породжують виникнення тотального конфлікту інтересів, що унеможливлює
добросовісне виконання професійних обов‘язків та незаангажоване прийняття
управлінських рішень. Саме тому виборче законодавство та законодавство про
державну службу потребують внесення кардинально нових змін та
впровадження підходів, що забезпечать реальні відкриті конкурсні відбори
представників політико-управлінської еліти для зайняття керівних посад на
основі їх професійної компетентності, а не бізнес чи інших інтересів.
Орел Я.В. (м. Київ)
yarik.orel@gmail.com
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Всі здійснювані владою реформи будуть актуальними, якщо будуть
відповідати світогляду більшості українців, не будуть суперечити
закономірностям розвитку суспільства в духовному плані. Від цього буде
залежати наша політична культура.
Є розбіжності між нашим розумінням «політичної культури» та іноземим.
«Культура» і «політика» – це два взаємопов‘язаних поняття, але проблема в їх
багатозначності. Політична культура є історичним досвідом суспільства,
оскільки базується на культурі, як на здобутих з часом цінностях та традиціях,
та на політиці, як на мистецтві управління.
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Політична культура – це особливе явище в суспільстві зі своїми аспектами,
і його розуміння має включати розуміння історії, філософії, культурології,
політології, соціології, правознавства. І це явище в Україні не обдумано і не
досліджено так як це потрібно було б зробити. Адже в основному в політиці
перед людьми постає тільки одна проблема: вибори та вибір. Політична
культура українського суспільства має низький рівень
В Україні вже стало звичним розчаровуватися у діях влади, спостерігати як
руйнуються моральних цінності та ідеали, як викривлюються принципи
демократії, ідеї державної незалежності. Тому розвиток України та її
цивілізаційний вибір у найближчі десятиліття будуть залежати від утвердження
демократичної культури в українському суспільстві, звільнення громадянської
енергії населення, підвищення активності у політичній сфері. Політики, в свою
чергу, мають дати приклади професійно-компетентного та цивілізаційного
вирішення найактуальніших проблем сьогодення.
Варто вивчати проблеми історії політичної культури, досвід, її розвиток на
різних часових етапах української державності. Знаючи закономірності в
історії, ми можемо об‘єктивно оцінювати соціально-політичні процеси нашого
часу, прогнозувати майбутнє, вибудовувати політичну культуру, в якій
присутні перевірені часом складові українських та європейських політичних
традицій і цінностей.
Наприклад, осмислення історії і творче використання в нашому житті
таких громадянських цінностей запорозьких козаків, як принципи колективної
волі та колективної відповідальності в козацькому середовищі, верховенства
владної волі козацької ради, рицарська гідність, поняття товариства,
православна орієнтація політичної культури запорожців, є дуже корисним.
Козацька демократія хоч і вразлива, але дуже повчальна для формування
культури політичного процесу. [1, С.475]
Також потрібно розвивати політичний світогляд молоді, зокрема студентів.
Вони повинні об‘єднати, пов‘язати, зробити не роздільними свою свідомість,
свої переконання, культурній розвиток, освіченість. Повинні бути чіткі
принципи моралі.
Вища школа повинна сприяти формуванню всебічно розвинутої
особистості та її громадянської позиції, а також приймати участь у вихованні
патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до цінностей своїх предків.
Політична освіта студентів у ВНЗ має бути урізноманітнена та змістовна.
Для вирішення цього питання потрібно створити в структурі вищих закладів
освіти інститути політичної культури.
Щоб підняти політичну культуру українського суспільства є необхідним
зміцнення духовної, інтелектуальної свободи, розширення простору
в
політичній сфері для активізації діяльності людей, забезпечення мирного
існування протилежних ідеологій та політичних напрямків.
Список використаних джерел:
1. Курас І. Ф. Етнополітика: історія і сучасність. – Статті, виступи, інтерв‘ю 90х років. – К.: УПІЕНД, 1999. – 656 с.
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Осин В.В. (г. Днепропетровск)
bigbrotherow@gmail.com
ПОИСКИ СУБЪЕКТНОСТИ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ:
МЕЖДУ “БОЛЬШИМ” И “МАЛЫМ” КОЛОНИАЛИЗМАМИ
В центре внимания – проблема субъектности политологов в Украине:
являются они представителями некой автохтонной интеллектуальной традиции
(специально приспособленной для конкретного общества) или передовой
глобальной науки (призванной обеспечить обновление этого общества)?
Основная гипотеза состоит в том, что поиск субъектности осуществляется в
границах двух колониальных проектов. Эмпирический базис работы – 35
интервью профессоров и доцентов политологических сообществ Харькова,
Львова, Симферополя и Кишинева, проведенных в 2012–2013 гг. Вадимом
Осиным, Сергеем Шуляком и Анжелой Зеленски.
Имея в виду центры распределения (интеллектуальной) власти, я
предпочитаю говорить об условных ―большом‖ и ―малом‖ колониальном
проектах (на самом деле их значительно больше). Реципиентами кодов
―большого‖ колониализма являются те, кто настаивает на возникновении
политологии в Украине в 1980-х гг. и ее тождественности западным
(американским) образцам. Наследники ―малого‖ проекта – респонденты,
оспаривающие связь либеральной демократии и политологии и акцентирующие
внимание на ―темных‖ сторонах ―западной‖ политологии (избыточная
специализация,
ангажированнось…).
Общее
у двух
проектов
–
пренебрежительное отношение к (достижениям) украинской традиции (в
политологии).
―Большой‖ колониализм обосновывается, в частности, радикально
позитивной оценкой зарубежных традиций. Гранты, обучение и стажировки
оставляют только положительные эмоции и знакомят украинских
исследователей с мировыми достижениями, исподволь и не очень внушая
мысль об их ―передовом‖ характере, ―лидирующем‖ положении и
―безусловной‖ связи с демократическим путем развития. Все уверены в
однозначной связи (либеральной) демократии и политической науки и в
отсутствии национального колорита. Так проходит научная индоктринация,
усваивается исследовательская повестка дня, предпочтительные методы ―сбора
и анализа данных‖, риторические стратегии, задействованные при оформлении
и продвижении результатов. В нормативный ―круг чтения‖ профессиональных
политологов и персональный ―круг чтения‖ респондентов входят
исключительно западные исследователи (не обязательно политологи).
Рецепиентами ―малого‖ колониализма выступили, прежде всего, крымские
респонденты (впрочем, связь относительная), значительная часть которых до
сих пор описывает перестройку в геополитических и эсхатологических
терминах, будучи не готовыми к ревизии, которую совершили другие
респонденты. Их ―круг чтения‖ в значительной мере составляют
русскоязычные авторы, научные темы во многом связаны с регионом, а
знакомство с зарубежными традициями представляется менее глубоким, чем у
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остальных респондентов. Эти обстоятельства (иногда и политические взгляды)
делают для них очевидной эпистемологическую и идеологическую
ангажированность грантодателей, а также оправдывает отторжение чуждых
академических институтов. Связи западной политологии и украинской
сравниваются со столицей и провинцией соответственно, все отношения между
которыми сведены к ношению секонд-хенда с барского плеча.
Таким образом, украинская политология все еще находится в поисках
собственной субъектности, выступая в роли самопровозглашенной ―колонии‖
западной или российской ―научной метрополии‖. Украинские политологи
оказываются в структурной ситуации компрадоров – посредников между
далеким центром ―подлинной науки‖ и ―аборигенами‖. Их легитимность
всецело зависит от владения ―подлинной наукой‖, однако они не могут
конвертировать ―знание‖ во ―власть‖ (хотя бы символическую), поскольку не
участвуют полноценно в производстве знания.
Поиск субъектности в украинской политологии ставит вопрос о стратегиях
преодоления компрадорского статуса внутри страны и колониального – в
отношениях с ―западной‖ наукой. В этой связи интервью позволяют сделать
вывод о том, что главным, пожалуй, фактором ―колониального‖ статуса
украинской науки оказывается не реальное ―порабощение‖ гегемонной
―западной‖ наукой, а пассивность украинских ученых. Не выработав
собственной исследовательской программы и даже не проявляя интерес к
―полю‖, для анализа которого в их распоряжении находятся все
интеллектуальные и материальные ресурсы, они оказываются на периферии
только потому, что не сумели объяснить себе и другим ее актуальность и
―центральность‖ для международной науки.
Единственным способом преодолеть эту проблему − сделать политологию
по-настоящему актуальной для общества (а не узких политических элит),
выступив производителями оригинального знания, а не ретрансляторами. При
этом, речь идет не о ―самобытной науке‖, неузнаваемой вне специфической
культурной ситуации и непереводимой на универсальный язык международной
науки, а о полноценном участии в глобальном интеллектуальном обмене по
поводу сущностных проблем, волнующих многих.
Осипенко Т.М. (м. Київ)
t.osipenko94@inbox.ru
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Сучасна політична культура є наслідком впливу на неї таких віянь як
комуністично –соціальні з однієї сторони і консервативно-ліберальні з іншої.
Перше внаслідок того ,що територія України входила до складу СРСР , а друге
з‘явилось значно пізніше із здобуттям Україною незалежності. Переважна
частина старшого покоління більш тяжіє до комуністично-соціальних ідей,
оскільки більшість свого життя вони прожили під впливом вище згаданої.
Більш сучасні віяння консервативно – ліберальні в більшості притаманні
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молодому поколінню , тому яке народилось в незалежній Україні або незадовго
до її появи.
В загальному випадку можна вичленити такі загальні риси , які притаманні
українській політичній культурі:
- заідеологізованість , непримиреність будь-яких нетрадиційних
поглядів;
- невисока міра зацікавленості в управлінні справами суспільства та
держави ;
- нерозвиненість громадянських позицій;
- не дуже висока зацікавленість громадськості у політичному житті
країни.
Далі хочу поговорити про молодь ,бо вона повинна не сьогодні – завтра
прийти до важелів управління державою і стан її політичною культури буде
мати дуже помітний вплив на майбутнє держави. На політичну культуру молоді
впливають різні фактори які умовно можна поділити на дві великі групи :
зовнішні і внутрішні. Зовніщні такі як : виховання в сім‘ї , школі , університеті і
в оточенні. Ще сюди можна віднести умови життя і економічне становище.
Внутрішні – ментальність , риси характеру , сила волі , рівень інтелекту ,
приналежність до певної раси чи на роду. Все це дуже часто стоїть близько
один біля одного або навіть переплітається одне зодним – проте можна
одназначно це має вплив становище політичної культури в Україні.
В загальному ж молодь все більше і більше становиться політично
культурною. Проте це відбувається не так швидко як хотілося б причина
Україна – молода держава , вона постійно розвивається і разом з нею її жителі.
З історії ж відомо , що українці мали не дуже добрий рівень політичної
культури – на її території не було утворено міцну і на довгий час держави.
Підсумовуючи все , варто сказати , що політична культура молоді все
більше і більше удосконалюється спираючись на досвід минулих років. Тут
знаходить місце інша проблема , що менше 10% молоді пов‘язують своє
майбутнє з Україною, це сигнал що щось робиться не так – молодь чує , що не
потрібна своїй державі і пов‘язує своє майбутнє з країнами які більш їх
заочують.
Паращевін М.А. (м. Київ)
paraschevin@ukr.net
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Система взаємовідносин між сучасними державами та релігійними
організаціями є доволі різноманітною. Проте основний принцип є однаковим, і
полягає він у розділені цих двох інститутів. Передбачається, що держава має
забезпечувати вільне функціонування всіх релігійних організацій, не надаючи
переваги жодній з них. Своєю чергою, релігійні організації не мають
претендувати на якусь особливу роль у взаєминах з державою. Тобто релігійні
організації мають право вимагати від держави дотримання певної політики, але
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лише як одні з можливих груп тиску, які в цьому плані нічим не відрізняється
від інших подібних груп, і лише тими ж самими законними методами, як і будьякі інші групи та організації. Подібний підхід став результатом тривалої
еволюції західних суспільств від стану практичного злиття релігії та держави,
через отримання державою беззаперечної переваги над релігійними
організаціями та виділення державних релігій, в бік інституціональної
диференціації та секуляризації соціального життя, пов‗язаних з поширенням
ідеалів раціоналізму, свободи особистості, прогресивного розвитку. Такі ідеали
не залишали місця для релігії, яка оцінювалася як застаріла, повна непотрібних
забобонів, невігластва, спротиву прогресу. Кінець ХХ – початок ХІХ ст. став
часом масштабної кризи прогресистських ідей. Все частіше наші часи
оцінюються як час духовної кризи, втрати людьми життєвих та ціннісних
орієнтирів, відсутності ідеалів, споживацтва. За таких умов на релігію
починають дивляться вже як на хранителя традицій та духовних цінностей, які
можуть врятувати світ від бездуховності та надмірної людської
самовпевненості. І релігійні організації, які до сих пір мусили переважно
оборонятися, переходять у наступ в різних сферах. Зокрема це стосується й
відносин з державами. Там, де держави є слабкими та мають низьку міру
легітимності (як це має місце на пострадянському просторі), подібний наступ
чиниться й на них. Звичайно, це стосується не всіх релігійних організацій, а
лише тих, які охоплюють (хоча б формально), більшу частину віруючих, і при
цьому раніше мали статус панівних. Подібну ситуацію ми бачимо і в Україні, і
в Росії. Особливо яскраво це проявляється в Росії, де Російська православна
церква все активніше та наполегливіше претендує на особливе місце в
церковно-державних відносинах, на місце хранительки основ російської
державності, тих ідейних «обручів», які триматимуть російське суспільство, на
противагу «бездуховному Заходу», який потерпає в безнадійній кризі.
Натомість, заради цього привілейованого положення, російська православна
Церква ладна жертвувати своєю самостійністю, ставати інструментом в руках
держави. В Україні православ‘я також не вільна від зазіхань на особливу
суспільну роль, та на зміну секулярної моделі відносин з державою. Відмінність
лише в тому, що, по-перше, в нашій країні є дві конкуруючі православні
Церкви, кожна з яких орієнтована на певний політичний сегмент
(проросійський або національний), і чиє положення почасти залежить від того,
який з цих сегментів отримує перевагу на даний момент, і, по-друге, в Україні
не сформувалася жорстка вертикаль влади, збереглася висока міра політичної
конкуренції, що не дозволяє якісь з Церков отримати постійні преференції від
влади. І в цьому випадку стає важливим фактор низького залучення до власне
релігійного життя переважної більшості православних віруючих. Останній факт
має місце і в Росії, але це перекривається курсом держави на активну співпрацю
з Церквою з метою отримання додаткової підтримки побудови жорстко
авторитарної політичної системи. В Україні ж влада є відносно слабкою і не
стабільною, аби забезпечити постійну співпрацю з певною Церквою. І в цьому
випадку намагання Церков повернути своє колишнє становище арбітра в
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питаннях моралі та легітиматора системи суспільних, або вужче, політичних
відносин, можуть бути успішними лише у випадку наявності масової підтримки
з боку населення. А такої підтримки як раз і немає. Тобто православні,
звичайно, підтримують свою Церкву взагалі як таку, будуть надавати їй
підтримку у випадку жорсткого тиску з боку якихось сил, але не будуть
підтримувати розширення її впливу на повсякденне життя. За таких умов
очікування, що створення якоїсь цілковито національної помісної православної
Церкви сприятиме консолідації нашого населення, формуванню української
політичної нації, є доволі ілюзорними.
Пашкіна О.В. (м. Київ)
pashkinaov@mail.ru
ВПЛИВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день в Україні склалась складна політична, економічна та
територіальна ситуація. Політичні зміни, що викликані таким станом в країні,
впливають на суспільну, культурну та наукову сферу. Подолання кризового
стану у всіх сферах суспільного життя та активних процесів демократичних
перетворень в Україні - є головною метою, як для нашої країни, так і для всього
світу.
Для розвитку Української держави потрібно розвивати публічну сферу та
публічну політику, так як їх суперечливість: одна з головних перепон на шляху
до стабільності в країні.
Вперше термін «публічна сфера» почали використовувати ще в
вісімдесятих роках минулого століття в роботах таких представників філософії
та соціології, як Ю.Хабермаса та Х.Арендт. Це поняття розкриває особливості
культури Нового часу; показує проблеми розвитку влади, політики та
суспільства; також аналізується текстами масової комунікації ( поряд з
рекламними та журналістськими текстами), що активно удосконалюють
комунікації у публічній сфері.
Ключовими поняттями, що асоціюються з публічною сферою, здебільшого
є поняття громадської думки, публічної комунікації, громадського життя,
публіки, суспільства, громадянина, окремого індивіда, суспільної критики та
контролю країни, політики, влади, економіки які, у свою чергу, задають та
організовують особисті сфери, що межують із публічною сферою та розділяють
на різноманітних засадах.
Публічна сфера взаємопов‘язана з публіцистикою такими поняттями:
історія, сучасність, політика та соціальна інформація. Це визначається її
пов‘язаністю з нагальними питаннями та політичними, економічними,
духовними проблемами сучасності, що формують громадську думку. При
цьому публічна сфера виникає на підставі світовідчуття, активної діяльності,
комунікації та сучасності як специфічного прояву культурної свідомості.
З розвитком публічної сфери пов'язаний ряд інститутів - держава, журнали
та газети. В якості публічного простору використовують кафе, парки та інші
громадські місця. Теоретик Сеннет, стверджував, що публічна сфера була
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найбільш розвинутою в Європі вісімнадцятого століття, і що з тих пір
спостерігалося розділення між сферами приватного та публічного життя, що
спричинило відхід від участі в суспільному житті. Це значило розрив між
сім'єю і побутом домогосподарства, з одного боку, і роботи та політики - з
іншого. Цей поділ обумовлено тим, що в організації публічної сфери
займаються більше чоловіки, а в приватній домінують жінки.
Темою для розгляду була сучасна роль засобів масової комунікації,
особливо телебачення, у збереженні публічної сфери. Одні учасники цієї
дискусії стверджують, що телебачення робить актуальними питання, що
хвилюють і відрізняються необ'єктивністю, внаслідок чого суперечать
переконливому публічному обговоренню. Інші вважають, що телебачення не
відтворює всю інформацію у повному обсязі, використовуючи людей для
обговорення суспільно важливих питань у повсякденному житті.
В 2010 році була створена українська громадська організація - український
інститут публічної політики (УІПП), яка не пов‘язана з жодною політичною
ідеологією. Їхня мета - підвищити якість державного врядування та зміцнити
громадянське суспільство за допомогою проведення незалежних досліджень,
організацією суспільного діалогу та поширенням знань.
Цінність публічної політики полягає в тому, що є обов‘язковою умова
існування потужної демократичної держави, водночас з головним атрибутом
цивільного суспільства.
Пірнач А.В. (м. Київ)
alenka3996@rambler.ru
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ХХ ст. стало початком активного руху жінок за їх права. Така активність
не лишилась непоміченою на міжнародному рівні, більше того, вона завдала
чималих наслідків. Вперше, за довгі роки обмеження прав слабшої половини,
держави виступили в підтримку захисту прав та можливостей жінок. Але, така
виразна підтримка боротьби жінок з боку держав, не принесла бажаних
результатів. Жінки й надалі відчувають певні обмеження своїх прав у
повсякденному житті. В додаток до того, жінки не мають достатніх знань, аби
мати можливість захищати свої інтереси та боротися з несправедливим
ставленням. Більшість жінок, не прикладають зусиль, для боротьби з цією
проблемою, а деякі, не маючи надію на зміни, взагалі не сприймають такий рух,
як рушійну силу. Та не зважаючи на це, протягом останнього десятиліття, права
жінок стали більш чіткими та досяжними.
Гендер – це соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки
яким бiологiчнi вiдмiнностi статей переводяться на мову соціальної та
культурної диференціації.. Відмінність між жінкою та чоловіком визначається
за наступними ознаками: бiологiчна стать, гендерна iдентифiкацiя, гендернi
ролі. Гендер має соціальний та правовий аспект. Правовий статус особистості
визначається за її соціальним статусом, тобто її місцем у суспільстві. Цей стан
окреслений в рамках закону. Від статусу людини, залежать її можливості.
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Гендерна рівність –це одна з ознак правової держави. Держава повинна
слідкувати за дотриманням прав людини, що передбачені у міжнародному
законодавстві. Більше того, гендерну рівність підтримували навіть тоталітарні
держави. Прикладом може стати Радянський Союз, де кількість чоловіків була
рівною до кількості жінок –інженерів. В Період СССР жінкам була надана
можливість очолювати підприємства, але це не звільняло їх від
відповідальності за домашнє господарство та догляд за дітьми.
А чи змінилося становище жінок у сучасній Україні? Нажаль, великою
проблемою цього питання є декларативний характер рівності жінок, а також
формальність їх прав. Поглянувши на ситуацію, що склалася, стає зрозуміло,
що вона досить протилежна правовим нормам. Чинне законодавство ,
юридично гарантує рiвнi права та можливості для жінок та чоловіків,та чи
можуть жінки відчути себе вільними та рівноцінними?
Конституція України закріплює принцип гендерної рівності. Так у
статтях 3, 21, 23, 24 Конституції України, рівність чоловіків та жінок
проявляється у всіх сферах життя. Частина третя ст. 24 Конституції України,
присвячена забезпеченню рівних прав у громадсько-політичній, культурній
діяльності, у здобутті освіти, у праці та справедливій винагороді за неї,
наголошується, що жінки мають право поєднувати роботу з материнством, а
держава повинна захищати права матері та дитини, надаючи матеріальну
підтримку, відпустки та пільги жінкам.
Україна ратифікувала низку документів міжнародного характеру, з
питань ліквідації усіх форм проявів дискримінації стосовно жінок. Але це не
вирішило питання гендерної рівності, адже ці акти, носять декларативний
характер та не забезпечені відповідними ресурсами для реалізації забов‘язань.
Не приховати і той факт, що громадянське суспільство України на сьогодні не
може вплинути на вирішення питання гендерної рівності, адже не є тою силою,
яка могла б раз і назавжди змінити гендерну ситуацію в країні. Із цього
випливає, що лише законодавче закріплення гендерної рівності, ніяк не зможе
допомогти жінкам у спробах добитися рівності та свободи. Сфери життя жінок,
які яскраво виражають нерівність – це сфера праці, політики та сімейного
життя. Зустріти жінку, яка знайшла себе у бізнесі – рідкість, найчастіше такий
бізнес орієнтований на дрібну торгівлю, медицину або культуру. В цілому,
жінка заробляє 2/3 заробітної плати чоловіка. При працевлаштуванні, у жінки
набагато менше шансів отримати бажане місце, ніж у чоловіків. Це підштовхує
жінок до праці за кордоном, частіше нелегальної, що тягне за собою негативні
наслідки.
Не вирішеною та серйозною проблемою лишається домашнє насильство.
За неофіційними підрахунками, кожна 5 жінка піддається домашньому
насильству та нажаль, в Україні не створені реабілітаційні центри для таких
жінок, а органи внутрішніх справ, розглядають цю ситуацію з точки зору
«невтручання у сімейні стосунки».
Підсумовуючи, можна сказати, що повалення гендерної нерівності допоки
так і не відбулося. У суспільстві сформувався стереотип, який вміщає в собі
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сприйняття жінки, як слабкої половини, яка не займає важливого місця у
формуванні різних сфер життя. У працевлаштуванні попит на працівників
чоловічої статі значно більше, що не дає можливості затвердитись жінкам у
сфері праці. У країні немає такої рушійної сили, яка б забезпечила рівні права
та можливості жінок та чоловіків в усіх сферах життя. На сьогодні великою
необхідністю є пошук шляхів для подолання гендерної нерівності , аби жінки
мали можливість жити на рівні с чоловіками, в своє задоволення та
реалізовувати себе, як особистостей.
Список використаних джерел:
1. Бараник З.П. Статистика ринку праці. Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005 – 167 с.
2. Гендерні стратегії сталого розвитку України/за наук.ред. Л.С.Лоба нової. –
К.:Фенікс, 2004. – 432 с.
3. Гендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи. -К.:ТОВ ―Навчальна
книга‖, - 103 с.
4. Ірина Грабовська. Проблеми та перспективи жінки в сучасній українській
політиці// Суспільне життя. Сучасність. №6-2001, с.54-59.
5) Макеєв С.О. «Соціологія»
6) http://www.ukrstat.gov.ua
Погребенко Д.М. (м. Київ)
pogrebenko-d@mail.ru
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: МОЖЛИВІСТЬ
ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
Останнім часом в Україні гостро постало питання децентралізації влади.
Чи зможе країна існувати та розвиватися без наявності ефективної системи
управління на всіх рівнях державної влади? Одним з методів досягнення
ефективності функціонування держави є досягнення раціонального
співвідношення централізації та децентралізації як переосмислення та зміна
ролі, відповідальності та повноважень різних рівнів управління.
Яскравим прикладом централізованого управління до 80-х рр. ХХ століття
була Франція. Французький досвід управління став основою бюрократії
більшості унітарних європейських держав, оскільки Франція, перша з
західноєвропейських країн закінчила процес централізації, відбулося
відмежування державного апарату від громадянського суспільства, виникла
професійна бюрократія, заснована на специфікації функцій, поділі праці та
диференціації ролей. Влада центральної адміністрації існувала у Франції
впродовж п‘яти століть, до 1981-1982 рр. Соціалісти, які прийшли до влади,
почали процес децентралізації: частина повноважень економічного та
соціального планування перейшли від центральної адміністрації до регіонів.
Охорона здоров‘я, оподаткування, економічний розвиток й освіта потрапили до
сфери впливу місцевих органів влади. Найбільш централізована система
управління притаманна монархічним країнам, а також ісламським державам.
417

Децентралізація влади є складним процесом, що потребує адекватного
розуміння суті децентралізації, продуманості та виваженості дій оскільки
торкається різних аспектів життя суспільства: політичних, правових,
соціальних, адміністративних, економічних, культурних. Яскравим прикладом
стали постсоціалістичні країни (Латвія, Естонія, Литва), досвід реформ яких
показав, що децентралізація відіграє важливу роль у демократизації та
трансформації суспільства. Усі вони після децентралізації зробили великий
крок у розвитку. Діяльність органів місцевого самоврядування обмежується
законом і Конституцією, що зупиняє ті рішення, де місцеві органи влади
виходять за межі своїх повноважень. Тоді як передача повноважень місцевим
органам влади забезпечує ефективний контроль.
Україна після проголошення незалежності 1991 року, розпочала
будівництво власної моделі державного устрою. Запровадження посади
Президента України, розподіл повноважень між Президентом та парламентом
та введення в подальшому інституту представників Президента на обласному та
районному рівнях, Конституція України від 28 червня 1996 року показує, що
Україна в своєму державному розвитку використовує елементи моделі влади
Французської Республіки. Але «пострадянський синдром» гальмував
проведення децентралізації. На сьогоднішній день проведення децентралізації
влади виглядає не так привабливо. Наділення надвисокими повноваженнями
існуючих регіональних еліт може призвести до нових проявів сепаратизму.
Проведення адміністративно-територіальної реформи та розвиток місцевого
самоврядування є першочерговим завданням. Адже нікому передати нові
повноваження. Саме адміністративно-територіальна реформа є основою,
фундаментом, без яких нереально реалізувати реформу децентралізації в
цілому. Треба пам‘ятати, що будь який невірний крок може погіршити і без
того хитке становище в країні.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Існує думкапро те, що коли військове протистояння має у своїх засадничих
основах боротьбу економічних інтересів, то її кінець можливо прогнозувати, а
сам хід подій піддається прогнозуванню. Утой час, коли релігійні війни
відзначалися особливою жорстокістю, а процеси та наслідки ідеологічного
протистояння моделювати і соціологам, і політологам можливо, та, зазвичай –
вкрай важко.
Конфлікт у сфері російсько-українських відносин, що пронизує практично
усі сфери суспільного життя обох країн: економічну, духовну, політичну,
військову, тощо, на мою думку, багато у чому визначається нерозвиненістю
саме інституту громадянського суспільства як в Україні, так і в Росії. Адже
головним чинником розгортання вищезазначеного феномену такого типу
соціального об‘єднання людей у країні є безперечна повага до права, приватної
власності, особи та взаємодії усіх цих факторів у єдиній площині
громадянського суспільства. Є низка чинників, які стоять на шляху до
існування громадянського суспільства, основні з яких виділив Степаненко
В.:«Культурно-історичний фактор: відсутність розвинутих громадянських
традицій; розпад ціннісно-регулятивної системи суспільства; ―блат‖, клієнтизм
та ―неформальні зв‘язки‖, що заповнюють нішу автентичної соціальності та
солідарності; патерналізм та політично-культурна традиція ―навченої
безпорадності‖ населення.» [1, C.163]. Пригадує наш співвітчизник і сучасник,
вищевказаний соціолог ісоціальний фактор, на рахунок якого відносить
слабкість та малочисельність українського ―середнього класу‖, який у будьякому суспільстві власне і є основним соціальним носієм громадських чеснот
ідей гідності, взаємоповаги, законослухняності, працелюбстваі, що я вважаю
суттєвим, ці ідеї не суперечать практичним інтересам (бо добре пам‘ятаємо
думки і К.Маркса про те, що ідея завжди осоромлювала себе,коли відривалася
від інтересу, і позицію М.Вебера,який також підкреслював необхідність
враховувати взаємозв‘язок ідей та інтересів).Розвинуте, таке,що вже набуло
сталості громадянське суспільство має не просто позірне представництво, а
практичне втілення декларованих чеснот у повсякденні соціального життя.
Звичайно, не потрібно ідеалізувати ані Західну Європу,ані Сполучені Штати
Америки, і потрібно із розумінням ставитися до тих перших кроків, що їх
робить практика розбудови громадянського суспільства в Україні, та розуміння
не означає усепрощення. Країна потребує конкретних програм та кроків, у
законодавчому полі, на мою думку, перш за все, аби громадянське суспільство
відбулося, а громадянські чесноти стали звичним виміром поведінкових опцій
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наших співвітчизників.Спроби створення такого суспільства у нас,
звичайно,наявні. Можливо і інформаційне, а потім і збройне протистояння
України й Росії викликано,наразі, формуванням одіозної владної вертикалі у
останній. Та нам, аби уникнути такого (що здається майже неймовірним, але
варто пам‘ятати про шокуючі результати соціологічного дослідження,
проведеного Е.Фромом [2] у Сполучених Штатах Америки при підготовці
роботи «Втеча від свободи», коли (після Другої Світової війни) населення
країни антигітлерівської коаліції виявило неабияку схильність до фашизму, у
сенсі колективної єдності під гаслами порядку та покори головуючим.
Сучасне суспільство України та Росії – це неофеодалізм, який поєднує в
собі насильницькі методи управління, прийняті у феодальному суспільстві і
експлуатацію трудящих через постійні спокуси споживацького суспільства і
необхідність (часто-густо вимушену) дотримуватися людей певних норм, які
нав‘язує їм мода, реклама, ринок речей та технологій, технік, що повсякчас
оновлюється і встигати за яким стає питанням соціального представництва,
виживання у певному суспільному прошарку, яка так властива
капіталістичному устрою. На рівні державотворення ми можемо відмітити
схильність до автократії, що набула вже гротескних форм у Федерації, але, на
жаль, загрожує і нам, як загрожує кожній бідній країні, що прагне до
демократії. Зараз важко сказати, чи не буде такий режим існування розумною
формою стримання війни олігархів, чи, навпаки, приведе до її посилення, або
до квазі-єдності, як у Росії, коли багатії об‘єднані із владою проти усього
народу та його інтелектуальної еліти. Не забуваймо про те, що втомлені від
бідності й рутинної роботи люди менш активні, у тому числі і в усвідомленні,
не кажучи вже про послідовність відстоювання своїхполітичних інтересів. А
членів громадянського суспільства відзначає наявність політичної позиції,
активність у її прояві і, водночас, хоча б початкові стремління діяти у
правовому полі. Зневага до закону – корупція, особистісні домовленості, вплив
статків на політику є визначальним, на жаль, як в російській такі в українській
державі, відсутність системи протидій та важелів, позірна демократія, звичка до
силового вирішення конфліктних ситуацій, не дотримання обіцянок
провладними елітами та саме їх рекрутування на основі родинних,сусідських
схем взаємодії, як таких, що дозволяють найбільш надійно контролювати
поведінку залучених індивідуумів; усе це стоїть на заваді реального
розгортання громадянського суспільства як особливого історичного феномену,
набагато, на мою думку, вищого від громади, існування якої є значущим, та
обмеженим і історично, і просторово, і у соціальному, і у географічному
відношенні.
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СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН
«СТАРОЇ ЄВРОПИ»
Принципові зовнішні чинники соціального характеру, які визначають
загальні політико-соціальні тенденції та ключові партійно-ідеологічні
трансформації в країнах Заходу (передусім т.зв. «Старої Європи» та США)
лежать у кількох суміжних суспільно-трансформаційних трендах: з одного боку
– в трендах соціально-гуманітарних та соціально-культурних, з іншого боку – в
трендах соціально-економічних та соціально-демографічних.
Сучасний демократичний розвиток призвів до ідеологічної кризи
класичних ідеологій (соціал-демократія, /нео/консерватизм, /нео/лібералізм і
т.п.) шляхом звуження розбіжностей між ними. Опосередкованим наслідком
стає дедалі серйозніший занепад «класичних» ідеологічних партій на фоні
загальних трансформацій політичної культури, що лежить в основі парадигми
представницької демократії, – вона дедалі чіткіше тяжіє до т.зв.
«демократичного споживацтва», що межує з латентними настроями
політичного нігілізму.
Соціально-економічні тренди, характерні для країн Заходу, це передусім
поліпшення загальної економіко-соціальної ситуації, макроекономічній
стабільності
та
похідна
соціально-психологічна
упевненість
суспільства/населення країн т.зв. «Золотого мільярда» в «завтрашньому дні»
(гарантування зайнятості, зарплат і пенсій, збереження банківських вкладів і
тому подібне). З іншого боку, розмитість ідеологічних орієнтирів утруднює
шляхи політичної соціалізації та партійної ідентифікації. (Втім, жодний ідеал
минулого не може претендувати на універсалізм, тому що з часом змінюється
сам ціннісний об‘єкт.) Внаслідок цього стимулюються пропаганда та розвиток
(в т.ч. в не-Західних суспільствах) орієнтирів на гедоністичні та певним чином
космополітичні соціальні настрої та принаймні опосередковано (через
послаблення соціально-державних обмежень) поглиблює наявний розкол між
соціально-економічними та соціально-політичними сферами буття та
діяльності.
Все це сприяє загальній орієнтації на партійні сили та політичні ідеології
явно не радикального, а помірного, центристського характеру. Вони не схильні
до пропаганди та реалізації масштабних політико-економічних проектів з
високою долею соціально-економічних ризиків, натомість віддаючи перевагу
ідеологемам «стабільності» над ідеологемами «розвитку».
В силу цього радикальні партійно-ідеологічні сили та проекти, що
розвиваються в країнах Заходу, все більше витісняються на державнополітичний маргінес. Подібні сили та проекти займають досить «вузькі» ніші
електорального/виборчого простору і, відповідно, досить невеликі сегменти
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поля практичної політики, обмежуючись переважно представницькими та
популістсько-епатажними функціями.
Соціально-демографічні тренди, характерні для країн Заходу, це передусім
загальне «старіння населення» на тлі збереження ним економіко-соціальної
активності та соціально-економічних інтересів. Відповідно, відсоток «молоді»,
схильної до підтримки радикальних сил – як лівих, так і правих, – поступово,
але неухильно знижується.
На це накладається також чинник високої транскордонної мобільності ,
завдяки якій індивід зазвичай «випадає» з практикуму внутрішньої політики.
Його до того ж слід розглядати як один зі значущих проявів
«постіндустріального» розвитку, «економіки послуг» як системоутворюючої
складової сучасного західного «суспільства споживання». Непрямим, але
значущим проявом цього є фіксований тренд розвитку системи
представницької демократії як такої – поступовий, але неухильний перехід від
«класових» до «масових» партій з розмитим сегментом їхніх симпатиків та
умовністю членства в них. Це знаходить відображення також в доктринальноідеологічному вимірі, що набуває усе більш «строкатого», еклектичного
характеру.
Крім того, слід враховувати такий соціально-демографічний чинник як
зростання зовнішньої міграції в Європу, і передусім з не-Західних країн
(Близького і Середнього Сходу), для яких проблемні теми/питання
«партійності» та/або «ідеологічності» є радше абстрактними, ніж реальними
категоріями політико-соціального буття. Співставні соціально-політичні
настрої характерні також для населення країн колишнього СРСР, і Україна
поки що не є виключенням.
Як специфічна конструкт-схема, ідеологія виступає в якості засобу певного
спрощення політико-соціального світу та відповідного звуження масштабів
соціально-політичної активності. Однак такий феномен дедалі менше
відповідає поступовому, але неухильному ускладненню соціально-політичного
розвитку та політико-соціальних відносин. Відповідно, перед такими
ключовими політико-ідеологічними структурами якими є політичні партії,
постає проблема адаптації но принципово нових зовнішніх реалій політикосоціального та політико-економічного характеру. Тиск зовнішнього
соціального контексту – перш за все соціально-економічних та соціальнодемографічних чинників – призводить до того, що ідеологічне «навантаження»
практично-політичної діяльності сучасних партій поступово послабляється,
відходить на другий (у «класичних» партій) чи навіть третій (у «некласичних»
партій) плани.
Попова Д.С. (м. Київ)
dariapopova2012@gmail.com
ГЕНДЕРНИЙ РЕЖИМ МАЙДАНУ
Для Майдану є характерним біологічний есенціалізм у ставленні до
гендерних ролей, який включає в себе гендерний розподіл праці, патерналізм,
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знецінення праці жінок. Для гендерного режиму Майдану також характерна
ієрархія маскулінностей, де певні групи чоловіків виявляються
субординованими. Були й певні позитивні моменти для жінок. Наприклад,
можливість публічно виголошувати свою думку за допомогою акцій та інших
заходів.
Гендерний розподіл праці був однією з основних складових Майдану:
«жіночими» видами роботи визнавалися робота на кухні, у пунктах роздачі
теплого одягу, прибирання приміщень, а «чоловічими» — охорона, захист від
«Беркуту» та «тітушок». Праця жінок періодично знецінювалась як
репродуктивна та обслуговуюча праця.
Обслуговуваня чоловіків. Емоційне обслуговування включало в себе
вимогу до жінок бути усміхненими для підбадьорення чоловіків. Задоволення
сексуальних потреб - заклики до жінок надавати сексуальні послуги
повстанцям, створення платформи для комунікації в мережі Facebook «Maidan
Revolution Love».
Вияви патерналізму. Жінок намагалися не допускати до прямих
протистоянь, аргументуючи це їхньою безпекою. Найяскравіше патерналізм
виявив себе у забороні жінкам брати участь у протистояннях на вулиці
Грушевського 19—22 січня. Жінки були присутні, але виконували роботу
традиційно приписану жінкам (медична допомога, постачання їжею тощо).
Передумови становлення гендерного режиму на Майдані. Частково
гендерний режим Майдану зумовлений гендерним режимом українського
суспільства. В Україні патерналізм закріплений на законодавчому рівні:
існують понад 500 професій, які заборонені жінкам. Також в сучасній
українській сім‘ї наявний гендерний розподіл праці: жінка виконує
неоплачувану роботу в домогосподарстві. Ця робота залишається так само
невидимою для суспільства, як і праця більшості жінок на Майдані.
Другою передумовою проявів сексизму на Майдані є націоналістичний
дискурс. Жінкам відведено другорядну роль у національних конфліктах та
рухах або роль символу нації, що його підносять і захищають, — а справжніми
дійовими особами, які власне і відстоюють свободу, честь, батьківщину та
самих жінок, є чоловіки. (Гентош і Кісь, 2003). Роль берегині, яку жінці
приписує український націоналізм, представляє жінку в першу чергу як матір
(або майбутню матір) та «хранительку домашнього вогнища» (Кісь, 2003).
Уявлення про правильність такого ставлення до жінок підтримувало і
православ‘я. По-перше, воно підкреслювало «природність» ролей жінок та
чоловіків як «даних Богом», по-друге, надавало жінці нову функцію —
молитися за чоловіків, які були на передовій.
Ініціативи, які наголошували на значущості ролі жінок. Ставлення до
ролі жінок як до другорядної в «революційних» подіях зумовило потребу в
наголошенні на її важливості. Цю функцію виконували деякі ініціативи («Ніч
жіночої солідарності»), де активістки привертали увагу до сміливості учасниць
Майдану. Важливу роль грала «Жіноча сотня імені Ольги Кобилянської» позарелігійна та позаполітична організація з горизонтальною структурою,
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задачами якої були підтримка діяльності жінок на Майдані та протидія
сексизму.
Маскулінність та дискримінація чоловіків з «диванної сотні»
Майдану. Втіленням гегемонної маскулінності на Майдані були чоловіки, які
вступали у фізичні протистояння під час оборони території. Чоловіків з
«Диванної сотні» можна визначити як субординовану групу у чоловічій ієрархії
через те, що їх часто ототожнюють з фемінністю, виключаючи з кола
«справжніх» повстанців. Попри асоціацію «Диванної сотні» з фемінністю,
поведінка її членів часто була маскулінною. Частина цих чоловіків агресивно
висловлювалися по відношенню до противників Майдану. Така поведінка може
бути пояснена як спроба співучасті та намагання сформувати альтернативну
маскулінність. Чоловіки хотіли брати дивіденди від патріархальних привілеїв,
кількість яких збільшилась внаслідок мілітаризму. Також вони намагалися
компенсувати свою відсутність у публічному просторі агресивністю
висловлювань у мережі Інтернет.
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ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ МАСЛОУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА
МОЖЛИВОСТІ
Сьогодні мотивація розглядається як могутній механізм стимулювання
персоналу для досягнення поставлених задач та цілей. Актуальність вивчення
теорії мотивації, можливостей ефективного мотивування у виробничій
діяльності обумовлено її вирішальною роллю в успіху роботи будь-якої
організації. Якість і своєчасність появи продукту залежать від вмотивованості
працівників і відносин між ними в організації. Відсутність уваги до людини
призводить до руйнівних для організації наслідків.
Теоретичне, наукове осмислення мотивації спостерігається лише у XX
столітті, коли відомі на той час вчені починали розробляти свої теорії.
На нашу думку, однією з провідних теорій мотивацій належить психологу
Маслоу. Він вважав, що в процесі управлінського впливу на людей необхідно
враховувати класифікацію потреб людини. Маслоу позиціонує людину як
творчу особистість, яка завжди прагне до самореалізації. Базовими потребами
людини є фізіологічні. Задовольняючи соціальні потреби, у людини поступово
формуються Его-потреби: індивід прагне власного визнання, самоповаги та
самореалізації. По Маслоу, потреби кожного нового рівня стають актуальними
(нагальними) лише після того, як задоволені попередні. Як тільки основні
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потреби людини будуть задоволені, вона звертається до кінцевого джерела
задоволення – самоактуалізації.
Піраміда потреб А. Маслоу

Яким чином дана теорія може бути корисною в управлінській діяльності?
Керівник повинен уважно спостерігати за своїми підлеглими, щоб вирішити, які
потреби спонукають їх до діяльності і обирати відповідні до них методи
роботи. Наприклад, фізіологічні потреби та потреби в безпеці задовілняются
гідною заробітною платою та соціальним захистом, соціальні потреби –
роботою, що передбачає тісний контакт з клієнтами та колегами, залученням
підлеглих до обговорення і реалізації управлінських рішень, а також
створенням можливостей позаробочої громадської активності. Потреби в повазі
та творчі потреби в творчій самореалізації реалізуються в делегуванні
додаткових повноважень, розширенням можливостей додаткового навчання і
перекваліфікації, заохоченням творчих здібностей.
Теорія Маслоу не є досконалою і критикувалась за те, що чіткої
п'ятиступеневої ієрархічної структури потреб не існує. Крім того, на нашу
думку, всі індивідуальні відмінності людей враховувати неможливо. В
повсякденному житті є люди, які зупиняються на певному ступені розвитку і ;
задоволення якоїсь однієї потреби не призводить до автоматичного формування
потреб іншого рівня.
На сьогоднішній день в більшості українських компаній практикується
застаріла система мотиваторів і підхід до людини з позицій людських якостей
майже відсутній. Це знижує якість та продуктивність їх роботи. Виходячи з
важкої соціально-економічної ситуації, люди занепокоєні власним добробутом,
який напряму залежить від розміру їх заробітної плати. Тобто, на даний час,
першу сходинку у піраміді людських професіональних цінностей більшості
населення займають перш за все потреби фізіологічного та екзистенційного
рівнів. Однак дане гіпотетичне припущення потребує подальшої емпіричної
перевірки.
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РЕАЛІЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОЛІТИКИ ТА РЕЛІГІЇ
Політика і релігія є невід‘ємними елементами будь-якого суспільства. На
перший погляд здається, що вони ніяк не перетинаються. Політика впливає на
економічну основу життя, а релігія, навпаки, сприяє духовному розвитку
людини і віддалена від усього матеріального. Політика є класовим явищем,
адже відображає інтереси пануючої верстви суспільства, в той час, як релігія є
загальнолюдським явищем. Проте, насправді, політика і релігія тісно
перетинаються і мають величезний вплив одна на одну.
Так, саме від політики, яка формує державний і суспільний лад, залежить
становище церкви в суспільстві та можливість здійснювати нею вплив на
свідомість населення держави. В свою чергу, релігія – світогляд великих груп
людей, тому, маючи вплив на них, релігія здатна впливати і на політичні рухи.
Релігія здатна або спонукати населення до боротьби за краще життя, або
навпаки, знівелювати їх негативне ставлення до стану у державі.
Німецький філософ початку XIX століття Людвіг Фейєрбах вважав, що
саме релігія є джерелом усіх соціально – політичних змін у державі, значно
перебільшуючи цим роль релігії в суспільстві [1]. Зовсім іншу теорію, яка
більш схожа на правду, запропонували класики марксизму. Вони стверджували,
що насправді у суспільстві спостерігається протилежна тенденція – великі
зміни у політичному житті обов‘язково призводять до зміни форми релігії [2].
До цього твердження можна привести яскраві приклади. Тому почнемо із
первісного суспільства, де існувала як загальна рівність людей, так і загальна
рівність богів. Поділу богів на головних і підлеглих посприяло виникнення
майнового розшарування у суспільстві. Так перехід до єдинобожжя пов‘язаний
із характерними змінами в структурі давніх східних деспотій. Ну і варто ще
було б відмітити політичний підтекст виникнення християнства, яке
сформувалось у період збройних повстань рабів за визволення у Римі. В тих
умовах язичництво, яке закріплювало рабство у найгірших його проявах, не
відповідало потребам суспільства, а на його заміну прийшло християнство, як
надія на визволення від страждань і принижень.
У взаємозв‘язку між політикою і релігією спостерігається цікава тенденція,
яка науковцями охарактеризована як релігізація політики і політизація релігії.
Релігізація політики проявляється у функціях релігії. Серед безлічі
функцій, які вона виконує у суспільстві, необхідно виділити лише декілька, які
пов‘язують її із політикою. По-перше, це легітимізуюча функція. Вона полягає
у підтримці або навпаки у засудженні влади. Наступною функцією релігії є
інтегративна. Вона є дуже важливою, адже сприяє збереженню не тільки
національної мови чи культури, а й нації в цілому. Функція полягає у
об‘єднанні різних прошарків та соціальних груп населення. Ще однією
функцією релігії, яку найчастіше використовують політики для зниження
соціального напруження у суспільстві та для запобігання збройних конфліктів,
є компенсаторна функція. Її суть полягає у відновленні віри людини у себе,
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поверненні прагнення до життя, позбавленні від депресії. Наступною, але
далеко не останньою, є представницька функція. Відповідно до цієї функції, в
окремих випадках суб‘єктами політики виступають релігійні організації, які
представляють інтереси їх прихильників [3].
Іншою стороною взаємодії політики і релігії є політизація релігії. Вона
проявляється в участі релігійних служителів в політичному житті, а також в
участі церкви у врегулюванні суспільних конфліктів. Крім того, багато
сучасних політичних партій здійснює свою діяльність на релігійній основі.
Прикладом такої партії є Християнсько-демократичний союз Німеччини.
Тісний зв‘язок політики і релігії підтверджується і тим, що у Священних
Книгах крім релігійно-обрядових та морально-етичних порад існують ще й
політичні настанови. Так, у Біблії, Корані і Талмуді визнається нормальним
природний поділ суспільства на багатих і бідних, а прагнення бідних якоюсь
мірою змінити своє положення засуджується.
А взагалі зв‘язок релігії і політики очевидний і простий. Адже релігія, в
першу чергу, це не віра в Бога і релігійні обряди, а релігія – це в першу чергу
пояснення реального світу і регулювання реальних суспільних відносин.
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ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН:
УКРАЇНА ТА СВІТ
Одна з проблем, яка не дає спокою ще з давніх часів – проблема ґендерної
нерівності. Вона розкривається через визначення суспільством ролей,
передбачувані поведінки, які асоціюються з чоловіками і жінками. Коли люди
кажуть про статеву приналежність, це зазвичай мається на увазі про нерівність
статей – умови, коли жінка має менше можливостей тільки з причини її
ґендерної приналежності. Це свого роду стереотип, який намагаються
спростувати.
Ґендер – вимір соціальної структури суспільства, який відображається в
поведінці, ролях, емоційній характеристиці чоловіка і жінки.
Зміцнюються ґендерні відносини у політичній сфері: чоловіки поступово
втрачають монополію на публічну владу. Спільна трудова діяльність і навчання
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стають нормою. Важливі перетворення відбуваються в шлюбно-сімейних
стосунках. Зменшується статева сегрегація дітей у школах (спільне навчання).
За останні сорок років ООН було проведено декілька всесвітніх
конференцій, присвячених ґендерній рівності. А в 2000р. на Саміті тисячоліття
ця проблема була включена до Цілей розвитку тисячоліття.
Країни, в яких жінки мають рівні права з чоловіками, є більш заможними і
швидше розвиваються. Також можна зазначити, що проблема ґендерної
нерівності найбільше сильно проявляється в бідних країнах.
Лідерами у реалізації політики ґендерної рівності є скандинавські країни:
Голландія,
Австрія,
Люксембург,
Німеччина.
Ґендерна
нерівність
спостерігається в Італії, Іспанії, Франції, Великої Британії.
У наш час на Землі є жінки, які можуть ніколи не отримати: особисту
свободу, освіту, роботу та однакову з чоловіками заробітну плату, юридичних
прав, політичне представництво. Це відбувається через глибоко вкорінені
традиції.
Ґендерна політика України за останні роки змінилася: розробка механізмів
управління ґендерними процесами в системі законодавчої і виконавчої влади,
впровадження ґендерних норм у науку та освіту.
Збільшилась кількість жінок - державних службовців, жінки отримали
можливість відкривати власну справу (30%).
Принцип ґендерної рівності закріплений в наступних законодавчих актах:
Конституції України (статті 3, 21,24,51); Декларації про загальні засади
державної політики України щодо сім‘ї та жінок; Законі України «Про
забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків»; Конвенції
державної сімейної політики в Україні.
Однак виявляється ґендерна нерівність на ринку праці: переважно жіноче
безробіття, жінки мають менш престижні і менш оплачувані посади, частка
звільнених жінок більша.
Стосовно політики, в українському парламенті представництво жінок
незначне. Це обумовлено упередженим ставленням з боку чоловіків до
провідної ролі жінки в колективі.
Є конкретні положення, які створюють труднощі в дії механізмів
просування жінок у політику і у владу. Нині чинна законодавча база лише
частково стимулює ріст ґендерної тенденції, а навіть ті закони, які є, погано
виконуються. Тим самим державна політика щодо просування жінок в
управлінські структури фактично деформована, а самореалізації жінок явно
недостатньо, щоб змінити нинішній стан.
Громадське суспільство в Україні на сьогоднішній день не може вплинути
на ґендерну ситуацію в країні. Закріплена в законодавстві ґендерна рівність не
дала жінкам відчути себе більш рівноправними.
Ґендерні питання розглядаються формально і декларативно.
Пасивність більшості жіночих організацій і окремих жінок; стереотип у
погляді на жінку як домогосподарку; криза в економіці (безробіття,
заробітчанство, проституція) – одні з основних чинників ґендерної нерівності.
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Для подолання ґендерної нерівності потрібно проводити інформаційну,
просвітницьку діяльність; встановлювати ґендерні квоти; застосовувати санкції
за порушення ґендерних прав; удосконалити ґендерну статистику і проводити
спеціальні соціальні дослідження; співпрацювати з країнами, які досягли
успіхів в питаннях ґендерної рівності.
Крім того, щоб відчувати рівність у відносинах з чоловіками, жінки
повинні мати якісну освіту й професійну підготовку; необхідність
впровадження заходів щодо охорони праці і здоров‘я жінок, встановлення
пенсійних пільг, створення умов, які дадуть жінкам можливість поєднувати
працю з материнством.
Прохорова К.С., Смірнова В.О. (м. Київ)
katedotprokhorova@gmail.com
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛІВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день соціальні нестабільність у країні є актуальною
проблемою, що загострюється з кожним роком, тож розглянемо перспективи і
проблеми лівої політики, як одного з механізмів регулювання ситуації.
З здобуттям Україною незалежності рівень майнової диференціації
поступово зростав, сприяючи тому, що домінуюча більшість ресурсів
концентрувалась в руках невеликої кількості людей чи груп людей. Це
послужило причиною економічної, а як наслідок, і соціальної незахищеності
інших громадян. Для держави, що гарантує реалізацію соціально-економічних
прав, таке становище є сигналом для активізації діяльності лівиці.
Надзвичайно тривожними є показники надані Державною Службою
Статистики України, крім того, вони ставлять під сумнів гласність цього
державного органу.
Опубліковані дані індексу споживчих цін на товари та послуги у 2015 році
станом на вересень(відносно до грудня попереднього року) для більшості
статей свідчать про збільшення показника на 20-50%, в той час, коли насправді
відбулось збільшення щонайменше вдвічі. Зазначимо, що згідно з статистикою,
індекс цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива складає
227.9, а середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу порівняно
з 2014 роком зріс на 65.2 грн., спираючись на ці дані, проаналізуємо структура
витрат та заощаджень на ІІ квартал 2015 року. Частка витрат на поточні
податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти зросла лише на
1.4 % порівняно з 2014 роком. Враховуючи те, що всі тарифи збільшились
вдвічі, а дохід не змінився, ця частка повинна зрости значно більше, бо витрати
на неї є обов‗язковими. Якщо відобразити реальну ситуацію, отримається, що
громадянину з мінімальною заробітною платою не вистачає коштів навіть на
витрати передбачені придбанням мінімального споживчого кошика.
Причиною такої невтішної ситуації є те, що увага політичної еліти
сконцентрована на вирішенні геопозиційних і цивілізаційних проблем. Така
одностороння націленість приводить до загострення цих самих проблем і
ігнорування соціально-економічної нестабільності. Політичне панування влади
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змушує державні установи на всіх рівнях приховувати і замовчувати існуючі
проблеми. Бюрократична система є механізмом підтримки суворої цензури з
цих питань. Тобто, окреслюється наступна проблема : небажання проведення
політичною елітою політики націленої на нівелювання соціально-економічних
нерівностей, а лише численні демагогії з цього приводу.
Наразі, у програмах і статутах партій, які позиціонують себе лівими, ще
досі можна зустріти комуністичні ідеї поряд з соціал-демократичними, крім
того, висловлюється негативне відношення до співпраці з ЄС чи США.
Прикладом таких лівих сил є нещодавно утворене Всеукраїнське об‗єднання
лівих і лівоцентристських політичних партій і громадських організацій «Ліва
опозиція». Втішним фактом є те, що ні одна з таких партій не увійшла до
складу парламенту, крім того, зараз формується нова політична партія
«Соціальний рух» і вже функціонує досить молода партія «Трудова
Солідарність», що мають проукраїнські погляди і соціальні пріорітети.
Перспективи правої політики в Україні посилюються обраним нею курсом
на євроїнтеграцію, адже лівий рух в європейских країнах є надзвичайно
активним і впливовим. Про це свідчить існування Партії європейських лівих,
учасниками якої є 23 партії з різних країн. Крім того, є надія на те, що нова
політична еліта, з її прагенням до соціальної справедливості, сприятиме
поновленню лівого руху.
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ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ У МОДЕРНІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
На сучасному етапі розвитку, людство майже забуло про часи Хрестових
походів, інквізиції та випуску індульгенцій. Хоча проблема впливу релігії на
публічну сферу залишається актуальною. Процес модернізації який знайшов
відображення в усіх сферах людської діяльності також піддається значної
критики з боку релігійних діячів різних конфесій.
Метою є розкриття сенсу глибинних процесів взаємодії модерного
суспільства та релігії, їх вплив на соціокультурні процеси у 21столітті.
Публічна сфера – це своєрідний доступний простір громадян, головною
діяльністю яких є обговорення та дискусії, що загалом відбуваються на основі
рівноправності. Саме завдяки, активним діячам народжується нова громадська
думка, нові цінності, нове суспільство. Але з боку наукової діяльності публічна
сфера виступає як поняття громадської думки в сфері економіки, релігії,
політики, влади загалом та інших публічних комунікацій, що формують
окрему громадську організацію.
Модернізоване суспільство багатьох країн, нажаль, зовсім забуло про
істинне значення релігії. Якщо раніше люди були більш набожними, то зараз
потреба поєднання душі та тіла є виключно інерційним захистом. Сучасний світ
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надає нам право вибору віросповідання, зміни його за потребою та можливість
пізнання істини духовних цінностей. Рівень громадської культури заснований
на політичній агресії, публічних підтримках та різноманітних релігійних
засадах.
Людство забуло, що релігія, перш за все, це духовний скарб, а не спосіб
досягнення матеріальних цінностей. Але нажаль, в наш час, це є своєрідним
моральним духовним недоліком . Прагматичність та бажання соціального
забезпечення є головним.
Модернізоване суспільство створює таку модель життя, що пріоритетним є
досягнення економічної стабільності, політичного вибору та матеріального
забезпечення. Хоча сьогодні ці поняття тісно пов‘язані з релігією, але вони не
відтворюють істинного значення духовного вчення, а навпаки завдають
людству умови існування, головним результатом яких є аморальні вчинки. А
наслідки їх неминучі.
Вирішення цієї проблеми є одночасно досить складним та простим
питанням. Адже, сучасні релігійні представники дуже тісно пов‘язані з
владною, що надає їм відповідного чину та можливостей. Кожен з нас повинен
замислитись над вихованням своєї духовності і моралі. Не треба забувати, що
люди всі рівні між собою, створюючи собі так званого «ідола», потрібно
пам‘ятати, про головні цінності віросповідання.
Отже, релігія модернізованого суспільства потребує дотримання високих
моральних норм, що є основою духовного виховання особистості. В залежності
від того, як будуть сприйматись масові релігійні настанови, залежить поведінка
кожної окремої людини і ії світосприйняття.
Райчук Д.В., Шаповалова А.С. (м. Київ)
shapovalova.sch@gmail.com
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЛІТИЧНІЙ
СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Суперечки та конфлікти, які набирають активних обертів в сучасному
українському суспільстві, розвиток бандитизму та насильства затверджують
актуальність теми гуманістичних переконань та поглядів сучасного
українського покоління. Побудова гуманного світогляду у політичному аспекті
може оптимізувати та реабілітувати сформоване становище в державі.
Соціальні та політичні перетворення в Україні кінця XX початку XXI століття
регламентують перехід політичного устрою від тоталітарного режиму до
демократичного, що позначає створення нової політичної культури, в межі якої
укладені цінності гуманістичного напряму, а саме: незалежність думки та
слова, права та інтереси кожного індивіда.
Українські політичні інститути в обличчі уряду, парламенту, політичних та
громадських партій здатні налаштовувати процеси гуманізації в суспільстві, але
не дивлячись на їх явні можливості, нововведення найчастіше не
виправдовують жаданих результатів.
431

Будь-яка соціально-політична модифікація призводить до масового
потрясіння, яке обертається відчуттям небезпеки та регресу, розбіжністю у
поглядах. У часи духовної та економічної нестабільності національна філософія
докорінних
соціально-політичних
перетворень
може
послугувати
стабілізуючим фактором для суспільства. Ідея гуманності полягає в об‘єднані
ідей прав людини та громадянського суспільства.
Соціальна ідея гуманізму полягає у гарантійному здійсненні всіх прав та
інтересів людини, у її всебічному розвитку, створенні сприятливих умов для
життя.
В житті сучасного українського суспільства особливо гостро постало
питання політичної кризи: розкол країни, економічна нестабільність, питання
лідерства, важке воєнне становище. Зараз як ніколи покладають надії на
найбільш динамічну, активну, соціальну «силу» – молодь, яка спроможна до
побудови сучасної політичної системи на гуманістичних засадах.
На думку сучасного українського покоління, політика держави,
насамперед, повинна бути направлена на реабілітацію української економіки,
активізацію проєвропейської політки та розвиток культурних й освітніх
інститутів.
На сьогоднішній день переважна частина населення покладає надії на
молоде покоління в сучасній політиці, яке здатне, за їх думкою, поліпшити
державне та суспільне становище.
Суспільству необхідно сформувати дієві механізми залучення та
підготовки молодого покоління у політичній сфері діяльності.
Дана система мусить забезпечувати постійний приріст молодих кадрів,
будувати консенсус між представниками різних поколінь, забезпечувати
сприятливі соціально-психологічні умови задля законного та цивілізованого
змагання на політичній арені.
Зараз українська держава демонструє низький рівень результативності
реалізації гуманістичних основ в країні. Беручи до уваги сформовані позиції та
погляди української молоді можна відстежити той факт, що відстоювання
інтересів та цінностей кожної людини, забезпечення всіх громадських прав,
підвищення добробуту громадян, тобто реальне втілення гуманізму на теренах
України, зараз знаходиться на сумнівному, недостатньому рівні. На шляху
будівництва міцної демократичної держави Україна просувається повільними
темпами. Не дивлячись на те, що за Конституцією сувереном виступає
український народ, ми не уповноважені повною мірою впливати на формування
державної політики.
Рашидов С.Ф. (г. Киев)
seifulla.rashydov@gmail.com
ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Очевидные в исламе доктринальные, конфессиональные, геополитические,
экономические, этнические противоречия порождают массу конфликтов и
создают угрозы не только исламской цивилизации, но и внешнему миру.
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Бесспорным
является
факт
отсутствия
внутрицивилизационной
солидарности в исламском мире. Приведем некоторые аргументы в пользу
данного тезиса: вооруженные конфликты в мусульманских странах; отсутствие
единой позиции мусульманских стран и правительств по тем или иным,
затрагивающим интересы ислама, проблемам; конфликты, порождаемые
несовпадением этнической и исламской идентичностей; существование
множества конфессий и сект в исламе с конфликтующими религиознотеоретическими конструкциями; наличие в мусульманских странах огромного
количества вооруженных экстремистских групп; отсутствие объединяющего
государства-лидера в мусульманском мире; конфликты, в основе которых
лежат геополитические интересы; почти все страны с доминированием
мусульманского населения можно определить как авторитарные, нестабильные
и конфликтогенные.
Причины этих конфликтов и противоречий зачастую заложены в истоках
самой мусульманской религии. Во-первых, пророк Мухаммед ясно не сказал,
кто после него должен наследовать власть. И не было ему ниспослано
откровения на сей счет. Мусульманские династии воевали друг с другом не изза способа спасения, а за власть. Это стало причиной разделения мусульман на
два главных течения - суннитов и шиитов. Каждая конфессия приводит свои
доказательства (в виде хадисов) и считает, что истина, соответственно и власть,
должны принадлежат исключительно им. Один только пример: для суннитов и
их духовных лидеров алавиты (религиозное течение в шиизме) вообще не
считают мусульманами. Для них это секта. Хотя известно, что Иран
поддерживает Башара Асада именно потому, что он является представителем
алавитов. В связи с этим было бы уместным ввести в научный оборот понятия
«суннитофобия» и «шиитофобия».
Во-вторых, неопределенный, зачастую противоречивый характер текста
Корана (его переводов, толкований), хадисов и фетв. Содержание хадисов и
вырванные из контекста Корана выражения часто становятся идеологической
основой экстремистских группировок.
Ислам очень сложно втянуть в интеллектуальный диалог: сама исламская
религиозно-общественная мысль особенно не утруждает себя внутренней
критикой
и
установлением
толерантного
дискурса.
На
пути
межконфессионального диалога внутри ислама стоят непреодолимые барьеры
из религиозных догм. Мусульманские богословы на дух не переносят
свободные дискусси и критику (известно выражение: сколько имамов - столько
и исламов). И как результат - пространство для толерантного отношения к иной
точке зрения сужается или полностью нивелируется, а конфликтогенный
потенциал исламской идентичности возрастает.
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Римарчук О.А. (м. Київ)
avrilll@ukr.net
ЗАНЕПАД УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНУ ДІЮ ТА ПОЛІТИЧНУ
КУЛЬТУРУ СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Політична діяльність - сукупність дій, здійснення реформ для покращення
суспільства. Проявом політичної діяльності полягає в політичній активності,
яка в свою чергу сприяє на розвиток політичних та соціально-економічних
цілей. Політична діяльність можна описати такими діями: організація партій та
прийняття рішень, виборчі компанії, виступи в парламенті, мітинги, звертання
до народу, референдуми, державні реформи. Вони спрямовані на те, щоб
досягнути, покращити політичну ситуацію та культуру в державі.
Врахуємо, що політичні справи в країні проводяться на дуже високому
рівні конфліктності, обумовлені різними поглядами багатьох політичних сил,
стандартів і програм, зіткнення інтересів, не поєднання цінностей. Але зараз,
українське суспільство не має історичного, громадського та культурного
досвіду рішення політичних проблем.
Поняття політична дія та політична культура взаємопов‘язані. На думку Д.
Белла, політична культура складається з програм, гіпотез, надбань, довіри та
переконань, які обумовлюють політичну дію. Вона служить окулярами чи
телескопом, через яку політичні представники бачать світ. Політична мова є
мовою погодженості.
Політична культура сучасності має різнобарвний, зовсім різносторонній
характер. Політична культура в СРСР відрізняється від сучасної політичної
культури сьогоденної держави, але застарілі засади залишились, як слід від
брудного взуття на чистому листі. Тобто сучасна політична культура
українського народу є постколоніальною, пострадянською, а також
посткомуністичною. Це доводить зрусифіковане положення не тільки мови, а
загалом, неспроможність оцінити власні національні інтереси, прагнення на
більш чужу, зовнішню допомогу, ніж на власні сили. Це не є правильним, для
змін, потрібно, щоб кожен з нас почав з себе, розраховував на свої сили, потім
ці сили об‘єднати, як наслідок, буде покращення не тільки політичних дій та
культури, а й взагалі, суспільства та життя в Україні.
Явище політичної культури в Україні не досліджено, оскільки вітчизняна
політична думка спрямована на вирішення однієї проблеми: вибори і вибір. За
статистичними даними можна сказати про низький рівень політичної культури
українського народу. Це спричинено байдужістю громадян, соціальна апатія,
розчарування діями влади, розрушення моральних надбань та стандартів. Тому
для України, її цивілізаційний вибір у найближчі роки залежатимуть від
встановлення демократичної культури в українському суспільстві, ініціативи
політичної активності.
Керівники влади мають показати свій професіоналізм та цивілізаційний
підхід до розв‘язання найактуальніших проблем сьогодення.
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За результатами проведених виборів за попередні роки, нове покоління, а
особливо молодь протегувала дії, спрямовані на створення незалежної,
самостійної України.
Помаранчева революція показала певні перевороти у політичній культурі
країни, які, перш за все, охопленні бажанням до свободи, соціальної
об‘єктивності. Ці модифікації підштовхують політологів абсолютно поміняти
методи вивчення політичної культури України в після революційний період.
Однак революційного стрибка було недостатньо, щоб побудувати
європейський тип політичної культури. Оскільки народ зібрався на «Майдан»
в 2013 році, щоб довести свої прагнення політичних дій та політичної культури
до європейських норм та стандартів. Тому треба кардинально змінити
політичну правову, економічну і духовно-культурну системи для складання по
частинкам новітньої демократичної політичної культури.
Отже, політична держава є пунктом загального нерозривного плану
процвітання суспільства. Політична культура в народодержавному суспільстві
повинна спрямовуватись на виховання свідомості молоді, яка має пам‘ятати та
знати українські звичаї, історію, ментальність, так як без цього не можна
започаткувати політичну культуру молоді України. Фактично свідчить , чим
більш детальніше народ усвідомлений про те, що коїться в державі та поза нею,
тим серйозніше люди ставляться до завдання та питань держави та суспільства.
Як висновок можна сказати, що не завжди політична дія виправдовує свій
статус та проведені реформи для досягнення цілей, які б покращили ту чи іншу
ситуацію країни. За підсумками останніх років зросло значення діяльності
політичних діячів, вони повинні враховували думки людей, представляли звіти
виконаної роботи політичних сил. Це потребує від представників влади високої
політичної культури, самоконтролю та політичної волі.
Рудницьких Д.О. (м. Київ)
rudnitskih@gmail.com
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ГАРАНТІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Розбудова України як демократичної і правової держави вимагає
створення розгалуженої та ефективної системи місцевого самоврядування,
яка була б спроможна своєчасно й ефективно задовольняти потреби
громадян, сприяти реалізації їхніх прав. Першорядну роль у реформуванні
місцевого самоврядування відіграє децентралізація влади. Її
зміст
розкривається таким чино: здійснюється передача значного обсягу завдань,
функцій та повноважень з центрального рівня на місцевий із належним та
подальшим їх розмежуванням між органами виконавчої влади і місцевого
самоврядування.
Децентралізація влади є доволі складним поняттям, яке можна
розкривати через його вплив на: адміністративно-територіальний устрій
держави, систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними
функцій, повноважень та фінансових ресурсів [1].
435

Більшість розвинутих держав світу підтримують та реалізовують при
організації публічної влади саме децентралізацію. Країни Європейського
союзу завдяки децентралізації публічної влади змогли якісно оновити
підходи до управління в державі та забезпечення взаємозв'язку між
населенням і владою. У той же час, розбудова якісної системи
децентралізації в Україні повинна бути системною і враховувати особливості
розвитку суспільних та державних інститутів, що склались у нашій країні.
Варто зазначити, що Основний Закон передбачає децентралізацію у
статті 132 як одну із засад, на яких ґрунтується територіальний устрій
держави [2]. Проте, на відміну від Конституцій багатьох зарубіжних держав,
засадою є не сама децентралізація, а «поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні державної влади».
На сьогодні перед Україною великий вибір форм і методів децентралізації
влади на основі зарубіжного досвіду. Попри це, незалежно від обраної стратегії
реформування, є концептуально важливі питання, в межах яких і
відбуватиметься реформування політичної влади. Перше з цих питань – це
визначення адміністративно-територіального устрою України. Досвід
європейських держав засвідчує такі можливі форми розбудови місцевого
самоврядування (залежно від його співвідношення з державною владою та від
обсягу покладених на самоврядні органи повноважень) – децентралізацію влади
на користь громад або ж автономізацію останніх. Визначення територіальної
основи органів місцевого самоврядування – першочергове завдання, що постає
перед законодавчим органом.
Наступним кроком реформування є наділення відповідних органів на
законодавчому рівні належними їм повноваженнями. Власне після цього постає
найважливіше питання – фінансування територіальних громад як суб‘єктів
місцевого самоврядування. Дієвість місцевого самоврядування, а отже і
успішність децентралізації, залежить від фінансової спроможності
територіальних колективів. Найбільш ефективним засобом створення
повноцінної матеріальної бази для місцевого самоврядування, а також мірилом
демократичності держави і компетентності самоврядних органів є фіскальна
децентралізація. Досвід Європи визначає можливість фіскальної децентралізації
шляхом децентралізації видатків (надання ресурсів на виконання певних
функцій); доходів (закріплення за територіальними колективами права на певні
доходи та на встановлення їх розміру); а також процесуальну і організаційну
самостійність із використання коштів [2, с. 82].
І наостанок, актуальним є визначення міри і рівня відповідальності органів
місцевого самоврядування перед територіальними громадами, які їх обрали.
Так, люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи добре
працюватиме для них місцева влада, а, отже, від самих мешканців залежить
якість життя [3].
Таким чином, розбудова демократичної правової держави неможлива без
надання регіонам певної самостійності шляхом децентралізації влади. Цей
шлях пройшли більшість європейських країн, а це означає, що Україна має
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унікальний шанс з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду на основі
національних традицій створити власну модель децентралізованої влади як
гарантії демократичного правового політичного режиму.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ЧИ ВАРТО ПРОВОДИТИ РЕФОРМУ В
УКРАЇНІ?
Україна – досить молода держава, тому вона ще стоїть на шляху свого
розвитку. Наразі держава знаходиться у тяжкому політичному та економічному
становищі. Зокрема, військовий конфлікт на сході країни та постійні суперечки
між політичними партіями, значно затримують розвиток країни. Основним
шляхом виходу з кризи – є проведення радикальних, глибоких реформ
механізму влади. Однією з найголовніших реформ можна назвати
децентралізацію державного управління. Проте, чи є ця глобальна зміна
виходом для України?
Перш за все, потрібно згадати, що являє собою централізована влада, у
чому її переваги та недоліки. Централізована держава – держава, у якій
територіальні та місцеві органи влади чітко підпорядковуються центральним
органам влади. Однією з таких держав є Фінляндія. Централізація допомагає
внести у політику держави, деякий момент єдиної організації. За її умови усі
керуючі органи влади спрямовуються в одному напрямі, що забезпечує
розвиток країни та її територіальну цілісність. За цих умов в країні мають бути
досвідчені та ідейні лідери, що відповідально ставитимуться до своїх
обов‘язків. Хоча це дуже легко в теорії, то на практиці це дуже важко втілити у
життя. Щодо мінусів, надмірна централізація пригнічує інтереси окремих
регіонів. Прості в місцевих масштабах рішення, приймаються довше аніж це
могло б бути. За умов, коли регіональними та місцевими ідеями та проектами
нехтують заради втілення загальнодержавних проектів, уряд може втратити
підтримку громадян, що призведе до негативних наслідків.
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Ідея централізованої держави проіснувала до початку ХХ століття. До
початку глобальних реформ у багатьох країнах, було прийнято вважати, що
децентралізована та федеративна держава – слабка та не здатна до розвитку.
Адже така форма правління загрожує єдності та втіленню загальнодержавних
ідей країни. Перевагу децентралізації було віддано після Другої світової війни,
як протиставлення державі фашистського типу. Саме після цього, такі держави
як Франція, Іспанія, Італія почали впроваджувати принципи такого правління,
за якого регіональним органам влади надавалось більше повноважень. Наразі
децентралізація – необхідна складова демократичної країни.
Яскравим сучасним прикладом переходу від централізованої держави до
децентралізованої є Польща. Реформа здійснювалась у два етапи. Під час
першого етапу змінилась структури адміністративно-територіального поділу, а
також відбулось розширення повноважень органів місцевого самоврядування. В
результаті другого етапу, кількість воєводств від 49 скоротилась до 17, було
відновлено таку територіальну одиницю, як повіт, а також сформовано до 2500
гмін. Кожна з місцевих громад отримала свій бюджет, який вона в праві
розподіляти, залежно від своїх інтересів.
Польща не єдина країна, що відчула на практиці переваги децентралізації.
Молдова почала впроваджувати реформу у 2009 році. У той же час, Латвія
завершує реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування, що почалася ще в 90-х роках. На прикладі Латвії можна
зазначити, що реформу децентралізації слід проводити швидко, не розбиваючи
її на етапи і не відриваючи її від інших реформ, адже в протилежному випадку
процес стане складним і затягнеться на довгий час. Подібні реформи також
були проведені у Данії, Словаччині та Грузії.
Тож, чи можлива дана реформа в Україні. Я вважаю, що так, але не за
даних умов. Поки влада знаходиться в руках олігархів, а між регіонами країни
виникають суперечки, реформа може спричинити досить серйозні проблеми.
Адже потрібно пам‘ятати, що поки в країні не сформувалась загальна, єдина
концепція розвитку, то потрібно забезпечувати єдину, централізовану політику.
Україна, як країна, що має ознаки як централізованої, так і децентралізованої
держави, за даних обставин не повинна змінювати цього устрою. На мою
думку, насамперед, потрібно змінити олігархічно-кланову економіку, що
сформувалась за 23 роки незалежності. Лише тоді, коли у місцевих та
центральних органах влади будуть працювати відповідальні люди, тоді
реформа децентралізації буде діяти максимально ефективно.
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ВИБОРИ 2015: ПЕРЕМОГА ЧИ ЗРАДА ДЛЯ УКРАЇНИ
У даній доповіді я розповім про нелегкий вибір, який нещодавно зробили
українці – обирали місцеві органи управління. У нелегкі часи, коли Україна
знаходиться у стані «гібридної» війни і періоду децентралізації влади, наше
населення
розраховує на активні дії. Проте побачене показало зовсім
протилежне.
Як відбулися вибори, перш за все, видно за результатами. Враховуючи
факт майбутньої децентралізації, ми бачимо, що в деяких областях перемагають
так звані місцеві «князьки», як от партія «За конкретні справи» на
Хмельниччині. Це навіює певні сумніви, бо є велика підозра, що гроші
звичайних людей підуть саме у карман можновладця. Ще один цікавий факт :
перемога «Опозиційного блоку» на південному сході країни, де зараз
переховується найбільша частина колишніх регіоналів. Тут кожен може задати
собі питання: «Якщо приходять старі люди знову, чи зроблять вони реформи?»
Неозброєним оком можна побачити зневагу людей до виборів. Чому така
низька явка? Пояснень дуже багато. Наприклад, перемога Андрія Аксьонова в
Добропіллі. Він – один з організаторів незаконного референдуму на Донеччині,
відкрито підтримує терористів. На жаль, таких людей чимала кількість. Ці
злочинні дії погіршують ставлення народу до влади. Приходить розуміння, що
криза таким чином у країні не зникне. Люди, які вже зраджували державі, у
будь-яку мить зрадять їй знову.
Проте явка по всій Україні низька. Такий фактор спричинили масові
фальсифікації, брудні кампанії політиків, нерозуміння нового закону «Про
місцеві вибори». Наші політики не стали вигадувати велосипед, а застосували
вже давно перевірені технології. Вибори двадцять п`ятого жовтня показали, що
не всі із грошима мають шанс на перемогу. Наприклад, Сергій Думчев зі своїм
«Рух за реформи» у Києві витратив на кампанію тридцять два мільйони
гривень. За підрахунками на одного виборця припадає приблизно тридцять
тисяч. На жаль чи на щастя, він не набрав навіть 5 відсотків голосів.
Розглянемо інші випадки у Києві, де можна було спостерігати цілий букет
із виборчих фальсифікацій. Люди у нашій країні звикли, що перед виборами їх
мають «купити». Існують різні способи : дитячий майданчик, ремонт у під‘їзді,
продуктові набори (коротка кодова назва «гречка»), грошова допомога. Ми
повинні розуміти, що є велика кількість людей, яка думає тільки за себе. Тому
перераховані методи можуть на неї подіяти. Масовий підкуп вражає: ціна
одного голосу коливається у межах від п`ятдесяти до п`ятсот гривень. Знову ж
таки, впливає прийняття нового закону про вибори. Його суть у тому, що від
одного округу може пройти декілька кандидатів. Тому , підкуп по суті міг бути
застосований і проти інших кандидатів, аби ті не пройшли по партійному
списку. Ці події доводять лиш те, що люди не читають передвиборчі програми
кандидатів. Звичайно, є свідомі громадяни, які задавали таким
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мажоритарщикам питання: « У країні криза. Де ж ви берете таку кількість
грошей?»
Одним із цікавих методів фальсифікацій є прописка більше ста людей в
одній квартирі. Здавалося, це важко зробити. Проте , як виявилось, реально.
Якщо зробити це на кожній дільниці і при низькій явці, перемога точно буде в
кармані.
Найбільша фальсифікація цих виборів – Павлоград. Ситуація дуже проста
і нелогічна водночас. Тут спостерігаються так звані «вибори під одного
кандидата», коли за будь-яких обставин впливовим людям потрібно, аби
перемогла саме їхня людина. До дня голосування у місті Павлограді
нараховувалось 92 тисячі виборців, після – 89 тисяч, що робить неможливим
другий тур. Із першого погляду ситуація доволі очевидна і , здавалось, віднайти
винних буде просто. Проте ЦВК робить усе, щоб цього не сталося. Доводить
свою правоту різними судами, пресою. Навіть нижча ланка, а саме
ТВК,проголосувала за другий тур. І тут знову спостерігаємо байдужість влади
до навколишніх подій.
Інший фактор байдужості і зневаги суспільства до влади – підрахунок
голосів. Чи можна людям бути впевненими у результатах виборів, коли їх
офіційно повідомляють лише за 10 днів, а то й більше? Сусідня країна Польща,
де мешкає 38.5 мільйонів населення, теж проводила вибори 25 жовтня,
щоправда парламентські. Там підрахунок голосів відбувся за один повний день.
Уже 27 жовтня весь світ знав результати.
Не все так погано, як думається. У результаті цих виборів ми побачили, що
люди не голосують за одну партію, а у місцевих радах буде представлено
велике різноманіття партій із різними ідеологіями. Нові політсили, міські
голови і депутати. Перемогою можна назвати і те, що за законом можна
прибрати депутата, якщо він не працює.
Отже, ми бачимо збільшення зневаги і байдужості людей до виборів.
Народ прагне нових змін і реформ. Із впевненістю можна сказати, що без
реальних дій ми і надалі будемо бачити розквіт брудних технологій наших
політиків. Цю проблему потрібно вирішувати негайно. Слава Україні.
Северинчик О.П. (м. Київ)
o.severinchik@kpi.ua
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНА
БЕЗПЕКА : РОЛЬ ЗМІ
Однією із загальнолюдських проблем та загроз міжнародної безпеки та
прогресу сьогодення є глобалізація ідеологічних процесів і боротьба проти неї,
зменшення її впливу та забезпечення інформаційної безпеки регіонів світу. Ця
проблема за своїми масштабами та загрозами значно перевищує масштаби
тероризму, національних та релігійних конфліктів, расизму та інших загроз
безпеці.
Сьогодні на світовій арені все більше розгораються географо-політичні та
ідеологічні ігри, боротьба розвинутих держав за посилення свого впливу в
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певних регіонах світу набирає все більших обертів. Спостерігається посилення
інформаційного впливу, застосовуються тактики інформаційної атаки, що
становить серйозну небезпеку стабільності та незалежності деяких держав.
Глобалізація ідеологічних процесів, їх вплив на свідомість народу, їх
інтеграція в світову економічну та соціальну інфраструктуру пов‘язана з
різноманітними факторами. Особливе місце в цьому процесі займають засоби
масової інформації.
Глобалізація, з одного боку, проявляється в тому, що в ідеологічні процеси
втягуються всі народи, всі регіони світу. З іншого боку, в результаті
інформаційної революції люди, що проживають в різних куточках планети,
можуть підпадати під ідеологічний вплив через всесвітню мережу.
Ідеологічний вплив, інформаційна атака спрямована на досягнення певних
цілей, в тому числі на розпалення національної ворожнечі, націоналізму,
релігійного екстремізму, тероризму негативно впливають на свідомість
сучасної молоді, викликають інтерес до різноманітних деструктивних рухів та
груп. Звичайно, всесвітня мережа має свої позитивні аспекти, завдяки яким
люди спілкуються між собою, взнають новини політики, науки, суспільного
життя тощо. Засоби масової інформації допомагають сформувати соціальні
уявлення, систему цінностей, допомагають розширити кругозір та
вдосконалити знання.
Спроби ідеологічного впливу на певну групу людей, народ, суспільство
були завжди. Якщо заглянути в історію, можна помітити, що цей процес з
кожним роком розвивається і поглиблюється, розширює масштаби охоплення
аудиторії. Особливості ідеологічного впливу проявляються в тому, що цей
процес проходить швидкими темпами. Прискорення темпів можна пояснити
тим, що в епоху високих інформаційних технологій будь-яка інформація
розповсюджується дуже швидко. Преса, радіо, телебачення, кіно, Інтернет
стали розповсюджувачами різноманітних ідей та, одночасно, стали засобами
формування
світогляду та поведінки людей.
Під ідеологічний вплив
підпадають всі прошарки населення, всі сфери життя суспільства. Неможливо
навіть уявити яку-небудь сферу людської діяльності, яка б не відчула на собі
впливу ідеології. Ідеологічний вплив сьогодні не має стихійного характеру, він
провадиться свідомо, спрямований на досягнення певної мети, має в основі
певний план дій. В цьому процесі беруть участь різноманітні владні інститути,
групи та угрупування.
В таких умовах актуальним для державної політики є ідеологічне
виховання та ідеологічна профілактика населення. В цьому процесі мають
приймати участь недержавні, неурядові суспільні організації, інститути
громадянського суспільства, освітні та виховні заклади.
Підвищення ролі ЗМІ в житті сучасного суспільства ставить перед ними
більш високі вимоги до організації своєї діяльності, потребують формувати
власну ідеологію, що спроможна забезпечити їх саморозвиток на основі
фундаментальних загальнолюдських цінностей. Щоб виховувати маси, ЗМІ
самі повинні володіти соціально значущим світоглядом.
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Епоха глобальних проблем і масових комунікацій посилює
відповідальність ЗМІ за формування духовної ідентичності людини:
інформаційне мовлення стало найбільш масштабним видом соціальної
практики, що ефективно формує громадську думку, дає інформацію щодо
актуальних питань колективного життя, встановлює загальний погляд на
взаємовідносини з оточуючою дійсністю
Таким чином, в сучасну епоху інформаційних технологій інститут масмедіа стає вирішальною силою в процесі розбудови соціального простору
людини: ця сила формує уявлення людей про майбутнє, формує базові цінності,
роблячи визначальний вплив на процес розвитку громадянського суспільства.
Семоненко О.М. (м. Київ)
semonenko055@gmail.com
ДОСВІД ЄВРОПИ В ПОБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВ ТА
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
Питання централізації та децентралізації є особливо актуальним в час коли
наша держава знаходиться на етапі реформування, і від того як успішно буде
проходити реформування залежить підвищення соціального статусу нашої
держави.
Ідеї централізації та децентралізації висувалися Жаном Боденом та
Йоганном Альтузіусом ще в 16 ст. Перевагу отримували принципи
централізованого державного устрою , які панували до початку 20 ст. Це
призвело до того, що виникла надмірна централізація. Вона характеризувалася
домінуванням панування, насильством,.централізм поступово замінювався
диктаторством: Румунія - Н. Чаушеску, Італія –Б. Муссоліні, Німеччина А. Гітлер, СРСР – Й. Сталін. Україна була однією з республік СРСР і в повній
мірі відчула на собі всі переваги тоталітарного режиму.
Процес децентралізації охопив всі Європейські країни. Вони пройшли
різний шлях до досягнення мети. Але в своїй роботі мені хочеться зупинитися
на одній - Франції.
Чому саме? В Україні і Франції схожі деякі показники, а саме - площа,
кількість населення та форма держави. Децентралізація у Франції почалася в
1960 році, але основні реформи були проведені в 1982-1983 та 2003-2004 рр. У
Франції існує чотири рівня адміністративно – територіальної організації:
комуна, департамент, регіон, одиниці з особливим статусом. Діяльність органів
різного рівня часто перетинається. Реформи 1982 року розподілили сфери
діяльності між різними рівнями самоврядування (особливо в сфері соціальних
відносин та освіти). Кожен рівень самоврядування отримав право розробляти
рішення які вважає важливим для своїх виборців. Для того щоб ці нововведення
не призвели бо розпаду держави на дрібні частини в цьому ж році був
впроваджений план держава – регіон. Кожна місцева рада розробляє свій
регіональний план, а потім ухвалює його з префектом як представником
держави. З одного боку держава могла координувати політичні рішення на
регіональному рівні,а з другого мобілізувати фінансові ресурси місцевих
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органів на впровадження власних цілей. Частка бюджету регіону (15-20 %) йде
на витрати, що не входять до компетенції регіону, фінансуються державою
регіоном та ЕС. Місцеві органи влади отримали фінансову автономію, що
потребувала перенести значну частину своїх доходів на місцеві податки.
Децентралізація підсилила владу керівників підрозділів на місцевому рівні,
надавши їм правовий та політичний статус та зменшивши контроль над їхніми
фінансовими можливостями.
Таким чином, після проведених реформ французька держава, передавши
значну частину своїх повноважень місцевим органам, залишається залученої у
всі події регіонів. Децентралізація в країні не сприймається як низка реформ які
були проведені, а як процес який протікає постійно.
Роки прожиті в СРСР не пройшли даремно для України. В спадок ми
отримали надмірну централізацію влади, нерівномірний розвиток регіонів (в
СРСР бюджет формувався по принципу з низу до гори), бюрократизм. За роки
незалежності в державі так і не були проведені реформ , що змогли б подолати
негативні перекоси централізації радянського типу. Влада в Україні
залишається громіздкою (в останні роки апарат навіть збільшився), внутрішньо
суперечливою, відірваною від людей. Це призвело до глибокої економічної,
культурної, політичної та громадської кризи. В пострадянський період бюджет
формувався за принципом знизу до гори і з гори до низу, що призвело до
занепаду місцевих громад, особливо сільських.
Ситуація яка склалася в Україні потребує радикальних змін як в самій
державі, так і в свідомості кожного громадянина нашої держави.
Централізована бюрократична влада повинна позбавитися частини своїх
повноважень, що призведе до зменшення корупції. Потрібно підняти активність
громадського суспільства, що була задавлена роками тоталітаризму, для взяття
на себе відповідальності за виконання багатьох нових функцій.
Таким чином для успішного розвитку суспільства потрібно провести низку
реформ які б поєднували принципи централізації і децентралізації,
розмежовували функції і повноваження між різними рівнями управління. Крім
того, потрібно враховувати що реформи повинні бути направлені не тільки на
фінансові і податкові сторони проблеми, а й на підняття політичної активності
громадян, створення комфортних умов проживання.
Сідько О.С. (м. Київ)
sidkoo@outlook.com
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛЕРАНТНИХ ПОЛІТИЧНИХ
ВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Застосовність толерантності у політиці характерна саме для сучасного
світового співтовариства, коли люди (у т.ч. державні і політичні діячі) все
більше розуміють необхідність встановлення цивілізованих, дружніх
взаємовідносин між різними народами і країнами.
Політична толерантність є складним поняттям. «Політика не є точною
наукою» зазначав Бісмарк. Мало хто вважає, що толерантність являється
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складовою формули влади, швидше за все це бажана обставина. Політиці
притаманні різні сфери впливу,навіть, боротьба за чужі ресурси. Таке
твердження і поняття толерантність -- не сумісні. Політична влада у своїх діях
дотримується певної відстані між тим, що показати суспільству чи навпаки
приховати. Безумовно, шанси толерантних політичних відносин зростають,
якщо демократичні процеси пов‘язані із формуванням цивілізованої опозиції чи
збільшенням впливу громадянського суспільства [1].
З наукового погляду політологія виділяє деклараційний, реляційний та
акційний види толерантності. В одному випадку сприйняття і терпіння
виявляються «на словах», тобто у заявах, деклараціях тощо. В іншому їх
характеризують самі стосунки між різними суб‘єктами. І на сам кінець у
акційному випадку вони проявляються у діях протистояння сторін.
Поєднання толерантності і політкоректності можливе за умови прийняття
такої моделі відносин: не бажай, не говори іншому того, чого ти не бажаєш
собі; не вчиняй з іншим так, як ти не хочеш, щоб вчинили з тобою. Л.
Синельникова аналізуючи відносини між політикою, її вершителями і
толерантністю, приходить до висновку про неможливість (чи м‘якше кажучи
складність) таких стосунків, адже сама природа політики суперечить
принципам толерантності. Стратегією і тактикою політтехнологів є
розмивання меж між правдою і неправдою, фактами і чутками. Брехливе
відтворення подій, постійні підміни понять, оцінки суджень політичних
опонентів проявляються масово і підривають довіру до влади. А за домінування
підходу: думка неправильна, якщо вона не моя, зникає така ознака
толерантності, як право альтернативної позиції . Однак розуміння
забезпечується спілкуванням, обміном інформацією, тобто у діалозі. Рух
діалогу це зміна аргументів. Тип аргументу може бути своєрідною одиницею
виміру толерантності, наприклад, у такому характерному діалоговому жанрі, як
дебати. Дебати мають особливий жанрово-комунікативний код: з одного боку,
вони націлені на протистояння, з іншого на пошук компромісу. Якщо взаємодія
комунікантів будується на вербальному матеріалі, що викликає негативні емоції
і відповідну реакцію, дебати перетворюються на конфліктний дискурс . І лише
дотримання принципів комунікативної толерантності може завадити такому
перетворенню, перевести змагання з позиції «хто скаже гірше один про одного»
на позицію «хто переконливіше доведе свою думку, не відкидаючи думку
іншого». Саме у діалозі знаходить своє виявлення гостра сучасна проблема
толерантності. Тут вона виглядає як дотримання норм реагування на
висловлювання іншого, допущення того, що цей інший має принципово інакшу
точку зору. Звичайно, її необов‘язково приймати, але треба визнати її право на
існування, допускати її «несхожість», можливо, дослухатися до неї.
Толерантним має бути зворотній зв‘язок людей, що спілкуються публічно.
Зоною ризику у дебатах блок «питання-відповідь». Інтолерантність у цьому
комунікативному сегменті може проявитися у перекручуванні смислів, у
неадекватній особистісній інтерпретації, у втраті самоконтролю, у відході від
конкретики у бік бездоказової оцінки, в акценті на внутрішньо особистісному
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конфлікті, який викликає нездоровий інтерес, але не сприяє соціальному
прогресу. Тому серед принципів толерантності, на основі яких повинен
формуватися концепт толерантності, дослідниця Л. Синельникова називає
наступні: готовність до прийняття інакших поглядів; цивілізований компроміс;
готовність влади допускати інакомислення у суспільстві; намагання узгодити
позиції на основі справедливості, закону і права людини на власний вибір; не
нав‘язувати єдиний стандарт; уміння вирішувати суперечки відкрито,
конструктивно і позитивно...[2].
Тобто, якщо компроміс вважати нормою політкультурного суспільства зі
складною структурою громадської думки, то слід визнати, що шлях до
компромісу лежить через толерантність.
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КОНСТРУКТИВНЕ ТА ДЕСТРУКТИВНЕ У ЯВИЩІ ВТРУЧАННЯ
ДЕРЖАВИ У ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ: ЗНАЧЕННЯ КИТАЙСЬКОГО
ДОСВІДУ ДЛЯ УКРАЇНИ
Розбудова успішної країни, що розвивається, неможлива поза втручання
держави як суспільної інституції і як сказав Микола Бердяєв «Держава існує не
для того, щоб перетворити земне життя на рай, а для того, щоб перешкодити її
остаточно перетворитися в пекло» [1]. Та ефективність такого втручання
корелює з його адекватністю, тобто запити розвитку усього господарського,
культурного комплексу країни повинні відображатися та усвідомлюватися у
політичних акціях управлінського апарату, що мусить не тільки відповідати,
але відокремлювати тенденції, корисні для поступу усієї країни, від тих, що є
ситуативно актуальними лише для певних прошарків населення. Чи існує
керівництво спроможне на такі опції ? Я вважаю, що – ні. І можу довести це,
аналізуючи розвиток ринку нерухомості Китаю. Ця країна обрана мною не
випадково, адже саме її бурхливий розвиток науковці пояснюють вдалим
впливом держави, яка зуміла поєднати традиційні колективістські цінності
дисципліни та підпорядкування головуючим, та виклики сучасної ринкової
моделі глобалізаційного світу у формуванні успішної країни сучасності .
В своєму досліджені я вирішив обрати одну з найвідоміших, з огляду на
ЗМІ [2], проблем Китаю, це проблеми розвитку ринку нерухомості. Якщо
порівняти скільки коштує оренда середнього офісного приміщення в Шанхаї з
ВВП на душу населення, то ці цифри просто збивають з пантелику, отриманий
коефіцієнт буде дорівнювати 8. Для порівняння - перед всесвітньою кризою
2007-2008 рр. цей же коефіцієнт для Нью-Йорку становив лише близько 1, а це
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призвело до такого масштабного економічного спаду в усьому світі. Але якщо
прирівняти реальні доходи середнього робітника в Китаї до вартості
стандартної 100 м² квартири в Шанхаї, то цьому робочому доведеться
відкладати на неї весь свій прибуток більше 230 років [3].
Отже я розгляну основні причини такого розриву між реальними доходами
населення Китаю, та вартістю 1 м² нерухомості в Китаї:
1. По-перше, через не виправдані очікування американських та
європейських інвесторів, які на початку 90-х років активно вкладали величезні
кошти в ринок нерухомості Китаю.
2. По-друге, в тих же 90-х занадто консервативна та відстала політика
іпотечного кредитування, при якій доводилося вносити передплатою від 40 до
65 %. Якби використовувалась американська система іпотечного кредитування,
то ринок нерухомості не зміг би «роздутися» до таких великих розмірів, а
скоріш за все, просто потрохи охолов десь на початку 2000-х. Хоча можна
відмітити, що зараз така консервативна політика перейшла в розряд
стримуючих факторів до ще більшого «роздування» ринку.
3. Третя і напевно головна причина, це те що швидкість зростання ВВП
Китаю з року в рік сповільнюється, а отже зростання реальних доходів
населення теж сповільнюється, що до речі тісно пов‘язує третій та перший
пункти.
Чому я обрав ринок нерухомості? Бо він є одним з найвідкритіших, тобто
таким, що найменше контролюється державою (у порівнянні з ринком товарів
легкої та важкої промисловостей тощо) в Китаю, та з найменшим втручанням з
боку держави. Бо ідеологічна закритість правління не дає нам можливості
користуватися даними незалежних економічних досліджень та робити з них
самостійні неупереджені політичні висновки. Таким чином, ми пересвідчуємося
у тому, що сам вплив державної політики необхідно повсякчас звіряти із
вимогами часу, модернізувати його в залежності від запитів не тільки
поточного моменту, але і ведучих трендів майбутніх взаємодій у світі,
міжнародного поділу праці, інвестиційної політики, тощо.
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ
Міграція населення – це переміщення осіб через кордон тих чи інших країн
зі зміною місця проживання , як назавжди так і на більш-менш тривалий час. На
даний час міграція є однією з важливих проблем народонаселення і тому вона
розглядається не лише як просте механічне переміщення людей, а також як
складний суспільний процес, що зачіпає багато сторін соціально- економічного
життя.
В країнах Західної Європи 12-20% від загальної кількості населення –
іммігранти. Майже 40 % офіційних іммігрантів прибувають до європейських
країн у пошуках роботи. Решта – ті, хто приїхав з іншою метою, наприклад в
пошуках притулку чи заради возз‘єднання родини,- згодом теж опиняються на
ринку праці. Це вже не кажучи про мігрантів «нелегальних» , кількість яких як
мінімум п‘ять мільйонів. І все це на фоні високого безробіття, межі якого
становлять 6-9%.
Принциповою відмінністю ситуації в країнах Європи є те, що подолати
проблему робочої сили можна було б за рахунок працевлаштування місцевих
безробітних. Однак і дане питання вирішується не так просто як здається . Як
показують спеціальні соціологічні дослідження , навіть у тих країнах, де ринок
праці відрізняється своєю гнучкістю і мобільністю , зростання зайнятості не
означає зниження рівня безробіття . При обробці даних зібраних в країнах
Європи, таких як Франція, Великобританія та Голландія , можна дійти висновку
, що в галузях де найбільший дефіцит робочої сили , колишні безробітні
займають вакансії в найменшому відсотку . При чому цей відсоток не
збільшувався, навіть у періоди бурхливого економічного розвитку .
Міграція стає важливим компонентом збільшення рівня населення в
країнах Європи не зважаючи на те, що розвиток і розбудова економіки , а також
ринок праці та умови проживання в різних країнах не впливають на
демографічні зміни.
Все більше зростає число трудових мігрантів та, так званих, бізнесмігрантів . На сьогоднішній час прийняла чіткі обриси тенденція до підвищення
частки висококваліфікованих кадрів у загальній структурі імміграції. У таких
країнах, як Німеччина й Великобританія було введено прискорена процедура
видання дозволів працювати ,для висококваліфікованих фахівців.
Можна не сумніватися в тому, що європейське співтовариство потребує
імміграції. Адже європейці живуть дедалі довше, а дітей народжують все
менше. Зараз у країнах , які є членами ЄС і країнах , які є кандидатами на вступ
до ЄС проживає 450 млн. чоловік. І тому без імміграції чисельність населення
скоротиться , і до 2015 року складе менше 400 млн.
В багатьох економічно розвинених країнах світу міграційна політика
ставить в якості пріоритету необхідність іммігрантів в новому суспільстві. На
сьогодні у світовій практиці існує два основних способи інтеграції: взаємне
співіснування культур і асиміляція. Щодо політики інтеграції іммігрантів , то
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країни можна поділити на дві групи. До першої групи, яка проводить політику
асиміляції , належать Франція, Німеччина , США, Швейцарія . А до іншої групи
, яка проводить політику взаємного співіснування культур дотримуються
Канада, Бельгія, Велика Британія, Нідерланди.
Список використаних джерел:
1. Воробйова О.Д. Міграційні процеси населення: питання теорії та державної
міграційної політики/ О.Д. Воробйова// Соціум. – 2006. – № 9 (202).
2. Воробйова О.Д. Міграція населення: Теорія і практика дослідження/
О.Д. Воробйова. – М.: Перспектива, 2007. – 176 с.
3. Івахнюк І.В. Дві міграційні системи в Європі: тенденції розвитку та
перспективи взаємодії/ І.В. Івахнюк. – К.: Либідь, 2006. – 123 с.
Супрун О.В. (м. Київ)
shevchyk.oksana@mail.ru
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛЮРАЛІЗМУ У ГЛОБАЛЬНОМУ
ПРОСТОРІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА
Якщо ми візьмемо видруки сучасних мас-медіа, чи зайдемо до Мережі, або
у тій чи іншій формі продивимося дослідницькі пошуки вчених, то термін
«глобалізація» буде зустрічатися чи не найчастіше. Це явище планетарного
масштабу і може потрактовуватися як у сенсі поєднання різноманітності
єдиного, розмаїття вимірів розвитку, так і як завдання інтеграції цього
різнобарв‘я, заради уможливлення розгортання розвитку як поступу та
стабільності, збільшення суспільного блага. Зв‘язки технологічні та між
групові, міжособистісні стають всеохоплюючими і потребують аналізу їх
внутрішньої сутності, тих складових у феномені глобального простору, що
кінець кінцем і формують його, і виступають чинниками розгортання, і
результатом останнього. До таких факторів є підстави віднести плюралізм,
причому досліджувати його потрібно у різних аспектах. Адже коли ми
оголошуємо якесь явище соціально-політичним феноменом, то аналітика
останнього логічно передбачає залучення вивчення мотивів поведінки людей, їх
психології як соціальних акторів у політичній грі. Тому питання розвитку
плюралізму я пропоную розглядати не тільки й не стільки у аспекті партійного
будівництва, скільки у вимірності розкодування ним суспільних взаємодій, що
стає особливо актуальним в умовах глобального розповсюдження і ідей, і
товарів, і послуг, і проблем.
Явище плюралізму є суттєвим для побудови демократичного суспільства,
адже він, по-перше, сприяє тому, аби різні групи людей почали усвідомлювати
спільність й розбіжність своїх інтересів, необхідність їх формулювати і
висловлювати. По-друге, такі особистості будуть прагнути до формування
соціального простору, щоб бути почутими. Таким чином, ми підходимо з
нового боку до аналітики необхідності розбудови громадянського суспільства,
яке, у свою чергу, допомагає осягнути плюралізм у якості питання
культурного, що кореспондує, відповідно, із толерантністю, потребою і
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здатністю у налагодженні конструктивних діалогів, багатоканальної
комунікації, орієнтованої на низку компромісів, на спрямованість до
консенсусу, який хоч і не є досяжним у форматі ідеалу, та утримується метою
будь-якого спілкування. Проблема об‘єднання
як консолідації окремих
суспільних утворень є особливо актуальною для країн стадії переходу, зокрема,
для України з її завданнями реформування та дієвості водночас .
Плюралізм є важливим для вивчення і як феномен соціальнопсихологічний: наскільки зв'язок із іншими людьми, суспільними прошарками,
стратами, тощо, уможливлює для особи здатність до всебічного бачення певних
явищ практичного життя, робить її більш мобільною у сучасних вимірах
глобалізованої реальності. Саме він формує простір так званої вторинної між
суб‘єктної взаємодії, коли люди продовжують комунікацію залучаючи увесь
спектр своїх референцій. Це робить їх відкритими до інновацій, збагачує
культурну палітру зв‘язків та взаємодій. Плюралізм авторитетних осіб сприяє
розвитку різноманітних якостей у інших, серед яких, звичайно, потрібно
виокремлювати й заохочувати соціально-конструктивні, та сама зміна ролей у
суспільних нішах, про що пишуть [1, С.221-223] культурологи й антропологи
рахується позитивним наслідком плюралізму. Водночас, необхідне розуміння
того, що потреба людини у пояснювальних схемах, у інтерпретаційній системі
погляду на різноманітні події, задіює символічний універсум, який допомагає
осягнути соціальний світ і не припуститися ототожнення плюралізму із хаосом.
І тут «лише один мета-смисловий комплекс, тобто лише один символічний
універсум, може виконувати роль домінуючого і таким чином задовольняти
прагнення соціальної системи до стабільності» [2, С. 310-311], а особі надавати
потрібну сітку координат, вважають наші соціологи. Боротьба між різними
символічними універсамами передбачає наявність плюралізму як соцієтального
явища, але не створює його, відтак потрібні свідомі зусилля культурнополітичного плану задля утримання толерування у спільноті.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
Україні, яка переживає період переходу від однієї політичної системи до
іншої, будує нові політичні та суспільні інститути, а відтак і нові відносини між
ними, є вкрай важливим відстеження питання трансформації політичної
культури населення, розвитку інституту політичної участі, усвідомлення
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проблем деполітизації та відчуження людей від політичного життя. При тім
актуальним є розуміння того, чим вітчизняна політична культура відрізняється
від політичної культури інших країн, які рухаються в схожому із Україною
напрямі? Наскільки правомірно говорити про відмінності в характері та рівні
розвитку громадянського суспільства, в т.ч. громадської активності та участі в
Україні та інших транзитивних суспільствах? А на фоні складних подій 20142015 років також і про те, чи є здатність до протесту та самоорганізації, яке
продемонструвало українське суспільство його іманентною, соціокультурною
властивістю, чи результатом послідовних соціальних потрясінь викликаних як
масовою соціальною фрустрацією так і іншими причинами.
Відповідно до даних Європейського Соціального Дослідження (ЄСД),
Україна за основними показниками політичної культури загалом корелює з
новими демократіями Центрально-Східної Європи. При тім окремі параметри
політико-культурної практики, роблять Україну особливим випадком на тлі не
тільки регіону ЦСЄ, але і в цілому загальноєвропейському контексті.
Характерною особливістю України та її політичної культури на даному
етапі є надзвичайно низький рівень довіри до всіх демократичних політичних
та суспільних інститутів – як парламенту, політикам, політичним партіям, так і
державним органам, покликаним забезпечувати порядок і справедливість в
країні – судово-правовій системі та органам охорони правопорядку. Без
сумніву, невисока оцінка діяльності керівництва країни, а також низька довіра
політичним інститутам, ведуть до незадовільної оцінки політичної системи в
цілому та оцінки функціонування демократії в країні зокрема. Загалом за роки
перетворень в Україні сформувались цілком адекватні уявлення про
демократію. Більшість громадян надає перевагу саме демократичним
цінностям. Водночас рівень песимізму щодо стану демократичного режиму в
Україні нині є надзвичайно високим.
Попри значну зовнішню політизацію сучасного українського суспільства
та демократично мотивовані протести широких верств населення
(«Євромайдан»), масове позитивне сприйняття нормативного ідеалу демократії
не супроводжується такою ж масовою та високою оцінкою реальної практики
поширення демократизації. Дослідження соціально-політичних настроїв
українців демонструє, що характерною рисою масової політичної свідомості є
зниження інтересу до політики серед загалу громадян, збільшення негативноамбівалентних політичних настанов, невисокий рівень участі у конвенційних
формах політичної активності. Як прогнозують спеціалісти зростання
соціальної напруги в українському суспільстві у найближчій перспективі
негативно позначиться на міжособистісній та інституціональній довірі. Що в
свою чергу обумовить поширення потенціалу суспільного активізму переважно
в протестному напрямі.
Безумовно розвиток подібних процесів не є безальтернативним.
Перспективи поширення демократичних політичних практик та орієнтацій
будуть залежати від здатності українського суспільства та владних політичних
інститутів досягти базового консенсусу та мінімізувати негативні аспекти
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транзитивного суспільного розвитку. Отже фундаментальною для України
залишається проблема майбутніх взаємовідносини між громадянським
суспільством та політичною елітою. Прозорості потребує розуміння того,
наскільки масштабна та ефективна громадська участь може бути гарантована
державою, і чи взагалі сучасна політична еліта України зацікавлена в подібній
активності громадян.
Україна є типовою країною, що знаходиться на етапі розвитку
демократичної політичної культури. Розвиток феномену політичної участі в
Україні здійснюється за стандартною схемою залучення людей в політичне
життя: від зростання пізнавального інтересу до політики – до різних форм
участі у політичних акціях. Однак загальний рівень протестного потенціалу в
межах суспільства, а також здатність до мобілізації опозиційних груп, - дещо
вирізняють Україну, наприклад, на тлі сусідніх їй країн регіону ЦентральноСхідної Європи. Отже, такі фактори як історія країни, її політичні традиції,
рівень економічного розвитку, а також географія і специфіка демократичних
політичних інститутів, безпосередньо обумовлюють особливий змішаний тип
політичної культури громадян України.
Телешун Я.С. (м. Київ)
СОЦІОЛОГІЯ КОМІКСУ
Комікси. Коли ми чуємо дане слово, то воно, у нас, перш за все,
асоціюється з ілюстрованими журналами з мінімум тексту, американськими
фільмами з неймовірними спецефектами і в останню чергу з політикою. Адже,
достатньо важко побачити кореляцію коміксів і політики. Але зв'язок є. В
коміксах автори зачіпають соціально-політичні проблеми, що турбують
суспільство. Через комікси інституції (держава, неприбуткові недержавні
організації, журнали і газети) намагаються сформувати у молодого покоління
(переважна аудиторія) певне бачення світу, певну систему установок і
цінностей.
При цьому малюнок і замкнутий в нього вербальний текст створюють
органічнуу смислову єдність. Дослідник коміксів А.Г. Сонін визначає комікси
як "особливий спосіб оповідання, текст якого представляє собою послідовність
кадрів, що містять, крім малюнка, вербальний твір, що передає переважно
діалог персонажів, який замкнутий в особливу рамку [1, с. 111].
Завдяки взаємодії в ньому вербальної і невербальної складової, комікс
поєднує в собі високий об'єм інформації, що розрахований на максимальну
простоту сприйняття, що робить його доступним для кожного. Це, в свою
чергу, полегшує сприйняття на свідомому і підсвідомому рівні ідеї, яка
закладена в основу.
В свою чергу політичні комікси - мальовані історії, розповіді в картинках,
де головними героями виступають політики. Варто звернути увагу, що
соціально-політичний зміст присутній не тільки в таз званих "політичних
коміксах", а й загалом в більшості коміксів.
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Зокрема, якщо проаналізуємо історію коміксів в США, то побачимо, що
вони тісно пов'язані з соціально-політичною, економічною проблематикою.
Саме в США, починаючи з 1892 року (перший американскьйи комікс
"Ведмежата і тигр"), комікси стали невід'ємною частиною культури, на основі
якої формуються цінності, включаючи і політичні.
Для того, щоб зрозуміти соціально-політичний зміст коміксів треба
проаналізувати їх зміст у кореляції з часом їх публікації. Виділяють наступні
періоди коміксів в США:
 золотий вік коміксів;
 срібний вік коміксів;
 бронзовий вік коміксів;
 сучасний вік коміксів.
Золотий вік коміксів - назва періоду в історії американських коміксів, який
тривав (за різними оцінками) з кінця 1930-х до середини 1950-х років. Перші
серйозні кроки у розвитку мистецтва графічних новел були зроблені на початку
XX століття, у пошуках нових шляхів графічної та візуальної комунікації та
самовираження. Спочатку комікси носили чисто гумористичний характер.
Багато в чому це пояснюється етимологією англійського слова комікс - comic.
Докорінно ця ситуація змінилася в червні 1938 року, коли в США з'явився
супергерой Супермен. Цей період також характеризується появою таких
культових персонажів, як
Бетмен (1939), Зелена Стріла (1941) тощо.
Домінуючим мотивом даного періоду була боротьба вищезазначених героїв з
монополіями, фінансово-промисловими групами, капіталістами, що ставили
перед собою дві основні мети: особисте збагаченні і зосредження влади в своїх
руках. Зокрема основним ворогом Супермена був Лекс Лютор - мільярдер,
"бездушний" промисловець, що прагнув влади і навіть зміг статти на певний
час Президентом США. Інший супергерой - Бетмен - він же Брюс Уейн мільярдер і філантроп, який безсилий врятувати своє місто виключно
легальним шляхом (через супротив своїх "колег" по статкам), змушений
одягнути "маску" заради вищої справедливості. Інший герой, Зелена Стріла
(Олівер Квін) - ще один представник когорти "супергероїв-мільярдерів", який
втративши свої статки боровся проти власників великого капіталу за права
робітничого класу і прогресивізму. На прикладі, двох персонажів: Бетмана і
Зеленої Стріли, бачимо боротьбу "за уми і серця" молоді консервативної і лівої
ідеології.
Друга світова війна справила серйозний вплив на зміст коміксів про
супергероїв — тепер герої билися з країнами "Осі", а на обкладинках
зображувалися супергерої, що борються з представниками нацизму - Капітан
Америка (1941).
Після перемоги над фашизмом і початком "гонки озброєнь" стали
з'являтися супергерої зі здібностями до ядерного синтезу, наприклад, Атомний
Громовержець і Атомна Людина. Це в свою чергу пояснюється великим
занепокоєнням американської спільноти щодо можливої ядерної війни. Дані
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комікси були покликані послабити острахи молодих. Крім того, супергерої
почали активно боротися з комуністами на сторінках коміксів.
Срібний вік коміксів тривав приблизно з 1956 до 1970 рік. Він розпочався з
коміксу Showcase №4, випущеного DC Comics в жовтні 1956 року. У ньому
компанія представила нову версію вже існуючого супергероя Флеша. В 60-х на
світову арену коміксів виходить компанія Марвел зі своїми героями:
Фантастична Четвірка, Людина-Павук, Халк, Тор, Люди Ікс, Залізна Людина і
багато інших. В даний період, в своїй більшості, комікси відходять від
соціально-політичної проблематики. Хоча й тут можна зустріти комікси
присвячені протистоянню США і СРСР ("Холодна війна", "Карибська криза" через комікси "Люди Ікс"), проблематиці багатства й бідності, соціальної
відповідальності тощо.
Так, Залізна Людина - Тоні Старк - мільярдер, чиї заводи виготовляють
зброю, переосмислює своє життя, після полону та застосовує свої статки,
новітні технології для боротьби зі злочинністю і спокути своєї вини перед
суспільством. Автор даного героя, Стен Лі, зазначав, що Залізна Людина є
породженням Холодної і В'єтнамської війни,засобом розкриття боротьби
американської економіки з комунізмом [2]. Згодом, після перегляду образу
героя, наріжним каменем стала проблема корпоративного криміналу і
тероризму.
Бронзовий вік коміксів - назва передостаннього періоду в історії
американських коміксів. Прийнято вважати, що він почався на початку 1970-х і
закінчився приблизно в 1985 році. Сюжети коміксів стали більш соціально
спрямованими, тепер вони зачіпали такі проблематики, як уживання
наркотиків, алкоголізм, забруднення навколишнього середовища. Це в свою
чергу пов'язано з тим, що в 1971 році з головним редактором Marvel Стеном Лі
зв'язався Департамент охорони здоров'я і соціальних служб США з проханням
створити комікс про зловживання наркотиками. Як результат з'явилися
суперзлодії-наркомани - Зелений Гоблін, а також герої-наркомани - Спіді
(помічник Зеленої Стріли).
Сучасний вік коміксів починається з середини 1980-х і триває по наш час.
Точних рамок, як і у випадку з бронзовим віком не існує. Сучасний вік
характеризується ще більшою реалістичністю в коміксах, появою антигероїв
(Росомаха, Каратель) і похмурістю сюжетів.
Отже, можна зробити висновок, що комікс у XX столітті став одним із
популярних жанрів масової культури, який відображає соціально-політичні
проблеми свого часу. В свою чергу комікс є ефективним механізмом впливу на
формування культури молоді, зокрема і політичної.
Список використаних джерел:
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СОЦІУМУ
Розглядаючи сучасну політичну ситуацію в Україні, необхідно
враховувати суспільство, як важливу складову в процесі формування та
утвердження демократичної держави, що в майбутньому буде спроможна
дієво та своєчасно задовольняти потреби суспільства, захищати права
громадян. Якщо говорити про участь українського соціуму в процесі
управління державою, то в першу чергу потрібно приділити особливу увагу до
учасників даного процесу. В розрізі даного питання важливо відзначити рівень
освіченості громадян, політичної активності та культури, насамперед молоді.
Проблема політичної культури, в розрізі останніх кількох років історії України,
стала нагальним питання для соціологів.
Політична культура включає в себе не всю політичну свідомість і
політичну поведінку, а лише те уставлене, типове, що характерне для
політичного життя суспільства, для політичної свідомості і поведінки основної
маси населення , те, що стало звичкою, стало типовим і характерним для даної
соціальної спільноти [1]. Тобто низький рівень культури зумовлений як
історичними (поділ територій України, існування комуністичного режиму), так
і соціально-економічними, духовними та психологічними чинниками. Не
останню роль відіграло також геополітичне становище та роль України у
протистоянні Росії та Заходу (Європи, Америки), що підтверджується у
невизначеності напрямку зовнішньої політики держави.
Багато факторів впливає на становлення політичної культури нації. Я
вважаю, що необхідно виділити декілька найбільш важливих.
Перш за все, це наявність протиріч в суспільстві. Приклади політичних
ідеалів (західні демократії) за часту не зовсім відповідають реаліям демократії в
Україні. Це в свою чергу проявляється в політичній активності громадян – від
повної апатії до агресивних демонстрації, сутичок, конфліктів, тощо. Розрив
між верствами населення , поділ на «бідних» та «заможних» тільки погіршують
становище.
Варто також взяти до уваги одну з таких рис українського суспільства, як
екстернальність. «Екстернальність політичної культури виявляється в тому, що
її носії шукають причини невдач не в собі, а інших, їм притаманне бажання
звільнитися від відповідальності будь-якими способами, нетерпимість у
міжнаціональних відносинах, а в критичних ситуаціях – очікування «чого Бог
пошле»….»[2]. Дану рису можна спостерігати у різних сферах діяльності
українців, від звичайного побуту до питань з управління державою.
Іншою проблемою соціуму є його освіченість у важливих політичних та
соціально-економічних аспектах. Знання та розуміння історії є міцним
фундаментом для розвитку суспільства і формування національної свідомості.
Надзвичайно велике значення має формування політичної культури молоді –
майбутнього української держави. Це можливо тільки при умові поєднання
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громадянського виховання з моральними та релігійними принципами. Цей
аспект є суттєвим, так як молодь є вагомим важелем у вирішенні соціальних
питань. Їй властиве чутливе сприйняття реальності.
Отже, для виходу держави з політичної кризи та подальшого економічного
і соціального розвитку держави, необхідно насамперед усвідомлення кожним
громадянином своєї ролі в процесі управління країною. Суспільство повинне
мати чітке уявлення про становлення України як суверенної демократичної
держави.
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ПАТРІОТИЗМ З ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ
В наш час, коли українська свідомість прокидається після радянського сну
і люди починають відчувати себе українцями, патріотами своєї держави, постає
питання в чому прояви патріотизму, що таке сам патріотизм. Існує дуже багато
думок з цього приводу.
Ще у 1775 році, літературний критик Самюель Джонсон сказав:
«Патріотизм – останній прихисток негідника» [1, С.243.]. Джонсон цим
афоризмом не мав на увазі реальну і щедру любов до своєї країни, але мав на
увазі той патріотизм, який так багато, в усі часи і в усіх країнах, робили
прикриттям особистих інтересів. Згодом його фразу цитували і трактували по
своєму.
Наприклад патріотизм по Толстому, по-перше, почуття аморальне,
оскільки «для християнина любов до батьківщини стає перепоною для любові
до ближнього». По-друге, застаріле, оскільки «любов до своєї надзвичайної
батьківщини, яка раніше з'єднувала людей однієї країни, у наш час, коли люди
вже з'єднані шляхами сполучення, торгівлею, промисловістю, наукою,
мистецтвом, а головне, моральною свідомістю, вже не з'єднує, а роз'єднує
людей» [1, С.279]. Крім джонсоновського афоризму, Толстой підкріплює свої
судження словами американського проповідника Генрі Уорда Бічера: «Людині
навіюють, щоб він заради блага своєї країни відмовився від усього, що робить
країну його гідною поваги ...» [1, С.837] Таким чином, класик всебічно
доводить, що за минулі сто з гаком років патріотичне почуття остаточно впало
в ціні.
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А от у нинішній Росії цю фразу трактують ушляхетнюючи патріотизм. І
для найзапеклішого мерзотника є шанс виправитись, якщо він залишається
патріотом. Завдяки патріотизму він ще має шанс виправдати своє життя і
морально відродитися.
Іншою цікавою думкою щодо патріотизму є думка митрополита Андрея
Шептицького, який вважав що правдивий патріотизм – це правдива любов до
ближнього. Шептицький розглядав патріотизм як християнське почуття, що є
обов'язковим. Митрополит казав, що насамперед хорошим патріотом може бути
християнин, який діє по совісті. Він закликав, щоб молодь виражала любов до
рідного народу та Батьківщини через повагу до культурної спадщини та
пращурів.
Нині, патріотичність – це емоційна властивість, а не логічна. Вона
заснована не об'єктивній і правдивій категоріях, а на почутті любові до своєї
батьківщини. Тобто це частина нашого я, що дозволяє нам не зважати на
реальність і змушує нас суб‘єктивно думати про інших і нас самих.
Споконвічно, патріотизм, був вигідний державі, тому що він об‘єднує
людей навколо влади та примушує їх думати згідно однієї ідеї та дозволяє
маніпулювати народом у своїх інтересах.
Так, прикладом такого патріотизму може виступати сьогоднішній Крим, це
відображення того, що в Росії треба любити країну разом з державою.
Справжній патріотизм там неможливий, бо допустимий лише той, що
узгоджений і санкціонований. Питання навіть не в тому, які гасла скандують, а
під якими прапорами це роблять. Якщо у тебе в руках хоругви з президентом –
то тобі дозволено пропонувати будь-яку нісенітницю. Наприклад, забороняти
іноземні продукти або свята.
Отже, ще сотні років тому люди розділяли «справжній» та «фальшивий»
патріотизм. Це, як ми бачимо, абсолютно різні речі хоча розгледіти межу між
цими поняттями для себе дуже важко. Справжніх патріотів було мало у всі часи
через те що завжди було мало свідомих людей, інтелігенції, які могли б тверезо
оцінювати ситуацію, а не сліпо слідувати за лідером.
Кожна людина має для себе визначити якого патріотизму притримується
вона, адже дуже просто ввійти в оману патріотизму, який нав‘язують ззовні
красивими лозунгами та закликами. Потрібно мислити глобальніше, дивитись у
майбутнє держави, не на 5 років вперед а на пів століття, зважувати свої сили і
відступати якщо це буде вигідніше для країни, а не летіти на смерть з гімном на
вустах, вміти сказати «ми не ідеальні, нам є чого повчитися». Справжній
патріотизм проявляється у цінностях, яких притримується людина, її свідомості
та розсудливості. Але найголовніше, це любов до країни не як до клаптика
землі на мапі, а любов до людей. Ніколи територія країни, її площа, не має бути
цінніша за життя її мешканців. Я сподіваюся що у майбутньому кожен дійде
такого ж висновку.
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НАСКІЛЬКИ МЕДІА МОДЕРНУ Є ЧАСТИНОЮ ЙОГО
КУЛЬТУРИ?
Те, що безперервним потоком виливається на наші органи сприйняття
самі, зовсім не елітні, «прості парубки», герої популярних серіалів (як то,
наприклад Дін Вінчестер з «Надприродного») називають «піснями сирен», що
лунають із зомбуючої скриньки, та водночас, чи не є вони самі частиною
такого зомбування. Хочу завважити, що мережа дає безліч можливостей для
інтерактиву, але – тільки для попередньо підготовленого, вихованого на
розумних книжках та людяному, людському у сенсі культурному, спілкуванні.
Не випадково вже навіть не одне століття дослідники суспільства такі як
Гюстав Лебон, Габріель Тард, Ортега-і-Гассет, Герберт Маркузе пізніше, були
далеко не в захваті від того, що уявляє собою натовп і які масові ідеї, що їх
важко назвати думками, розповсюджуються у ньому. Тому мені і важко
погодитися із британським соціологом Дж.Томпсоном [1, с.17], який пропонує
замість визначення «масові комунікації», як такого, що утримує у собі
негативні конотації ( а хіба це не справедливо ?) замінити на «опосередковану
інтеракцію», це, як на мене є просто намаганням замаскувати значення високих
взірців культури у вузькому, та найбільше відповідаю чому сутності явища,
його гуманізуючій місії, сенсі. Адже ми знаємо, що людина не є даністю, вона
створюється, формується у взаємопов‘язаних процесах соціалізації та
індивідуації під час виховання, роботи, спілкування. Сучасне повсякденне
«сидіння у Мережі» може допомагати процесам вивищення людської
індивідуальності, моментом творчої праці, самопізнання та само формування у
якості відповідальної й активної особистості (до речі, не можна не вітати, нехай
ще не досить вдалі та зугарні спроби посилання петицій до президента), але
може і стати згубною звичкою, соціальною й особистісною девіацією.
Ми не є рівноцінними гравцями на полі сучасних технологій, де під
демократичністю позиціонуються начеб то рівноцінні речники суспільних
ідеологій. Насправді, найтупіші та найхтивіші торують найкоротші стежки до
людських сердець, особливо, коли до цих сердець не додається голова, яка
відбуває відповідний вишкіл. Звичайно, у широкому сенсі слова усе, що не
належить безпосередньо до світу природи є культурним, тобто опрацьованим та
опосередкованим людиною. Та варто замислитися над якостями цієї людини.
Те, що вона прагне споживати певний контент і те, що його найпримітивніші
«взірці» формують такого споживача – наче зачароване коло, з якого все одно
доведеться шукати вихід.
Стверджуючи, що саме реальність є великою літературою нашого час у,
медіа,щонайменше , спотворюють суттєвість значення того вирішального
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впливу,який вони здійснюють завдяки самій опції вибору, тим етичним
конотаціям й естетичним вимірам, які він несе із собою, які слідують за ним.
По-друге, маємо справу із активним нехтуванням процедурою рефлексії як
критичного засвоєння інформації через процеси співставлення, порівняння,
артикуляції у внутрішньо суб‘єктному просторі погодження его , супер-его та
ід, дослідження ланцюга референцій, де усі частини (ланки) є зовсім не
обов‘язково рівноцінними.Вкрай важливим є також наше ставлення до власних
дій. Адже не тільки те, що ми вважаємо за цінність, визнається чинником нащої
активності, але і остання набуває відповідних характеристик у зв‘язку із тим,
що ми позначаємо її як щось вартісне у нашому житті. Відповідно, у залежності
від рівня референцій, від того, що зазнає дефініювання як цінність і яким
авторам і акторам формується така приналежність, ми маємо особистість
(групу, прошарок) або налаштований на розвиток, ідеали гуманізму та
захопленість добром, або носія ринкових механістичних відчужених настанов,
для якого «сучасність» чи «бізнес» є універсальним виправданням самих
незугарних дій. Відбувається небезпечне спрощення смислів, констатація
наявного, яка за самою своєю природою, власне об‘єктивною бути не може. За
її позірною безсторонністю стоїть нечувана зневага до людського у людині,
нечувана саме через те, що воно начеб то визнається, але у тому форматі, коли
особистість є повністю асоційованою або із бізнесом, що її поглинув, або з його
зворотнім боком – «успіхом» масо видного споживацтва. Не випадково саме ці
обидві сторони, а також інтриги у процесах їх функціонування, чи жахи (бо
коли особу позбавити їх, вона начеб то і не існує), чи «дивацтва»
ексгібіціонізму істероїдного сучасника істероїдної доби потрапляють на
шпальти друкованих видань, чи стають мотлохом мережевого простору, де
кожен нарцис прагне створити свій мем, і де заклики до людяності корелюють
із фразою «став лайк»! Хочеться закінчити на оптимістичній ноті, але, наразі,
це потребує додаткових досліджень.
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РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА
Релігія та політика мають тісний взаємозв‘язок. Політика від свого початку
ґрунтувалася на сприйнятті людиною себе і оточуючого світу. Людина здавна
задавалася питанням створення землі і небесних світил, рослинного і
тваринного світу та, звичайно, себе самої. Релігія давала відповіді на подібні
питання і влада використовувала релігійні доктрини, як основу для
встановлення законів і правил поведінки людей. Релігія часто
використовувалася, як метод маніпулювання людьми. Влада основуючись на
щирій вірі людей, намагається використати її для власних корисних цілей, а
сама влада не вірить у ті доктрини, які проголошує.
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Для сучасного світу вплив релігії на політику є неоднозначним. Тому що,
політика існує як самостійний апарат, а релігійні структури мають теж свій
вплив на маси. Хоча інколи ці два потужних інструменти впливу
перетинаються і поєднуються, голова сільської ради – місцевий священник. В
результаті того що, люди які вірять у ту чи іншу релігію, теж інколи
потрапляють до владних структур і, оскільки, ці люди керуються у своєму
житті певною релігійною мораллю, то релігія може мати значний вплив на
політику.
Зважаючи на те, що Україна мала складну загарбницьку історію і кожен
народ, який хотів захопити її нав‘язував свій світогляд і релігію, на сьогодні
Україна є багатонаціональною державою, а відповідно - полірелігійною. Більше
97% віруючих в Україні – це християни, а християнство поділяється на багато
течій. Найпопулярніша – це православ‘я (62,1% від загального числа віруючих
людей), яке теж поділяється на Українську православну церкву Київського
патріархату, Українську православну церкву Московського патріархату та
Українську автокефальну православну церкву. Багато вірян почали переходити
з УПЦ-МП у УПЦ-КП, через агресію до України з боку російської влади. Також
поширений католицизм (16% від загального числа віруючих людей),
протестантизм (14,5% від загального числа віруючих людей) та Свідки Єгови
(близько 10% від загального числа віруючих людей).
Від часів хрещення Київської Русі і до сьогодні Україна є християнською
державою, тому політичні діячі при здійсненні управління ґрунтувалися на
християнській моралі. Вона безпосередньо впливає на утворення чи
утвердження певного політичного устрою та суспільних відносин. Зі свого боку
влада
разом
з
релігійними
інституціями
стверджують
сформовані стереотипи свідомості та поведінки віруючих.
Поширення релігійних цінностей можуть позитивно впливати на суспільні
відносини в цілому, оскільки, закладаючи певні моральні ідеї дітям, в
результаті держава буде наповнене дорослими громадянами, які мають чіткі,
сформовані моральні принципи. І таким чином можна впливати на
правопорядок і культуру в суспільстві.
Політично соціалізована людина може або безпосередньо приймати участь
у політичному житті держави, чи просто реагувати на політичні події
відповідно до своїх релігійних поглядів, примушуючи оточуючих, таким
чином, рахуватися з ними.
Пропаганда самої релігії, з її системою цінностей та ідей, може як
позитивно, так і негативно позначатися на авторитеті влади або будь-яких
суб'єктах політики. Саме поширення релігійних ідей може скласти кон'юнктуру
поширенню будь-якої ідеології, і певним чином обумовити або внести внесок у
розвиток суспільної свідомості. Через те, що релігія звертає свою увагу до
таких глобальних проблем, як підтримка миру, боротьба з голодом чи
небезпечними
хворобами, екологічні
проблеми, демографія тощо,
вона
виступає в ролі певного центру, навколо якого збираються всі, хто зацікавлений
у вирішенні цих проблем. Також релігійна ідентифікація впливає на
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міжнародну політику і укладання важливих міжнародних угод.
Наприклад, діяльність Всесвітньої ради церков, до складу якого входить понад
триста протестантських і православних церков [1].
Сьогодні складно стверджувати будь-яку приналежність людей, які при
владі в Україні до релігійних течій, оскільки головною ознакою віри є вчинки
людини. Християнська релігія – є чудовим підґрунтям для процвітання
України, через її глибоку мораль і повну відсутність насилля. Та невідомо коли
управлінський апарат нашої держави посядуть люди, які справді будуть мати
життєві принципи, які б сформували їхню внутрішню культуру, а відповідно і
політичну.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: ПОШУК НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Розглядаючи політичну культуру в цілому можна сказати, що вона
основана на духовній культурі народу і об‘єднує історичні закоренілі ідеї,
досвід минулих поколінь, переконання та цінності. Утворення політичної
культури залежить від уявлень, поглядів та взірцевих манер у відношенні влади
та народу.
Сьогоденна політична культура України є постколоніальною та не є
цілісною, так як немає окремих її компонентів, а ті що існують не сформовані
повністю. Про це свідчить процвітання російської мови в українському
суспільстві, невміння адекватно оцінювати власні національні інтереси,
сподівання на зовнішню допомогу, а не на власні сили. Майже всі елементи, які
належать до політико-культурних не задовольняють національний характер,
традиції українського люду, тому можна сказати, що своєрідна неорганічність
притаманна саме політичній культурі. Політична культура, яка була в радянські
часи залишається і в нашому суспільстві головною, не дивлячись на те, що
політичні цінності українців та їх орієнтація стає дедалі потужніша. Політична
культура українського народу є національною та незалежною, про це
дозволяють підтверджувати соціально-політичні процеси.
Національна ідея в нашій державі зародилася ще за часів язичества та
культури Київської Русі. Визначення «національна ідея» тісно пов‘язана з
двома близькими термінами «нація» та «ідея». У сучасній Україні національна
ідея набирає обертів розвитку завдяки політичним суперечкам і пробудженням
національної свідомості українського народу. Національна ідея завжди повинна
бути пов‘язана з минулим і майбутнім, а також нести тільки позитивні ідеї та
створювати кращі соціальні умови життя для населення.
Форми організації суспільного розвитку, а також народні традиції, релігія
та цінності можуть вплинути на суспільно-політичний та соціально460

економічний розвиток суспільства. При переході до демократичної політичної
культури в нашій державі необхідно створити новий тип соціалізації, який би
не містив в собі пропаганду насильства й нетерпимості. Громадському
суспільству необхідний всебічний розвиток, для того щоб удосконалювався
розвиток нової політичної культури України.
В Україні на сьогоднішній день стан політичної культури можна пов‘язати
з її набуттям — набуттям політичної культури на шляху створення
громадянського суспільства та суверенної, незалежної держави. Українському
народу необхідно у своїй свідомості відроджувати: волелюбство, ідеї
гуманізму, соціальні моральні цінності, свободу та гідність особи.
Найголовніші людські властивості повинні бути притаманні кожному і
розвиватися - це повага до людей, не дивлячись на національність, мову,
традиції та навчитися розв‘язувати серйозні національні проблеми зважено і
тактовно. Для регулювання національних процесів та формування високої
культури міжнаціонального спілкування в Україні є необхідність у нових
законодавчих актах. Необхідно на практиці впроваджувати кращі ознаки
політичної культури для відчуття відмінних відносин між молоддю та ставати
нащадками найкращого і збагачувати традиції новим досвідом.
Політична культура має контролювати відповідальність українського
народу як нації, а також виховувати соціальні і етнічні групи у патріотизмі. А
ще політична культура дає змогу наблизитись до виконання закону та порядку,
допоможе зберегти і розвинути специфічні українські традиції. На
сьогоднішній день є необхідністю заохочувати молодь приймати участь у
державотворчих процесах і створення відповідної молодіжної політики.
Отже, політична культура являється багатогранним суспільним
феноменом, тому кожна нація має свою конфігурацію політичної культури і для
вивчення в обширному обсязі потребує творчого, сучасного застосування в
різних суспільних наук. Все це закликає українських науковців звернутися до
проблематики політичної культури, усіх спектрів її дослідження, особливо
шляхів формування демократичної політичної культури.
Удод К.В. (м. Київ)
katya_live_94@mail.ru
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДМІСТЮ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Впродовж усієї історії людства були ті, хто керує, та ті, ким керують. І
наше інформаційне суспільство не є виключенням. Справа лише в тому, що
змінилися засоби управління людьми.
При авторитарному правлінні влада монарха потребувала легітимації –
набуття авторитета в масовій свідомості. При такому правлінні, влада була
неприхованою, базувалася на відкритому впливі на маси. При переході до
демократичної форми правління, за якої передбачається влада народу, з‘явилась
необхідність впливати на свідомість людей приховано.
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Маніпуляція – спосіб панування шляхом впливу на людей через
програмування їх поведінки. Головною особливістю такого впливу є те, що
здійснюється він приховано, направлений на психічні структури людини, та має
на меті зміну переконань, думок, поглядів у тому напрямку, що є зручним для
влади[1].
Головним творцем концепції та технології маніпуляції масовою свідомістю
з самого початку стали США. Тут, на просторах, вільних від традицій старих
культур, виник індивідуум у чистому вигляді. З‘явилась гостра необхідність
контролювати натовп не вдаючись до насилля. Закликати до поваги авторитета
було безглуздо, тому що США заселили переселенці з Європи, які заперечували
авторитет. Так виник новий в історії тип соціального управління, заснований на
навіюванні.
Провідні американські соціологи П.Лазарсфельд та Р.Мертон зазначали:
«Ті, хто контролюють погляди та переконання в нашому суспільстві,
застосовують менше фізичне насилля та більше навіювання. Радіопрограми та
реклама заміняють залякування та насилля»[1].
Засновник та теоретик Італійської комуністичної партії, депутат
парламенту, Антоніо Грамши говорив, що гегемонія опирається на «культурне
ядро» суспільства, яке включає в себе сукупність уявлень про Світ та людину,
добро та зло, знань та досвіду. Підрив цього ядра протікає як «молекулярний»
процес, непомітна зміна думок та уявлень в свідомості кожної людини[1].
Кара-Мурза С.Г. стверджує, що найважливіше – це впливати на середню
людину, працювати з її «маленькими» думками, шляхом постійних розмов,
суперечок та дискусій. Для досягнення падіння гегемонії, або навпаки її
встановлення, важливо, щоб певна ідея сприймалась не розумом, а на віру.
Таким чином і формується колективна воля, що необхідна для дії.
Головна рушійна сила в встановленні чи підриві гегемонії – інтелігенція.
Ця особлива соціальна група зародилася в той час, коли з‘явилась потреба у
встановленні влади через ідеологію. Тому важливою суспільною функцією
інтелігенції є не стільки професійна, скільки ідеологічна[2].
Якщо говорити про нашу країну, то прикладом підриву гегемонії можна
вважати боротьбу на Євромайдані. Український журналіст Юрій Макаров
говорить, що несподівано для себе та спостерігачів, народ зміг проявити
закладену на підсвідомому рівні, сформовану століттями, жагу до виборювання
власної волі та свободи. Проявилося загнане вглиб прагнення до взаємодії та
підтримки, орієнтації на кодифіковані в законах норми, в решті решт,
усвідомлення себе як нації[3]. Можна говорити, назовні вийшла внутрішня
готовність до відповідальності та бажання щось змінити.
Головне, що потрібно зрозуміти – це те, що маніпуляція це передусім взаємодія. І вона буде вдалою, лише за умови, якщо людина сама змінить свої
уявлення та переконання. Кожному дана свобода волі. Головною проблемою є
те, що переважна більшість людей просто пасивно заглиблюється в потік
інформації, не фільтруючи те, що чує та бачить. Змінити можливо щось лише в
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тому випадку, якщо кожен розпочне із себе та буде небайдужим до тих подій,
які відбуваються в країні та Світі.
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ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ВИБОРАХ 2015
Дану доповідь я хочу розпочати із слів американського президента
Теодора Рузвельта : «Найбільшого успіху досягає той політик, який говорить
те, що думають усі, частіше і голосніше за інших». Цей вислів найбільше
підходить для тих ,хто хоче стати лідером певної громади чи цілої країни.
Тому, я розповім як формується імідж нових українських політиків на місцевих
виборах, що пройшли 25 жовтня.
По-перше, імідж політичного лідера залежить від регіону, у якому працює
політик . Тут можна розглядати як міста, так і цілі країни. Наші політики не
стануть лідерами у США чи Франції. Проте у Білорусі та Росії – зможуть, бо
присутні схожі методи приходу до влади. У нас теж є відмінності і навіть
стереотипи, які важко зруйнувати. Наприклад: людина із західної України у
східній не переможе. Тому цей фактор можна вважати важливим.
Другий фактор – це постійність. Неможливо за одну передвиборчу
кампанію сформувати у людей думку про те, що ти лідер. На це потрібні роки.
Проте такий хід подій є реальним, про що розповім пізніше.
Тепер розглянемо що повинен зробити політичний лідер, аби заробити собі
високу репутацію та підтримку народу. Тут є всього три варіанти : чесна
агітація, чорний піар, фальсифікації.
Розпочнемо із простого, чесної агітації. Вона включає у себе прості збори,
мітинги, по-квартирні обходи, особисте спілкування з людьми, біг-борди,
телевізійну рекламу та багато іншого. Спочатку, перед цим береться минуле
нашого так званого майбутнього лідера, робиться образ. Наприклад: хитрий
лис, батько солдатів. І тоді вперед агітувати! До цього додаємо добрі риси
характеру, такі як чесність, прозорість, «людина з народу» – і готово. Сам
політик часто при цьому каже : «Я чистий, як сльоза». Далі враховуємо, що
майбутній лідер повинен задовольняти інформаційні потреби виборців. Тобто,
повертаючись до слів Теодора Рузвельта, говорити про те, що думають усі.
Відразу стає зрозуміло чому лозунг «Почую кожного» «Партії Регіонів» на
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минулих виборах спрацював. Це все стосується і спілкуванню з людьми,
мітингів.
А тепер про рекламу. Ми бачимо, що є багато спільного у політичних
лідерів. Наприклад, використовуютьcя такі поняття: всі погані – один я добрий;
я чесний, бо їжджу в громадському транспорті до вас, мої виборці та багато
іншого.
І нарешті, передвиборчі програми, які в Україні чомусь зазвичай
популістські. Із них немає жодних реальних. Ми бачимо, що всі обіцяють
«золоті гори», але їхні повноваження в рази менші. Це і можна назвати чесною
агітацією.
Тепер перейдемо до чорного піару. На превеликий жаль, він є частим
гостем і у нас. Політикам простіше «відкопати» інформацію на інших та
зменшити їхні рейтинги, аніж чесним шляхом збільшити свій(рейтинг).
Здається, просто. Проте ж не на кожного можна відкопати «потрібну»
інформацію. Тоді у бій іде брехня, поливання відвертим брудом свого
опонента. Із цим боротися важко, бо зазвичай усе ведеться анонімно. Звичайно,
автора нелегко знайти, хоча всім і так відомо хто все робить. Тут можна
надіятися лише на електорат, який вирішуватиме брехня це чи ні; чи ведеться
проти їхнього майбутнього лідера нечесна боротьба.
Останній варіант – це фальсифікації. Вони завжди присутні на виборах і
минулі не є виключенням. Видів фальсифікації багато. Один із найпростіших –
новий дитячий майданчик, ремонт під‘їзду. Виборцям усе тільки на користь.
Проте відразу починає жевріти надія на те, що і далі, після виборів, будуть
покращення. Як показали дослідження, для впевненої перемоги методу
фальсифікації замало. Ми бачимо, що на цих виборах був масовий підкуп
людей, прописка «лівих» на дільниці, каруселі. Ціна питання доволі мала,
всього лиш від 100 до 1000 гривень. Зараз ,на жаль, це спрацьовує. Адже люди
не хочуть думати глобально про наслідки. Присутня також і байдужість до
виборів та влади взагалі. Що таке байдужість? Усе дуже просто: людина
розказує, що її голос нічого не змінить і, як наслідок, продає його.
Ці методи є дієвими. Проте народ найбільше полюбляє ідейних лідерів, які
відстоюють свої погляди до кінця. Політик приходить із конкретними ідеями на
вибори. Тому люди повинні бути впевнені, що він не змінить своїх переконань
найближчим часом.
І це ще не все. На імідж впливають такі фактори, як зовнішній вигляд
майбутнього лідера, його ораторські здібності. Навіть його прізвище теж може
відігравати велику роль. Часто електорат голосує або за відомі прізвища, або за
історичні: «Козак, Шевченко, Сагайдачний», а не «Криводупко, Крисько».
Отже, ми повинні розуміти, що імідж сформувати дуже важко. На це
впливає багато факторів, включаючи великі затрати часу. Тут не можна бути
впевненим на 100 відсотків, що результат буде. Створення іміджу ,зазвичай, не
залежить від кількості грошей в кандидата, а все більше – від його дій, вчинків
та слів. Проте, якщо ти дійсно лідер громади, то тобі буде важко перешкодити.
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Хітько Г.А. (м. Київ)
grisha.h@inbox.ru
РОЛЬ ПРАВОРАДИКАЛЬНИХ ПАРТІЙ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Радикальні партії - це та частина політичних сил, яка стоїть на стороні
національних цінностей. Безумовним пріоритетом, такої політсили, є
національна держава. Най радикальніші представники цієї течії готові добитися
своїх цілей навіть за рахунок відмови від демократії, при таких режимах в
основному панує домінування політики над економікою, що в даний час не
можливо поєднати для успішного розвитку держави.
В Україні радикальні настрої першими почали поширюватись на Західній
Україні у ХІХ ст. На початку це були групи інтелігентів, які прагнули рівних
прав населення які пригнічувалися Австро-Угорською імперією. Проте, згодом
це переросло від українофільства у потужний політичний рух який згодом
вилився у першу політичну партію – «Русько-українська» радикальна партія.
Так як, в силу історичних умов Україна перебувала під гнітом різних держав
тому не дивно що тут почали зявлятись праві політичні настрої.
Проаналізувавши історичні події, слід зазначити, що саме праворадикали були
ладні іти на великі жертви в економічному і людському номіналах, за для
досягнення самостійності. Слід лише згадати Гетьманську державу на чолі
гетьмана Павла Скоропадського або мрії про вільну Україну Степана Бандери.
Сучасна праворадикальна течія нараховує близько сотні політичних
партій. Проте основна частина яких або мало відома або ж використовує псевдо
націоналізм лише з метою отримання побільше депутатських крісел у
Верховній Раді. Останні роки чітко показали що велика частка населення
підтримує праворадикалів. У людей зріють думки що Росія не така вже й
«братська» сусідня країна, у Європейському Союзі нас ніхто не чикає, тому
варто лише надіятись на власних себе. У населення в голові застрягла думка,
або ж її постійно нав‘язують, що раз Україну грабували 24 роки і вона ще
«жива» і «дихає» значить не такі ж ми і бідні та дурні як нам говорять, що
безумовно на руку даній політичній течії.
Слід зазначити що населення вже втомилось від постійних політичних
невдач і воно шукає такого патріота який прийде та візьме по «хазяйські» та
наведе порядок у державі, буде робити щось для населення а не для збагачення
кишень можновладців. Часто можна зустріти думка наприклад: «От на б
українського Лукашенка», тобто люди підсвідомо шукають такого різкого
праворадикала, який зможе підвести народ з колін.
Поглянем на ситуацію у європейських країнах. Уже декілька років підряд,
у провідних європейських країнах, на виборах велику кількість голосів
набирають націонал-радикали. Хоч як прикро це не було говорити, вони
проводять сильну націоналістичну ідеологію та висловлюють претензії до
емігрантів і меншин, що викликає стурбованість у дослідників, так як це
створює загрозу соціал-демократії.
Дослідження західноєвропейських учених показали, що населення досить
чутливо реагує на економічний спад, високий рівень безробіття, корупцію. Як
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наслідок на виборах найбільшу кількість голосів, за таких умов, набирають
праворадикальні партії. Проте як показав сценарій європейські дослідження не
поширюються на Україну, так як у нас простежується парадокс. У скрутній
ситуації, на кшталт теперішньої, населення готове продавати свої голоси за
«гречку та олію», а не вибрати сильного радикального лідера який готовий все
координально змінити. Тут я дійшов висновку що, еміграція та економічні
чинники не достатньо виборчого успіху праворадикальних партій.
У даній тематиці я дослідив економічні та психологічні фактори підтримки
праворадикальних партій. Представив широкий контекст між Європейськими
та Українськими праворадикальними партіями і їхнім досвідом. На завершеня я
б хотів розмислити яке місце відведене праворадикалам у майбутньому нашої
держави.
Революція «Гідності»2014року показала, що є багато невдоволених станом
речей у країні. Я вважаю, що кількість не вдоволених буде тільки зростати і це
дасть «силу» праворадикалам. Їх кількість тільки буде зростати тому, що все
більше емігрантів із країн Азії приїздить до України що не може вплинути на
настрої українців. Безкінечні обіцянки політиків, які ніколи не здійснюються.
Соціальна не рівність, збільшення зовнішнього боргу, все це призведе до
зростання кількості протестів та мітингів. Що на руку правим політичним
силам, які можуть вдало скористатись ситуацією і зробити державний
переворот або домогтися позачергових виборів у той час, коли їхня політична
сила буде на «коні».
Хрієнко К.С. (м. Київ)
Katia.hrienko.1@gmail.com
РЕАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯЦІЙ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ЗМІ
"Иметь важную информацию значит иметь власть; уметь отличать важную
информацию от неважной означает обладать еще большей властью;
возможность распространять важную информацию в собственной режиссуре
или умалчивать ее означает иметь двойную власть," – Грачев Г.В., Мельник
И.К.
Найбільшу частину інформації ми черпаємо зі засобів масової інформації
(ЗМІ), адже вони є на даний момент часу найбільш масовим та доступним
джерелом інформації. ЗМІ наділені властивістю виділяти визначені події
(проблеми, теми, явища) та акцентувати увагу на них, змушуючи аудиторію
сприймати ці події як надзвичайно важливі. За таким механізмом мас-медіа
впливають на суспільну свідомість та поведінку людей, спонукаючи їх до
досягнення тієї чи іншої мети.
Ідеальною та практично єдиною умовою ефективної роботи ЗМІ є
економічна та політична незалежність. За таких умов вибір теми та розстановка
акцентів визначається в редакції, на якість матеріалу впливає лише
професіоналізм журналіста та його розуміння журналістської етики; за таких
умов можливе повноцінне виконання ЗМІ наступних функцій:
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Інформаційна функція, що включає в себе також відбір інформації та
коментування.
Освітня функція.
Функція соціалізації і об‘єднання населення та створення громадської
думки.
Функція критики і контролю, що базується на юридичній і моральній
оцінці осіб і подій.
Мобілізаційна функція, спонукання населення до дій чи навпаки
бездіяльності.
Політика є неможлива без опосередкованих форм спілкування спеціальних
засобів зв'язку між різними носіями влади, а також між державою та
громадянами. Виділяють три основні способи за допомогою яких відбувається
політична комунікація: ЗМІ, за допомогою організації, через особисту
взаємодію. У сучасному суспільстві ЗМІ все більше виступає не лише
необхідною передавальною ланкою у складі механізмів політики, але й її
творцем, тому спостерігається тенденція до створення залежних відносин
першого від другого. Умови політичної та економічної залежностей напряму
або опосередковано утворюють наступні завади для нормальної роботи масмедіа: накладені засновником обмеження, економічна слабкість, самоцензура та
ін. Це призводить до того, що інформація, призначена аудиторії, втрачає
об‘єктивність, набуває полярності, необхідної для зміни уявлень, думок та
цілей в необхідному маніпулятору напрямку. Найбільш уживаними прийомами
маніпуляції, які використовуються політикою з метою формування картини
вигідної дійсності є:
Фабрикація фактів: найчастіше спотворення реальності досягається
через процес кумуляції дрібних відхилень одному й тому ж напрямку, ніж
рішучих, що кидаються в очі дій.
Замовчування: що проявляється більш частіше ніж фабрикація фактів,
адже навіщо бехати, якщо є можливість промовчати?
Відвертання уваги: замість того щоб ховати факти, можна змінити фон
реалій. На бажання публік відкривають занадто багато документів і інформації,
тож людині не вистачає часу або можливості віднайти відповідну інформацію.
Чи навпаки надають «пусту» інформацію, ні чим не підтверджену.
Маніпулятивна семантика: зміна сенсу слів і понять, як результат
змінюється і вміст.
Створення ярликів і персонажів в результаті чого на перше місце стає
політик, відвертаючи увагу від самої дії.
Сенсаційність: коли проблему висвітлено лише з однієї стороні і подано
так щоб спостерігач був зацікавлений і не зміг створити цілісної картини подій.
Отож підводячи підсумки можна сказати, маніпулювання широко
використовується не лише у тоталітарних і авторитарних державах, але й у
сучасних західно-демократичних, наприклад у партійній пропаганді і під час
проведення виборчих кампаній. Для запобігання цьому необхідно проводити
регулярний моніторинг якомога більшої кількості джерел інформації,
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співставляючи при цьому отримані дані, розрізняти факти та думки,
враховувати, чи здатний інформатор за своїм статусом мати доступ до
оприлюднених фактів, враховувати суб'єктивні характеристики джерела,
пам'ятати, що особливо легко сприймається та дезінформація, яку ви бажаєте
почути.
Цемах О.А. (м. Київ)
cemah.alexandr@gmail.com
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ ГОСУДАРСТВА
С того момента как было придумано такое понятие как государство и
соответственно определены его типы, было много споров об одном из них, а
именно – демократии. Она подвергалась критике многими философами,
характеризовавшими ее в конечном счете хоть и справедливой, но
недостаточно разумной.
Так ли это? Суть понятия в том, что решения принимаются основываясь на
мнении большинства, а большая часть населения в свою очередь занято
исполнительским трудом, недостаточно компетентно за границами своего
уклада жизни и никогда ничем не правит, включая самих себя. Служащие, как
правило, не способны к управлению даже фирмой, где они работают – что уж
говорить о стране? Качественно управлять могут личности, лидеры, у которых
есть цель принести пользу обществу и устойчивые моральный ценности,
которые не будут поддаваться искажению в зависимости от ситуации.
Да, система построена таким образом, что народ, который является
единственным источником власти, делегирует эту власть своим
представителям, а они в свою очередь руководят, управляют и принимают
решение по своему усмотрению, от имени народа, конечно. Но нужно еще
учесть тот факт, что в наше время у большой части населения нет умения
критически мыслить, то есть смотреть на проблему с нескольких точек зрения и
основываясь на этом принимать логическое решение. Эта проблема в
современном мире, из-за переизбытка информации, пропаганды и навязывании
чужих мнений, делает людей легко управляемыми для тех, кому нужно для
своей выгоды чего-то добиться на политическом арене.
Существует много работ, в которых наводятся результаты
эконометрических вычислений, показывающие, что в государствах с
устойчивым правопорядком демократия стимулирует экономический подъем, а
в странах с неустойчивым правопорядком демократия несет негативный
характер на экономическое развитие.
«В работах (Полтерович, Попов, 2007; Полтерович, Попов, Тонис, 2007,
2008) было установлено, что при плохих институтах демократизация негативно
влияет на экономический рост; были изучены некоторые механизмы этого
влияния. Был исследован еще один канал влияния, связанный с распределением
доходов. При слабых институтах демократизация и рост ресурсного богатства
ведут к увеличению неравенства и тем самым – к усилению нестабильности
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демократического режима. А нестабильность демократии в свою очередь
приводит к ухудшению качества институтов и негативно влияет на темпы
роста. Влияния неравенства на рост (неравенство + слабые институты ⇒
нестабильность демократии⇒ ухудшение институтов⇒ замедление роста).» [1]
Слабая позиция демократии при неокрепших институтах негативно влияет
на рост и развитие страны, так как в результате дальнейшего возвращения к
авторитаризму ухудшается качество институтов.
Демократия с неустойчивыми институтами влечет за собой отрицательное
влияние на экономическое развитие и еще больше ухудшает качество этих же
институтов. Кроме того, демократия с плохими институтами и повышением
количества ресурсного богатства становятся результатом увеличения
неравенства, что влечет за собой усиление нестабильности самой же
демократии.
Поэтому можно прийти к выводу, что авторитаризм всегда лучше
демократии, когда мы имеем дело с бедной страной в которой слабые
социальные институты.
Смотря на этот небольшой список аргументов можно сделать вывод, что
демократизация для государств, со слабыми социальными институтами и
относительно не стабильной экономикой будет нести негативный характер, так
как будет существовать возможность для недобросовестных политических сил
воспользоваться таким положением дел для своей выгоды. А если есть
возможность и она очевидна – ей обязательно воспользуются.
Чтобы не было такой возможности - сначала нужно привести в порядок
социальные институты, то есть заняться институционализацией, а потом, когда
будут крепкие и устойчивые социальные институты и в свою очередь
экономика страны станет более стабильна – можно заниматься
демократизацией. Если этого не сделать, то в связи с вышеперечисленными
причинами будет негативное влияние на темпы экономического роста
государства.
Список использованных источников:
1. Концентрация доходов, нестабильность демократии и экономический рост//
Экономика и математические методы. – Т. 45. – 2009. – № 1. [Электронный
ресурс] – Режим доступу: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27561/
Червяков К.В. (м. Київ)
Kostyan157@gmail.com
РЕСУРСИ ТА ВИДИ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Одна з важливих причин підпорядкування однієї людини іншій –
нерівномірний розподіл ресурсів влади. У широкому розумінні, вони являють
собою всі кошти, які можливо використовувати для здійснення впливу на
інших людей.
Існує безліч класифікацій ресурсів влади. Відомий американський
політолог А.Етціоні запропонував наступний поділ:
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Утилітарні ресурси – ті матеріальні та соціальні блага населення, що
безпосередньо пов‘язані з повсякденною діяльністю людей. За їх сприяння
державна влада здатна купувати політиків та окремі верстви населення країни.
Даний вид ресурсів застосовують як засіб заохочення та, в окремих випадках,
покарання.
Нормативні ресурси – те, що здійснює вплив на внутрішній світ, цінності
та норми поведінки людей. Такі ресурси влади здатні переконувати підлеглих у
вірності дій та думок керівника та виконавців, а також забезпечити постійне
схвалення дій суб‘єкта влади.
Примусові ресурси – зазвичай представлені заходами адміністративного
покарання та використовуються у разі відсутності результату від застосування
утилітарних ресурсів. Цей вид проявляється у судових покараннях і
переслідуваннях учасників страйків, що не зупинилися перед економічними
санкціями.
Розповсюдженою є класифікація ресурсів влади згідно з головними
сферами життєдіяльності людей. Таким чином, виділяють економічні,
соціальні, культурно-інформаційні та примусові (силові) ресурси влади.
Економічні – схожі з утилітарними ресурсами. Тобто це матеріальні
цінності, гроші, як загальний еквівалент, обладнання, природні ресурси тощо.
Соціальні ресурси полягають у здатності кожної людини до підвищення
або зменшення власного соціального статусу та зміни місця, що вона посідає у
соціальній стратифікації.
Культурно-інформаційні це безпосередні знання та інформація, що на
даний момент складають один із найважливіших і найвпливовіших ресурсів
влади. Сюди також відносять засоби отримання даних знань і їх
розповсюдження, тобто це наукові та освітні заклади, ЗМІ тощо.
Примусові, або силові ресурси влади ототожнюють із примусовими
ресурсами за класифікацією А.Етціоні. Даний вид проявляється у застосуванні
зброї, фізичного примусу та спеціально підготовлених для впровадження таких
дій людей. Зрозуміло, що у державі такими є армія, поліція, служба безпеки,
суд та прокуратура. Цей ресурс влади вважається найефективнішим, хоч і іноді
жорстоким, адже він здатен позбавити людину свободи, майна, а у окремих
випадках – життя.
Найбільш доцільною є класифікація влади за тими ресурсами, на яких вона
безпосередньо ґрунтується.
Виділяють економічну владу – контроль економічних ресурсів і власність
на матеріальні цінності. Під час спокійного та мирного періоду кожної держави
саме цей вид влади домінує над іншими. Така ситуація свідчить про прагнення
до збільшення матеріальних цінностей суспільства та підвищення рівня життя і
добробуту населення.
Соціальна влада полягає у розподілі головних позицій на соціальних
східцях. Саме тут здійснюється вплив на суспільне становище широких верств
населення, що викликає їх підтримку та лояльність до влади.
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Культурно-інформаційна влада здійснює вплив через наукові знання,
потоки інформації та засоби її розповсюдження. Цей вид влади здатен не тільки
до інформування населення щодо дій урядових діячів, а й до маніпуляцій
свідомістю та поведінки людей, всупереч їх переконанням.
Примусова влада контролює людей за допомогою застосування силових
ресурсів та застосування фізичної сили.
Отже, слід зазначити, що для стабілізації влади в суспільстві необхідно
зробити її функціонально здатною. Це означає, що необхідне закріплення
політичного панування, структуризація відносин керівництва та підлеглих, а
також обов‘язкове законодавче оформлення фактів поділу управлінської праці
та виконавчої діяльності.
З наукової точки зору, панування означає політичний порядок, за якого
одні командують, а інші їм підкоряються та перебувають під демократичним
контролем. Саме ухвалення населенням влади, визнання її права управляти та
згода підкорятися означає легітимність політичної влади, яка зазвичай
характеризується як правомірна і справедлива.
Чижова О.М. (м. Київ)
o.severinchik@kpi.ua
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА В ЕПОХУ МОДЕРНУ ТА ЕРИ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН
Головним критерієм успішності прагматичної політики в епоху модерну є
успішність вирішення конкретної проблеми в конкретній ситуації.
Що таке політика? Гра, мистецтво, боротьба за владу, інструмент реалізації
владних інтересів. Політика, поза всяким сумнівом, є суспільним феноменом,
що інтегрує в собі всі ці чинники, а також вона є способом самореалізації в
епоху модерну для її головних суб‘єктів як політики, так і держави, оскільки
для виваженої політики важко уявити існування державних утворень.
Слід підкреслити, що Україна поступово наближається до прагматизму у
внутрішньополітичному полі. Вперше з‘являється усвідомлена необхідність до
захисту прав індивіда. Інформаційний простір спрямовується на те, щоб
нагадати, а не змусити до необхідних суб‘єкту впливу вчинків. Разом с тим
минула передвиборча кампанія засвідчила, що в Україні ще дуже зарано
говорити про прагматизацію політики. Про це, по-перше, свідчить
використання харизматичного потенціалу лідерів політичних сил, залучення до
списків лідерів громадської думки. По-друге, традиційність політичних
технологій. Великий флорентієць Макіавеллі плескав би у долоні,
спостерігаючи за перебігом української виборчої кампанії: масоване
використання чорного піару, провокативні замахи.
Українська політика має суттєвий потенціал щодо її осучаснення,
переведення у прагматичне поле. Україна перебуває на шляху до завершення
власного демократичного транзиту від авторитаризму до впровадження
стандартів європейської політики. Якщо попередня виборча кампанія в Україні
проходила у повній відповідності до заповіту видатного італійця: «мета
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виправдовує засоби», то на даному етапі розвитку українського суспільства ця
фраза наповнена якісно новим змістом.
Для переконання виборців політичні сили використовували останні
досягнення технологічного прогресу, що зарекомендували себе під час минулої
кампанії, а ця кампанія почала оформлювати в Україні європейський
політичний клас, європейські принципи політики.
Виникає питання, що є стрижнем української політики? Чи готова Україна
пройти етап трансформації від ідеалів макіавеллізму до політичного ландшафту
ідеалів пропагованих американцем У. Джеймсом, Ч. Пірсом, Д. Бентамом та
іншими апологетами теорії політичного прагматизму, який дасть відповідь на
питання про принципи української політики.
Отже, в епоху модерну українська політика знаходиться на стадії
формування власних основних принципів. Вона продовжує хитатися між
прагматизмом та макіавеллізмом. На цей процес впливають низка чинників,
тенденції демократичного транзиту та соціально-політичні зміни епохи
модерну.
Чиренко М.Ю. (м. Київ)
chirenko.margarita@gmail.com
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇН
Поняття політичної дії та політичної культури – ключові для вивчення та
аналізу процесів політичного розвитку.
Політична культура суспільства – це сукупність цінностей і зразків
поведінки певного громадянина, у взаємодії з політичною владою та політикою
в цілому. Більше того, політична культура є частиною загальної культури, яка
включає в себе певні історичні події, взаємозв‘язок соціальних та політичних
подій. Політична культура є єдністю таких понять: політичні знання, ставлення,
політична свідомість, політичні переконання і цінності, політичні дії. Цей
термін був введений в XVIII сторіччі німецьким дослідником, і вперше
У сучасній Україні розв‘язання завдань реформування всіх сторін
суспільного життя значною мірою залежить від рівня політичної культури
різних верств населення, суспільства в цілому. Політична дія та культура мають
бути адекватними та релевантними тим корінним змінам, які відбуваються в
економічній і політичній сферах держави.
Українська політична культура формувалась протягом багатьох років,
через традицію тісних сімейних відносин у родині або громаді, визначною
рисою стала інтроверсія. Ірраціональна риса, через перевагу емоційності над
прагматичністю, потребою керуватися нормативною поведінкою). У
нетерплячості до своїх політичних опонентів українці виражають свою
екстерналіську рису, але в той же час проявляють сенсорність, тобто любов до
комфорту, несприйняття конфліктів, терплячість та вміння лавірувати).
Важливими є функції політичною культури в українському суспільстві, і в
суспільстві в цілому. Найважливішою є пізнавальна функція, яка розвиває
соціальну активність та відповідальність громадян, спонукає їх брати участь в
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громадській діяльності. Наступною є інтегративна функція, яка включає особу
в громадський лад та устрій, адаптує до сучасною політичної системи.
Комунікативна функція об‘єднує політично активних громадян, та забезпечує
передачу політичного досвіду певної країни від покоління до покоління. Саме
для України важливою є виховна функція, адже громадяни не є остаточно
сформованими суб‘єктами політичної діяльності, через відносно невеликий
термін незалежності України.
Дослідження політичних процесів використовують методи політичної
соціології. Для передбачення поведінки громадян в політичних процесах
використовують фактор культури( та його вплив на політику ). Більше того,
фактор культури впливає на зміни як інституційної та політичної системи.
Аналіз політичних процесів України демонструє, що Українська політична
культура за роки незалежності значно оновила структурні елементи політичної
культури, цінності, навички, орієнтації, методи і прийоми політичної
діяльності.
В країні з‘явився політичний плюралізм, який став рушійною сміною в
соціальному ат політичному житті населення. Суспільство поступово звикає до
політичного плюралізму, багатоманітності підходів до розв‘язання нагальних
політичних проблем, відкритого висловлення свого ставлення до політичних
інститутів. Україна почала використовувати висновки світового досвіду та
слідкувати за світовими політичними процесами. Доводиться констатувати, що
феномен політичної культури в Україні зазнає певних змін від нормального, під
впливом старої радянської тоталітарної політична культура, сучасна політична
культура трансформуючись у нову систему цінностей, дає про себе знати у
вигляді формального, відчуженого ставлення до офіційних політичних норм,
цінностей та інститутів.Типовим явищем в Україні є політична індиферентність
громадян, соціальна апатія, рецидиви конфронтаційного мислення, ерозія
моральних цінностей та ідеалів, дискредитація принципів демократії,
деструктивна діяльність ультрарадикальних сил.
Вищезазначені проблеми та негативні характеристики сучасної української
політичної
культури
значною
мірою
обумовлені
нерозвиненістю
демократичних політичних інститутів, низькими темпами реформ та, зрештою,
браком часу, що прожило суспільство в умовах демократичних норм, правил та
цінностей.
Вітчизняній політичній науці слід нарощувати зусилля щодо теоретикометодологічного та практичного обґрунтування способів та механізмів
формування демократичної політичної культури, поступового подолання її
фрагментарності та регіоналізму. Це дозволить зменшити напруження
політичного протиборства та політичних пристрастей, розширить соціальноекономічний та політичний простір для виявлення громадянської активності
людей, забезпечить формування більш якісної політичної еліти та влади в
цілому.
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Чухрій І.В. (м.Київ)
chuhriy.i.v@gmail.com
ВЗАЄМОВПЛИВИ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
―Якщо мене запитають, чому в моєму серці немає жодної релігії, то я
відповім, що втратив її через саму ж релігію‖.
Ф. Шіллер
Релігія на сьогодні займає важливе місце в суспільстві. Вона стала формою
суспільної свідомості, яка не лише задає норми поведінки людини, а й виражає
ряд ідей та регулює суспільні відносини.
Релігія вміщує в собі ряд важливих функцій :ілюзорно-компенсаторна,
функція світогляду, регулятивна, функція інтегрування та комунікативна
функція. В Україні на сьогоднішній день офіційно діють УПЦ КП (Українська
Православна Церква Київського Патріархату), УПЦ МП (Українська
Православна Церква Московського патріархату), УАПЦ (Українська
Автокефальна Православна Церква) та ін. За даними державного департаменту
у справах національностей та релігій перше місце займає українська
православна церква Московського патріархату, а на другому закріпилась
українська православна церква Київського патріархату. Обидві релігійні
громади відносно спокійно сприймались суспільством до подій,які відбулись на
політичній та громадянській арені в кінці 2013 року. Після Євромайдану багато
громад почали відкрито критикувати Московський патріархат за те, що він має
прямий зв‘язок з країною-агресором. На сьогоднішній день політика та релігія –
речі нерозривні. Звичайно, тягнеться цей зв‘язок з минулих часів, так як церква,
будучи теоретично відокремленою від держави, в реальності все більше і
більше стає залежною від тієї ж таки держави і політики через всепоглинаючу
владу грошей та ідеологічного впливу. На сьогодні релігія стала не просто
бізнесом, а потужним засобом маніпуляції людьми однією із політичних
стратегій.
Політизація релігії є небезпечною для внутрішньої політики країни та її
національної безпеки. Така взаємодія загрожує виникненням етнонацiональних
конфліктів, які можуть стати довготривалими та небезпечними за своїми
наслідками, надає можливість не лише церквам,а й урядам інших країн
втручатись у внутрішню політику, життя України використовуючи віруючих
для досягнення своїх цілей, переміщеннями партійно-політичних та релігійних
міжусобиць на етнонаціональний ґрунт, відхиленням від чинного законодавства
про релігію та церкву [1].
Як би не закликали священники відректись від усього земного, самі
вони,на жаль, в більшості своїй залишаються простими смертними, які
безмежно хочуть насититись земними благами сповна,не будучи впевненими в
наявності їх там, куди потраплять після смерті. Через безвихідь люди
звертаються до церкви, яка останнім часом дуже зміцнює свої позиції. В той
самий час людей «підловлюють» на слабкостях і вони плавно переходять до
тієї чи іншої політичної сили. Неодноразово духовні діячі виявляють свою
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вдячність певним партіям чи їхнім учасникам,тим самим впливаючи на
свідомість прихожан.
Не варто недооцінювати духовенство, яке відіграє значну роль у взаємодії
з політикою. Не лише політики намагаються використовувати релігійні
організації, а й церкви, їхні їєрархи, частина віруючих роблять ставку на деякі
політичні сили. Вони не просто стоять осторонь, а свідомо долучаються до
політики. Певні частини навіть не приховують своїх контактів з тими чи
іншими політичними партіями, виступаючи під їхніми знаменами та гаслами.
Політизація релігії проявляється також у спробах об‘єднати органи місцевої
виконавчої влади на релігійній основі. Наслідком таких дій стає підтримання
певними політиками, депутатами органів місцевого самоврядування, лідерами
громадських організацій, політичних партій церков для демонстрації своєї
політичної та духовної орієнтації. Здавалося б непогано. Проте під час
сприяння розвитку одних храмів вони нехтують інтересами інших [2].
Я вважаю,що на сьогодні релігія дуже впливає на політику. Політика та
релігія на даному етапі настільки взаємопов‘язані, що це може призвести до
дуже неоднозначних наслідків. Релігія може стати як стабілізаційним, так і
дестабілізаційним фактором розвитку суспільства. За певних умов віруюча
людина,може перетворитися на релігійного фанатика і зробити багато
деструктивних вчинків. З іншого боку, релігія може допомогти підвищити
моральні цінності, об‘єднати роз‘єднані сторони та зміцнити зв‘язки між
народами і націями. Отже, все залежить від того, як використовувати цей
потужний фактор розвитку суспільства.
Список використаних джерел:
1. Кузьмова О. Вплив релігійного фактору на внутрішню політику України:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/939/
2. Узій Г.В. Релігійний чинник в політичному житті України: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://intkonf.org/uziy-gv-religiyniy-chinnik-vpolitichnomu-zhitti-ukrayini/
Шаповалова А.С. (м. Київ)
shapovalova.sch@gmail.com
ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО В ЗМІ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ
На сьогоднішній день сучасне суспільство знаходиться в медійному
інформаційному вирії. Вплив засобів масової інформації полягає не тільки в
переконанні реципієнта та зміні його ідейних установок, а також в здатності
привертати увагу до певного кола питань. Дуже часто сучасні ЗМІ не тільки
виражають, але й формують суспільну думку, виступаючи регулятором і
маніпулятором масової свідомості. Як результат формується залежність
суспільства від інформаційного тиску. Замість розширення горизонтів
суверенної думки та незалежної свідомості індивідів, ЗМІ можуть жорстко
контролювати та навіть створювати певні реакції споживача на «продукт», які
відповідають вимогам замовника – держави або приватної особи.
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Обираючи з інформаційно-дієвої картини дня певні події, ЗМІ розробляє
інформаційний денний порядок. Задля забезпечення вільного сприйняття
аудиторією відомостей, мас-медіа використовують розроблений алгоритм дій.
На першому етапі перед редакцією постає задача обрання найбільш цікавих та
гідних для трансляції новин. Очевидним є той факт, що основною вимогою є
наявність конфліктів, катастроф та публічних екшенів. Враховуючи, що
сьогоднішня повістка дня заповнена в пріоритеті негативними сюжетами, які в
свою чергу в силу психологічних особливостей викликають більш високу
зацікавленість, постає питання доцільності проникнення в цю повістку
політичних суб‘єктів та корпорацій з метою створення та рекламування їх
позитивного іміджу. На другому етапі емоціональність посилюється
створенням максимально суб‘єктивної, адаптованої до сприйняття інформації
та усуненням протиріч між її змістом та сумнівами глядача щодо
компетентності та правдивості джерел матеріалу. «Тривалість життя» події
повною мірою залежить від цілей, які ставлять перед собою керівники ЗМІ,
актуальності та важливості сюжету.[1]
О.Ю.Кольцова в своїй статті «Хто і як впливає на виробництво новин в
сучасній Росії» описує основні типи агентів впливу на засоби масової
комунікації: державні (уряд, законодавчі збори, державні службовці всіх
рівнів), економічні агенти (власники всіх рівнів, спонсори і рекламодавці),
джерела інформації (ньюсмейкери), агенти відкритого насильства
(співробітники силових відомств і кримінальні авторитети), виробники новин
(керівники ЗМІ, рядові журналісти). [2]
Інформаційний денний порядок не може впливати однаково на всіх членів
соціуму. Ступінь впливу медіа ресурсів залежить більшою мірою від таких
факторів як індивідуальна характеристика реципієнтів та умов прийняття
інформації, тобто найбільш потужний результат буде отриманий в умовах
некритичного сприйняття інформації, в період панічної, стурбованої ситуації.
Крім того аудиторію можна класифікувати на активну та пасивну частину.
Пасивність зумовлена некритичним сприйняттям інформації, активність, в свою
чергу, характеризується вільним просування реципієнта у запропонованому
ланцюзі каналів ЗМІ для задоволення свої конкретних потреб або інтересів.
Здатність індивідуального та адекватного сприйняття медіа-новин застраховує
від інформаційного тиску ЗМІ. [3] Також слід мати на увазі функціонально
різну спрямованість ЗМІ. Серйозні або «якісні» видання, що орієнтуються
переважно на еліту соціуму (політиків, професіоналів, бізнесменів), схильні до
серйозного інтелектуального стилю подання новин, що забезпечують
дотримання журналістських технологій та вірогідність інформації. «Популярні»
видання, орієнтовані на «пересічну» публіку, схильні до сенсаційності й
популізму – як за способом подання, так і за змістом повідомлень.
[4, c.71]
Формування повістки дня в ЗМІ заснована на взаємодії і впливі, з одного
боку, різних соціальних інститутів, з іншого - індивідуальної свідомості
комунікатора. Медіа-сфера повинна ґрунтуватися на таких поняттях як довіра,
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компетентність та об‘єктивність. Найчастіше неможливо прослідкувати кінцеву
модель повідомлення для цільової аудиторії, яку додаткову інформацію
журналісти внесуть в матеріалі та наскільки буде викривлений первинний
смисл тексту. Тому проблема формування оптимальної державної політики в
сфері комунікації, антимонопольне законодавство з метою сприяння
плюралізму мас-медіа, розвиток громадського сектору в інформаційному
просторі,
підвищення
професіоналізму
й
корпоративної
етичної
відповідальності та інші заходи є актуальними напрямками задля обмеження
маніпулятивного впливу ЗМІ під час формування порядку денного на користь
вузьких корпоративних інтересів.
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ДАНІЕЛ БЕЛЛ - COЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Майбутнє є термін відносний. Можна обговорювати лише майбутнє чогось
визначеного. Однако, як давним-давно показав Вільям Джеймс, що не існує
такої субстанції, як свідомість, є тільки свідомість чого-небудь [1]. Дане
Прогнозування відрізняється від передбачення. Передбачення зазвичай мають
справу з подіями - хто переможе на виборах, чи вступить країна в війну, хто
виграє її, яким буде новий винахід; вони сконцентровані на рішеннях. Однак
подібні передбачення, хоча вони можливі, не можуть бути формалізовані, тобто
підпорядковані певним правилам. Події визначаються перетинанням
соціальних векторів (інтересів, сил, тисків і т. д.). Прогнозувати можна там, де
існують регулярність і повторення явищ (що трапляється рідко), або там, де
мають місце стійкі тенденції, напрями яких, якщо і не точні траєкторії, можна
виразити статистичними тимчасовими серіями йди сформулювати в вигляді
історичних трендів. [2]
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Природно, що і в цьому випадку ми маємо справу з ймовірностями і
сукупністю можливих проекцій. Але межі прогнозування також очевидні. Чим
далі по часу йде прогноз, тим більшим стає масштаб помилок, оскільки розмах
відхилень розширюється. Більш важливо те, що у вирішальні моменти ці
тенденції стають предметом вибору (в сучасному світі все частіше має місце
свідоме втручання з боку влади) і рішення (прискорити, згорнути або змінити
тенденцію) може являти собою результат політичного втручання, здатного
стати поворотним пунктом в історії країни або організації. Інакше кажучи,
прогнозування можливо тільки тоді, коли є підстави припустити високу ступінь
раціональності в діях впливають на події людей - оцінку ними витрат і
обмежувачів, прийняття певних правил гри, згода підкорятися їм, бажання бути
послідовними. Тому навіть тоді, коли виникає конфлікт, його можна згладити
за допомогою переговорів і поступок, якщо відомі перелік допустимих витрат і
пріоритети кожної із сторін. Але в багатьох соціальних ситуаціях - особливо в
політиці - на кону знаходяться привілеї і забобони, а ступінь раціональності або
послідовності низька. Хоча вони не можуть передбачити результат, вони здатні
вказати на обмежувачі або межі, в рамках яких політичні рішення можуть бути
ефективні. Беручи до уваги прагнення людей визначати свою історію, це стає
помітним досягненням у самосвідомості суспільства. [4, С.51-53.]
В своїй книжці "Становлення постіндустріального суспільства" [2] Д.Белл
обґрунтував прогноз трансформації капіталізму під впливом в нову соціальну
систему, вільну від соціальних антагонізмів і класової боротьби. З його точки
зору, суспільство складається з трьох незалежних друг від друга сфер:
соціальної структури ( техніко-економічної), політичної системи і культури. Ці
сфери управляються "векторними принципами": економіка - ефективністю,
політична система - принципом рівності, культура - принципом самореалізації
особистості. [3, С.26.]
Для сучасного стану, вважає Д. Белл, характерне пояснення цих сфер,
втрата єдності економіки. Розкриємо декілька видів прогнозування.
Технологічне прогнозування має справу з темпами зміни і з комбінаціями
факторів в рамках класів подій. Як не можна передбачити події, так не можна
передбачити і конкретні винаходи. Можна, однак, прогнозувати необхідні
подальші кроки в ланцюзі змін в рамках замкнутої системи. Демографічне
прогнозування облік народонаселення є фундамент економічного і
соціального аналізу - являє собою дивну суміш невизначеності і модифікованої
закритої системи. Але початкові рішення є невизначеними і носять
соціологічний характер. Існують три види економічного прогнозування. Перший
- просте дослідження ринку, засноване на даних про доходи, розподілі
населення по віках, склад сім'ї та передбачуваних потребах, що
використовується фірмами для оцінки потенційного попиту, визначення обсягів
товарних запасів і прийняття рішень про випуск нових виробів. Другий і
найбільш стандартизований спосіб полягає в створенні тимчасових серій макро
змінних - індексів оптових і споживчих цін, обсягів промислової продукції,
продуктивності в сільському господарстві, рівня безробіття і сотень інших, - які
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служать індикаторами ділової активності і за сукупністю яких може бути
зроблений прогноз стану економіки. Третій і найбільш складний вид економетрична модель, яка шляхом визначення фактичної взаємодії
найважливіших залежних і незалежних змінних намагається імітувати реальну
економічну систему в цілому [2].
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прогнозирования/ Д. Белл; [Перевод с английского]. – М.: Academia, 1999. – 956
с.
Шестопалець Д.В. (м. Київ)
smirny@ukr.net
ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ В
ДИСКУРСІ ЦЕРКОВНИХ ПЕРШОІЄРАРХІВ ПІДЧАС ЄВРОМАЙДАНУ
Різноманітні релігійні організації стали активними учасниками
протестного руху в Україні в період між листопадом 2013 і березнем 2014 року.
Релігійна символіка, колективні молитви та наметові молельні були яскравими
ознаками Євромайдану, створюючи враження про нього як про в певній мірі
релігійний феномен.
Разом із тим, така широка присутність релігійних агентів, від простих
священиків до першоієрархів, в епіцентрі протистояння між громадянами та
владою так само викликала питання про порушення принципу секулярності та
пряме втручання церков у політику. Одним із проявів інтересу до цієї проблеми
є те, що вона неодноразово піднімалася журналістами в інтерв‘ю з очільниками
головних релігійних інституцій України, які відкрито стали на бік
протестуючих громадян. Мова йде в першу чергу про такі структури, як УГКЦ
та УПЦ КП, лідери яких – Верховний Архієпископ Святослав (Шевчук) та
Патріарх Філарет (Денисенко) неодноразово з‘являлися на телебаченні для
інтерв‘ю, робили публічні звернення або, у випадку Філарета, виступали зі
сцени Євромайдану.
В такому контексті головна увага в цій доповіді приділена визначенню
основних дискурсивних стратегії, які використовувалися лідерами найбільш
потужних церков України для легітимації фактичної участі своїх релігійних
організацій у політичному протистоянні.
Зокрема, можна відзначити, що і Архієпископ Святослав (Шевчук), і
Патріарх Філарет послідовно підтверджують валідність базового принципу
«церква є поза політикою». Відповідно, пояснюючи широку участь грекокатолицького духовенства у діяльності Євромайдану, лідер УГКЦ намагається
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повністю де-політизувати це явище, натомість представляючи його виключно
як прояв громадянської (а не політичної) активності. Іншими словами, в
такому ракурсі церква, яка, на думку Шевчука, є частиною громадянського
суспільства, не порушувала принципу невтручання в поле політики. Цікаво при
цьому, що для досягнення ефекту де-політизації Євромайдану Архієпископ
Святослав користується секулярними науковими концептами, які пропонують
аналітичне розмежування сфер держави, політики та громадянського
суспільства (схема А. Штепана).
Так само важливим елементом для аналізу є і уявлення лідера УГКЦ про
громадянське суспільство, які, серед іншого, чітко відповідають концепції
публічної релігії Хосе Казанови. Наприклад, ключова важливість, яка
приписується громадянському суспільству в дискурсі Архієпископа
Святослава, дозволяє розкрити базові стратегії акомодації його церкви в
сучасному українському суспільстві, а також її амбіції щодо впливу на
прийняття рішень в суспільстві.
По контрасту до очільника УГКЦ, Патріарх Філарет не намагається
спростувати політичний характер Євромайдану в його другій фазі із грудня
2013 року. Так само ідеї про громадянське суспільство в його промовах та
інтерв‘ю практично відсутні. На противагу до цього, слідуючи своїм
попереднім ідеологічним побудовам в період з 1992 року, він фокусується на
необхідності повернення церкві її ролі соціального інтегратора в суспільстві, а
також основного гаранта політичної незалежності держави. Іншими словами,
стверджуючи принцип «церква поза політикою» в сенсі прямого інституційного
втручання в політичну боротьбу, Філарет фактично намагається окреслити коло
легітимних виключень для порушення цього правила.
В цілому аналіз цих та інших аспектів показує, що УГКЦ та УПЦ-КП (як і
інші релігійні структури, що долучилися до протестів по обидва боки барикад)
виступали не пасивними спостерігачами, а скоріше агентами конфлікту із
власними інституційними інтересами та політичними уподобаннями. Із цієї
точки зору присутність церков та релігійних організацій на Євромайдані, так
само як і його активна дискурсивна підтримка з боку церковних першоієрархів,
може бути розцінена як стратегія цілеспрямованого створення релігійного
виміру протестів, що дозволяв надати їм більш високий ступінь легітимності в
очах мас та, відповідно, підвищував вірогідність їхньої успішності.
Шихалєєв М.М. (м. Київ)
2texter18@i.ua
ГЕНДЕРНИЙ СИМВОЛІЗМ У ПРАВОРАДИКАЛЬНИХ РУХАХ
Постановка проблеми та актуальність. Політологи та соціологи
зазначають, що праворадикальні рухи та партії є невід‘ємною частиною
сучасного соціально-культурного життя. Проблемам, пов‘язаним із новими
праворадикальними партіями в європейських країнах, у 2004 році приділяла
увагу Організація Об‘єднаних Націй. Отже, особливості транслювання
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праворадикальних ідей викликають інтерес у наукової спільноти та
міжнародних організацій.
Рецепієнтами праворадикальних ідей та інформації в Україні є
здебільшого підлітки і молодь: ультрас, футбольні фанати та представники
інших субкультур. Візуальна інформація поширюється у вигляді плакатів,
банерів, наліпок у громадському транспорті, зображень на одязі тощо. Проте,
основним джерелом є мережа Інтернет. Тож, для аналізу оберемо тематичні
сайти, що відображають різні інтереси сучасної молоді.
Розробленість тематики. Символізм у культурі розглядається у роботах
К. Мангейма, П. Сорокіна, З. Фрейда, П. Бергера Т. Лукмана, А. Шютца.
Ж. Деррида, М. Фуко. Ю. Лотман, Дж. Мід, П. Бурд‘є Ж. Бодрійяр зазначають,
що повсякдення варто розглядати крізь призму знакової системи. Ряд
російських авторів розглядали гендерний символізм: М. Юсупова, Ю. Долгова,
О. Ключко, Н. Бакушкіна, Є. Замфір, Є. Млєчко (Соціальна диференціація статі
та гендерна картина світу), С. Ільїних (Патріархальна організація суспільства як
чинник порушення діалектики чоловічого та жіночого начал). Вітчизняні
дослідники правого радикалізму: Т. Дублікаш, А. Шеховцов, Г. Кожевникова та
ін.
Ознайомившись із роботами вищезазначених авторів(ок) можна
стверджувати, що гендерний символізм праворадикальних рухів є
маловивченою проблемою.
Мета дослідження: дослідити гендерний символізм як соціально
культурний агент праворадикальних угрупувань сучасної молоді.
Предмет дослідження – зображення, що містять праворадикальні ідеї
сучасної молоді. Обєкт дослідження – гендерний символізм.
Опис дослідження. Праворадикальні рухи можна визначити як
ідеологічні та політичні течії, групи або організації, які обстоюють необхідність
корінних суспільних та політичних змін, що виходять за межі існуючої
системи. Ідеології цих рухів притаманні форми крайнього неприйняття іншого,
заперечення суспільних норм і правил.
Інформаційні ресурси мережі інтернет умовно можна поділити на сайти
інформаційно-політичного
спрямування,
сайти
політичних
партій
ультраправого спрямування, громадських організацій праворадикального
напрямку, тематичні блоги за темою расизму, нацизму, та фашизму; музичних
гуртів, що популярні серед радикальної молоді і сайти з відповідною
стилістикою одягу. Нами були проаналізовані наступні сайти європейської
локації: Форуми сайтів праворадикальної музики: RAC-Forum http://www.racforum.org/forum/index.php,
Hammerstorm
http://hammerstorm.org/,
сайт
раворадикального
музичного
гурту
Die
Lunikoff
Verschwoerung
http://www.dielunikoffverschwoerung.com/; праворадикальний форум Odinist
http://www.odinist.com/othala/forum.php, Міжнародний інтернет-форум білих
націоналістів Stormfront https://www.stormfront.org/forum/; політична піртія
Золота зірка (Греція) http://www.xryshaygh.com/home, українська громадська
організація Національний союз http://www.naso.org.ua/index.php, громадяньска
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організація праворадикального напрямку Nordfront https://www.nordfront.net/;
Сайти фірмового одягу популярні у молодіжних праворадикальних угрупувань
Erick And Sons http://erikandsons.de/index.php, White Rex http://white-rex.com/,
Svastone http://svastone.com/, http://streetfightversand.de/.
Результати
дослідження.
Враховуючи
гендерні
разбіжності
коммунікативних особливостей пошукових тактик користувачів (О. Горошко,
А. Мартинюк, Д. Літовченко, М. Юсупова), можна стверджувати що більшість
зображень орієнтовані на чоловіків та хлопців.
Можна стверджувати, що у третині зображень яскраво виражений
гендерний символізм. Майже половина досліджених зображень містять
гендерномарковану стилістику. Чверть зображень можна вважати гендернонейтральними. Ідеології цих рухів притаманні неприйняття іншого та інакшого:
ксенофобія, расизм, сексизм та ейджизм.
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2. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре/ А.А. Потебня; [сост.,
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7. Юсупова М.В. Методологические постулаты антропологических теорий
гендерной дифференциации и мужского доминирования/ М.В. Юсупова //
Философия, наука, культура. – Выпуск 5: ИППК МГУ. – М.: Издательство
МГУ, 2009. – С. 11-22.
Шувалов Р.В. (м. Київ)
kojj@ukr.net
СВОБОДА СЛОВА В УКРАЇНІ
Одним із проявів демократії в державі є свобода слова. Право на вільне
висловлювання думок прописане у Конституції України ч.1 стаття 34, Законі
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992р., Законі України «Про
інформаційні агентства» від 28 лютого 1995р., Законі України «Про
телебачення та радіомовлення», Законі України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні», а також міжнародним правом – Конвенцією про
захист прав людини та основних свобод (ст. 10). Не зважаючи на таку
нормативно-правову базу, свобода слова в нашій державі не проявляється
повною мірою.
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Основними перепонами до повної свободи слова, на мою думку, є:
1) Недосконалість законів. Наприклад, 23 вересня 1997 року був
підписаний закон «Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації». У цьому законі гарантується право ЗМІ висвітлювати всі аспекти
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Проте, у
статті 3 вказано, що розрив змісту офіційної інформації з коментарями
журналіста забороняється, тобто фактично ЗМІ можуть оприлюднювати лише
офіційну версію події чи дій держави, що дає змогу маніпулювати
інформацією. Офіційна інформація може були сформульована так, щоб
продемонструвати або акцентувати лише вигідні аспекти.
2) Відсутність реальних реформ і підміна їх плануванням. Віктор Ющенко
9 січня 2007 року затвердив программу «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки». Основою цієї
програми стало більше правових актів та законів, залучено досвід міжнародних
конференцій. Програмою передбачено ряд законопроектів, а очікувані
результати щодо підвищення рівню прав та захисту людей. Проте жодної іншої
активності уряду після затвердження програми не було. Дана програма не
вирішила питання свободи слова в Україні.
3) Більшість політиків не бажають працювати відкрито. Доказом цього є
підписання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 11 січня
2011 р. тодішнім президентом Віктором Януковичем. В цьому законі
передбачено, що громадянин України має право подати запит у відповідний
орган для отримання певної інформації, за умови, що вона не є
конфіденційною, таємною або службовою. Визначення службової, таємної та
конфіденційної інформації є доволі широкими, більшість інформації щодо
діяльності органів державної влади підходить під це визначення, тож це дає
змогу маніпулювати.
4) Можливість лобіювати політичні та бізнесові інтереси через ЗМІ. Не є
секретом, що найбільші ЗМІ пов‘язані з політичними групами. Ці групи
лобіюють власні інтереси, подаючи інформацію з тієї точки, яка є вигідною для
них. На мою думку, це є найбільшою перепоною для свободи слова в Україні.
Перелічені перепони є однією з причин того, що Україна займає 129 місце
у рейтингу «World Press Freedom-2015» країн за рівнем свободи слова і посідає
місце між Колумбією та Афганістаном.
Чи можливо вийти із цього становища? Звісно так. Верховна Рада України
повинна, за участі громадських організацій, переглянути старі, недосконалі
закони та модернізувати їх, звертаючи увагу на досвід демократичних країн
таких як: Фінляндія, Норвегія та Данія (країни з найвищим рівнем свободи
слова на версією «World Press Freedom-2015»). Також необхідно на
законодавчому рівні унеможливити тісний зв'язок між великим бізнесом та
засобами масової інформації.
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Українське суспільство рухається в напрямку європеїзації. Отже,
модернізація нормативно правової бази, що гарантує повне втілення свободи
слова, є необхідним кроком.
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СЕКЦІЯ 3. ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА В
ЕПОХУ МОДЕРНУ
Баханов О.Ю. (м. Київ)
bakhanov@ukr.net
ВІЙСЬКОВИЙ КОНФЛІКТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА
РОБОТА
Після громадянського збурення в листопаді 2013 року, на Україні зараз
відбувається збройний конфлікт у Східній Україні, який значно і негативно
позначається на дітях. Кількість внутрішніх переміщених осіб наразі
перевищила 1 000 000 осіб, одна третина з них діти. Сім'ї, що живуть в
постраждалих районах, стикаються з проблемами доступу до безпечної питної
води, а також належної особистої гігієни. Існують проблеми підвищеної
небезпеки цих дітей та їх сімей, таких як небезпеки через міни та ризик
зростання насильства. Небезпеки та ризики в постраждалих районах призвели
до посилення рівня стресу та розладів серед дітей та у сім'ях. Підвищення
захисних факторів серед таких дітей та їх піклувальників може мати
вирішальне значення для створення механізми виживання і стійкості. Крім
того, багато дітей мають обмежений доступ до освіти в силу міркувань безпеки,
страху стигматизації, або нездатності добиратися до школи.
Наслідки цих подій показали неготовність дівчаток і хлопчиків на не
контрольованій державою території до сьогоднішніх реалій життя. Існує
нагальна необхідність забезпечити психологічний захист і психологічну
допомогу як окремих осіб, так і цілих соціальних груп. На не контрольованій
державою території в Східній Україні, є особливо актуальною потреба у
поширенні оновленої інформації та навичок щодо мінної безпеки і надання
першої медичної допомоги, підтримуючи при цьому загальний психологічний
клімат шляхом застосування стратегій подолання емоційного розладу і
запобігання ворожнечі серед дівчаток і хлопчиків.
Для цього ряд організацій реалізують за підтримки міжнародних та
українських партнерів низку соціальних програм та проектів.
Наприклад одним із цікавих є проект Всеукраїнської спілки молодіжних
громадських організацій YMCA України «Заходи з порятунку дівчаток і
хлопчиків шкільного віку на не контрольованій державою території», що
реалізується за допомогою Дитячого фону ООН (ЮНІСЕФ). Цей проект
спирається на існуючі відносини, встановлені через багаторічну наявність
програм YMCA у м. Антрацит та м. Красний Луч.
Ключові компоненти стратегії включають в себе тренінг для інструкторів,
які розповсюджують знання та навички серед шкільних фахівців, які
розповсюджують їх серед батьків і дітей. Стратегія навчання полягає у тому,
що використовуючи тренінг для тренерів спочатку підготувати 20 вчителятренерів, які будуть потім здійснювати підготовку 20 громадських волонтерів і
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460 шкільних фахівців (400 вчителі, 20 соціальних педагогів, 20 шкільних
медсестер і 20 шкільних психологів). Навчання покращить їх спроможність та
поінформованість у питаннях мінної безпеки, надання першої медичної
допомоги і у питаннях проведення психологічно-соціальної роботи у класі та за
межами класної кімнати. Навчені волонтери і шкільні фахівці будуть оснащені
методикою проведення занять з мінної безпеки, надання першої медичної
допомоги та соціальних заходів серед однолітків, школярів та їхніх вихователів.
Методологія тренування буде включати в себе принципи активного
навчання - цикл навчання дорослих і проблемно-орієнтованого навчання
молоді.
Ми плануємо участь у проекті візьмуть 6000 дівчат та хлопців у віці 6 – 17
років, які відвідують середню школу (цільовий показник ґрунтується на
досягненні 75% від загального обсягу 8000 дітей, які відвідують школу); 2000
батьків дітей (цільовий показник ґрунтується на досягненні 50% від батьків, які,
як правило, відвідують батьківські збори у школі); 460 шкільних фахівців (400
вчителів, 20 шкільних психологів, 20 соціальних педагогів, 20 шкільних
медсестер) в 10 школах в Антрациті та в 10 школах в Красному Лучі.
Інформація за проектом також досягне друзів, батьків, родичів, сусідів, та тих,
хто пов'язані з прямими бенефіціарами.
Методологія поширення інформації серед дітей і вихователів буде
полягати в наданні практичних порад, як залишатися в безпеці в районах, де
можуть бути міни і інші вибухонебезпечні предмети, як розпізнати ознаки
розладів та інформацію про першу медичну допомогу. Інформаційні матеріали,
такі як плакати, закладки та навчальні посібники, а також заняття будуть
прив‘язані до потреб шкіл та учнів, з метою покращити спроможність
вихователів і дітей управляти власною безпекою.
Психологічні групові заняття та просвітницька робота буде проводитися в
школах, щоб зменшити рівень підвищеного стресу, в якому перебувають діти і
зміцнити їх витривалість. У той же час, проект буде також спрямований на
психологічну підтримку вихователів і підлітків поза межами класної кімнати.
Методика групової психологічної роботи забезпечить безпечне, контрольоване
середовище для дітей і підлітків, щоб допомогти їм подолати важкі реальні
життєві ситуації.
Бідочко Л.Я. (м.Київ)
СТАНОВЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ:
МАТЕРІАЛІЗМ VERSUS ПОСТМАТЕРІАЛІЗМ?
Розглядаючи ціннісний поворот суспільства, варто звернутися до ключової
ідеї культурного матеріалізму: спосіб виробництва та відтворення визначає
загальний характер соціального, політичного, духовного процесів життя.
Продукування безпосередніх матеріальних засобів існування закладає базис, на
якому згодом формуються світогляд, цінності, релігія, державні інституції,
мистецтво.
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Відтак, стабільна народжуваність ери збиральництва й мисливства
завдячує інфраструктурі. Підвищення рівня народжуваності радше можна
пояснити через вільний доступ до їжі, що багата на протеїни й вуглеводи, а
також високі технології в галузі медицини, аніж через релігію.
Зміни в емічних надструктурах мають менший потенціал для зміни
системи загалом: у 60х роках ХХ ст. значна частина молоді вважала, що
індустріальний капіталізм може бути знищений шляхом «культурної
революції». Під вивіскою «контркультури» з‘явилися інновації в музиці, стилі
одягу, способі мислення та життя загалом. Втім, ці зміни жодним чином не
позначилися на стабільності структури та інфраструктури американського
капіталізму. Натомість лише зросли прибутки компаній, що продавали платівки
«The Beatles» і джинси Levi Strauss.
Культурний
матеріалізм,
пояснюючи
стратифікацію
держав,
концентрується на різних техноенвайронменталістських контекстах їх
розвитку. По-перше, це різний рівень розвитку і масштабу імперських систем в
Євразії на противагу цивілізаціям Новому Світу. По-друге, це різний ступінь
виснаження екосистем за умов дренажного (іригаційного) сільського
господарства та землеробства в умовах тропічних лісів. Тип господарства, що
склався в останніх, передбачає розпорошені центри виробництва; тому
більшість політичних одиниць, які виникли тут, були радше вторинними
формаціями, що розвивались на периферії торговельних шляхів та маршрутів
завойовницьких походів гідравлічних імперій. Цей самий набір факторів
пояснює, чому капіталізм та парламентська демократія не розвинулись у
названих східних цивілізаціях, заснованих на іригаційному господарстві.
Первісні люди, які не мають технологічних можливостей впливати на
довкілля і страждають від неконтрольованих ними змін у середовищі, не
можуть дати раціональне пояснення природним явищам і наділяють їх
трансцендентними рисами, на ґрунті чого і розвивається міфологічний
світогляд. Цей стан відсутності наукових знань про природу та механізмів
контролю над нею має аналогію в політичній реальності. Адже парохіальна
політична культура, властива суспільствам у домодерних і автократичних
політичних утвореннях, відповідає стану некомпетентності в політичних
питаннях і відсутності механізмів впливу на політичні рішення.
У процесі неолітичної революції відбувається перехід первіснообщинних
спільнот мисливців і збирачів до відтворюючого господарства, що має своїм
наслідком становлення спершу вождеств, або чіфдомів, а згодом – перших
цивілізацій і держав.
Створення бюрократичних апаратів для контролю за веденням
іригаційного землеробства та централізація влади в руках одноосібних монархів
у ранніх цивілізаціях Стародавнього Сходу позначилися на ідеологічносвітоглядній сфері: з розрізнених міфологічних переказів формуються
політеїстичні релігійні системи на чолі з верховним богом-покровителем.
У Стародавній Греції зі скасуванням боргового рабства, яке мало
патріархальний характер, та його заміною на чужоземних рабів утверджувався
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класичний рабовласницький лад, який дозволяв підтримувати вільне населення,
зайняте інтелектуальною діяльністю. На цьому базисі формується антична
демократія; крім Афін та низки інших грецьких полісів, республіканська форма
правління існує в Римській республіці з кінця VI по I століття до н.е. та в
кількох індійських державах.
В ідеях мислителів Нового часу та Просвітництва, на противагу
підданській
культурі
пізньофеодальних
абсолютистських
монархій,
обстоювалися моделі, в яких основними цінностями проголошувалася свобода і
рівність, а джерелом влади – народ як сукупність активних громадян. У
результаті Американської та Великої французької революції ці ідеї було
покладено в основу конституцій Сполучених Штатів та Французької І
Республіки, що, по-суті, стали першими документами, в яких закладався тип
політичної культури, пізніше названий учасницьким. Серед матеріальних і
нематеріальних чинників, які були передумовами для витіснення реалістичним
світоглядом релігійного та виникнення повноцінної учасницької політичної
культури є розвиток капіталізму та становлення його як глобальної світсистеми у результаті Великих географічних відкриттів, нові винаходи, що
революціонізували спосіб ведення господарства та життя: від друкарського
верстату і до парових двигунів та електричного струму, які забезпечили процес
індустріалізації, промислова революція, масове виробництво та урбанізація, які
означали перехід від аграрного до індустріального суспільства.
У новітні часи цінності та їх похідні утворення можуть переживати дуже
швидкі трансформації за короткий час. Організоване знизу активне
громадянське суспільство в Бразилії є спадщиною різнорідної коаліції
профспілок, рухів безземельних селян, інтелектуалів і захисників довкілля, яка
склалася в прикінцевий період боротьби з військовою диктатурою на межі 70-х
і 80-х рр. ХХ ст. У ХХІ ст., в умовах глобалізації та інформаційно-технічної
революції, коливання в світогляді та політичній культурі стають ще
наочнішими. Так, події так званої «Арабської весни» після 2010 р. змінили
поширену думку про народи країн регіону як пасивні та інертні маси та мали
вплив на поширення хвилі протестів в Європі (рух ―Indignados‖) та Північній
Америці (рух ―Окупай Волл-стріт‖). Загалом усі подібні масові акції протесту,
що спостерігаються у різних частинах світу після початку глобальної
фінансової кризи 2008 р., свідчать про кризу політичного представництва і
піднімають питання про запровадження механізмів партисипативної
(демократії участі) та прямої демократії, які можуть задіювати пересічних
громадян безпосередньо (а не лише обраних ними представників) у процеси
прийняття рішень і управління. У пригоді можуть стати досягнення у сфері
інформаційних технологій, які, поміж усього іншого, роблять можливими
електронне голосування та урядування. Не виключено, що прогрес в ІТ-галузі
матиме своїм опосередкованим наслідком помітні модифікації в політичній
культурі.
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Босенко Н.В. (м. Київ)
bosenko_nata@ukr.net
ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АНДЕРКЛАСУ
Вивчення проблем громадянського суспільства є на сьогодні найбільш
актуальним питанням, оскільки андерклас продовжує залишатись однією з
основних ознак стану занепаду суспільних відносин та відповідного
погіршення характеристик життєвого.
Проблеми нерівності в соціальному житті хвилювали людей задовго до
виникнення соціології. Аристотель, давньогрецький філосов писав, що в будьякій державі існує три елементи: один клас дуже багатий, інший - дуже бідний,
третій же - середній. Розмірковуючи про стабільність держави, він зазначав, що
у держав, в яких багато будинків виключено з управління, неминуче буде
багато ворогів, оскільки бідність породжує бунт і злочини.
Кожен третій працездатний не має роботи. Збільшується кількість
бездомних, жебраків, бродяг. Молодь, що кидає навчання, що породжує
виховні проблеми, агресивні вуличні злочинці, наркомани, невиліковні
алкоголіки. Бідні, які тривалий час отримують соціальні виплати. Тобто люди,
які не мають легальних засобів існування, легальних доходів, професії,
легального заняття, легальної власності. Всіх цих людей можна віднести до
соціального класу, який має назву андерклас.
Життя в бідності ставить людей в особливе становище, непорівнянне з
життям інших верств. Категорія осіб, які спідткнулися з бідністю,
пристосовується до тяжких умов, формуючи певний стиль і стратегію адаптації,
придумуючи замкнуту систему цінностей. Також особи з низькою професійною
кваліфікацією не можуть або не хочуть знайти роботу. Результатом такої
добровільної адаптації є формування окремої системи орієнтирів і позицій, що
утворюють культуру, а по суті, субкультуру бідності.
Державну підтримку отримує дуже невеликий прошарок населення, і, на
жаль, не завжди її отримують ті, хто цього потребує. Часто отримувачами
державної соціальної допомоги стають так звані «ефективні», «адаптовані» і,
що особливо вражає, працюючі. На фоні самозабезпеченості сильноресурсних,
багатих, допомоги їм, вражає своєю несправедливістю державна байдужість до
слаборесурсних груп населення.
Одного разу деградував, вони і далі зберігають своє маргінальне
становище. Такий світ і є їхній спосіб життя. Адже вони звикли до такого
існування. Всі спроби втрутитися в нього, запропонувати інші зразки можуть
бути сприйняті респондентами як прояв агресії на їхню адресу.
Через небажання молоді отримувати освіту, збільшення алкогольно та
наркозалежних людей, злочинців, призводить до зниження соціальноекономічної якості населення України.
Шляхи подолання проблеми існують. Вони в мобілізації всіх ресурсів
держави і суспільства для допомоги людям, які потрапили в біду, проникненні
у сутність причин і механізмів тих процесів, у результаті яких цілі верстви,
групи населення потрапляють у різні соціальні негаразди.
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Працевлаштування, надання посильної праці, створення будинків, центрів
для обездолених, пунктів харчування, надання матеріальної й медичної
допомоги – все це може реально вплинути на існуючу ситуацію. Підтримки
належного рівня життя найбільш соціально вразливих верств населення, в
першу чергу молоді.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день волонтерство займає невід‘ємну частину життя
українського народу у всіх його сферах. Адже воно являється своєрідною
платформою для саморозвитку та самореалізації людини, змін її поглядів,
установок та цінностей. Тому і не дивно, що студенти поповнюють лави
добровільних помічників в різних сферах допомоги нужденним. В дійсності в
Україні основна складова волонтерського руху – це студенти, оскільки більше
1,5 млн. людей – отримують освіту у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів
акредитації. Певною мірою молоді люди прагнуть бути причетним до змін у
житті інших людей, мати підтримку референтної групи, саме це їх і підштовхує
до роботи на громадських засадах.
Надзвичайно великий поштовх у розвитку волонтерського напряму в
Україні надала Революція Гідності та війна, що спалахнула на сході України.
Ще під час Євромайдану люди масово надавали допомогу протестувальникам із
власної ініціативи – безоплатно обігрівали, годували та лікували їх. Такий рух
став збільшуватись і сприяв створенню деяких волонтерських об‘єднань, як
«Євромайдан-SOS», «Самооборона Майдану», «Автомайдан», «Крила
Фенікса», «Армія SOS», «Волонтерська Сотня», «Повернись живим», «Ми –
кияни» та інші. Ці утворення стали яскравим прикладом високого рівня
громадянської свідомості українців та їхньої здатності ефективно
самоорганізовуватися.
Багато з цих рухів згодом взялися за ще більш складну і масштабну справу
– вони почали годувати, лікувати та забезпечувати всім необхідним Українську
Армію. З самого початку збройного протистояння на Донбасі держава не може
впоратися із забезпеченням українського війська та добровольчих батальйонів.
Саме тому Українська Армія стала справді народною – збір коштів, продуктів і
різноманітного обладнання для захисників України набув значного розмаху, до
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цього долучилися мільйони людей. Виявилося, що волонтерам усе до снаги –
від придбання військової амуніції до ремонту танків та літаків.
Поступово з‘явилися лідери, які об‘єднали групи і почали працювати під
централізованим керівництвом, а отже – посилили вплив на державний апарат.
Восени 2014 року було створено раду волонтерів, внаслідок співпраці з
Міністерством оборони країни. Деякі предствавники руху працюють у
департаментах Міністерства оборони, що відповідають за забезпечення
необхідними речами Збройні Сили України. Найголовнішим є те, що волонтери
показали ефективність своєї діяльності порівняно зі старими армійськими
кадрами.
Також у листопаді 2014 року почалась діяльність організації «Асоціація
народних волонтерів». Їх метою є надавати допомогу військовикам особам у
зоні АТО (антитерористичної операції), а також і цивільним на сході України та
ветеранам АТО. Деякі групи волонтерів здійснюють пошук зниклих і загиблих
солдатів та здійснюють допомогу у цьому напряму.
Нині масштаби діяльності волонтерів в Україні дають підстави говорити,
що рівень громадянської свідомості в наших співгромадян значно зріс. Таким
чином, українцям треба привчитися до того, що їхня громадянська активність
має бути не лише відповіддю на складні виклики, а й постійною практикою.
Такою є вимога часу і рецепт успіху багатьох країн. Лише так можна
розраховувати на досягнення поставлених перед собою завдань у масштабах
вулиці, району, міста і всієї держави.
Багато в чому це і є становлення європейської України – країни
відповідальних громадян. І цей рух до дієвої громади на всіх рівнях багато в
чому починається саме з масової усвідомленої участі громадян у волонтерських
рухах, оскільки від свідомого волонтерства до ефективного самоврядування і
якості життя – один крок.
Волонтерство – це свідомий вибір кожного, що втілює власні погляди та
позиції для забезпечення кращої якості життя, для індивідуального
удосконаленню й поширення солідарності, для забезпечення основних потреб у
майбутньому і створення мирного і справедливого суспільства, що розвинене в
економічній та соціальній сфері.
Богуславська О.С. ,Кравчук А.В. ( м. Київ)
katiusha@email.ua
МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ: РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА ЧИ ПОЛІТИЧНИЙ
ІДЕАЛІЗМ
На сьогодні майже кожен громадянин України не задоволений її
політичним і економічним становищем. Всіх цікавить одне - чи є в країни
майбутнє і яке воно. В реальності для того щоб зрозуміти траєкторію руху
держави в майбутньому звичайно ж таки варто описати певні закономірності
розвитку країни, зміни її політичних орієнтацій та вже виходячи з усього
зазначеного вище приблизно спрогнозувати подальший розвиток.
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Проаналізувавши розвиток нині економічно стабільних країн, їх перехід
від економічної та політичної нестабільності до теперішнього стану можна
відмітити, що вони досягли цього завдяки раціонально вибудуваній системі
заходів - реальній політиці. Реальною політикою позначається термін, що
визначає політику держави, основними засадами якої є раціоналізм та
прагматизм. Тобто політика держави характеризується актуалізацією на
забезпеченні власних інтересів і покладанні на власні ресурси та знання про
суперника. Це поняття вперше було сформульоване канцлером Німеччини Отто
фон Бісмаррком, Макс Вебер же визначав її як політику, спрямовану на
результат.
Щоб досягти економічного благополуччя, держави, як і люди, звично,
згруповують свої сили лише на власних проектах, лишаючи поза увагою
потреби та бажання інших. Раціонально використовуючи свої ресурси та
прагматично підходячи до рішення всіх питань, держава з часом набуває
економічної могутності.
Як же змінюється політика держави коли вона досягає економічної
стабіьності? Розглянемо для прикладу європейські держави. Значна частина
держав Європи зараз вважаються високорозвинутими в економічному та
політичному плані, та є яскравими прикладами держав, що дотримуються
концепцій політичного ідеалізму. Політичний ідеалізм - це тип політичного
світогляду, в основу якого покладено уявлення, що природу людини можна
розкрити вдосконалюючи суспільство. Ідеалісти розглядають світ спираючись
на моральні і політичні ідеали.
Сконцентрувавши увагу безпосередньо на Україні, можна сказати, що вона
ще не досягла економічної стабільності та доволі повільно до неї йде. Можливо,
це відбувається тому, що Україна керується більше принципами політичного
ідеалізму, а не реальною політикою. Для прискорення темпів покращення
економічної та політичної ситуації в Україні, варто розробити раціональний
план дій для виходу з кризових ситуацій, підходити до рішення питань щодо
подальшого розвитку країни, в основному, з прагматичного боку і звертати
більшу увагу не на моральність дій, а на їх корисність, адже зміцнення та
розвиток держави в економічному, політичному та соціальному аспектах є
основною задачею політичної ідеології держави. Яскравим прикладом вдалого
політичного реформування слугує Чехія. Її економка перебувала в занепаді
після другої світової війни але завдяки раціональному використанню
економічних ресурсів та вірному прийняттю рішень щодо модернізації та
переорієнтації економіки вона змогла швидко повернути собі колишню
економічну незалежність та стабільність. Це була найбільш продумана
програма економічних реформ на всьому постсоціалістичному просторі.
Доведення необхідності швидкого проведення реформ та переходу до ринкової
економіки було першим кроком на шляху до благополуччя держави. Були
приведені в дію дві програми приватизації, створено республіканське
антимонопольне управління по боротьбі з інфляцією. Сприяла боротьбі з
монополізмом і гнучка податкова політика, котра захищає місцевих виробників
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від тиску імпорту, стимулюючи їх активність. Завдяки даним заходам Чехія
змогла втримати економіку від неконтрольованого зростання цін, масового
безробіття та інших негативних проявів ускладнень у зв‘язку з переходом до
ринку. Відкриття країни та надходження іноземного капіталу сприяло припливу
зарубіжних інвестицій, завдяки чому Чехії вдалося у короткий термін
реконструювати та модернізувати промисловість і розвинути необхідну
інфраструктуру. В країні відбулась повна переорієнтація економіки з
радянського союзу до Західної Європи.
Отже, майбутнє України, її економічне та політичне благополуччя чи крах
залежить лише від правильності вибору стратегії дій – раціональність та
прагматизм необхідні державі, що розвивається, на відміну від ідеалізму, що в
певній мірі може навіть заповільнити темпи зростання. Лише економічно
стабільні країни можуть дозволити собі політику ідеалізму.
Булгак Д.В. (м. Київ)
das-bulgak@yandex.ru
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ РАДИКАЛЬНИХ
СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН/РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
Проголошення незалежності України дало поштовх новим реформаційним
процесам в усіх сферах життя суспільства,що у свою чергу призвело до
занепаду або часткової трансформації старих і появи нових видів соціальних
відносин та соціальних інститутів,одним із яких і виступає волонтерство.
Внутрішньо політичні процеси в Україні та зовнішні впливи поставили під
загрозу існування України як незалежної національної держави,що призвело до
розбалансування якісної системи державного управління, дефіциту ресурсних
можливостей та зовнішньої агресії,яка посилила дисбаланс між здатністю
держави ефективно виконувати свої завдання і функції із забезпеченням
основних потреб суспільства. За таких обставин патріотичні та по-справжньому
мужні громадяни нашої країни взяли на себе відповідальність за розвиток даної
ситуації,пов‘язаної із подіями на евромайдані та військовими діями на її
теренах. Хто ж такий волонтер?Волонтер-це людина,яка уособлює фундамент
громадянського суспільства,приносячи в життя людей потребу в
мирі,свободі,безпеці та справедливості. Це свідомий і активний
громадянин,який добровільно,не переслідуючи корисливої цілі,займається
допомогою на користь іншим,які цього потребують. У загальному розумінні
волонтерська діяльність-це спрямована на зняття соціальної напруги шляхом
підтримки найбільш знедолених категорій громадян,забезпеченню гідного
існування населення
та поширення гуманістичних ідей та настроїв в
суспільстві.
Революція гідності та спричинені нею подальші події в Україні призвели
до суттєвих переоцінок в політичному та соціокультурному середовищах
українського суспільства. Водночас, внаслідок цілої низки чинників, передусім
зовнішньої агресії Російської Федерації проти України, проявилася кричуща
неготовність державних структур ефективно реагувати на виклики та діяти в
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екстремальних умовах суспільного конфлікту, територіальної анексії та
окупації частини української території.
На сьогодні в Україні існує низка волонтерських рухів та об‘єднань, що
зарекомендували себе як дієві й ефективні групи самоорганізації, які мають
серйозний вплив, здатні віднайти будь-які потрібні ресурси та вирішити
проблеми будь-якої складності. Серед них, зокрема, відомий волонтерський
фонд - «Крила Фенікса», «Армія SOS», «Волонтерська сотня», «Підтримай
армію України», «Повернись живим» та інші.. До лав волонтерів йдуть люди
різних професій, віку,статі та поглядів,але об'єднані загальною бідою – війною.
Окремі волонтерські організації займаються допомогою в пошуках
зниклих або загиблих солдатів. Основна частина таких організацій
сформувалася після Іловайської трагедії,де кількість загиблих та зниклих
безвісти,за деякими свідченнями,вимірювалася в сотнях. Однією з таких
організацій є «Союз Народна Пам‘ять»,що працює в зоні АТО з вересня 2014
року. Волонтери цієї організації займаються виготовленням екіпірування
власноруч шиють чохли для бронежилетів, маскувальні сітки, одяг. Але
волонтери не тільки займаються збором речей, їжі, ліків, розшукують
поранених, безвісті зниклих, шукають житло та роботу для біженців, але й
організовують платні концерти, зустрічі з відомими людьми, проводять
аукціони. Великий вклад в подіях країни роблять лікарі, фармацевти завдяки їх
патріотизму, відданості власній справі, професіоналізму були врятовані життя
тисячам людей. Не можна не згадати музикантів, акторів, священників, які
духовно та морально підтримають як військових, так і біженців. Особливої
уваги заслуговує робота вчителів та учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, викладачів та
студентів вищих навчальних закладів України, енергією яких проводяться,
зустрічі, круглі столи, конференції, флеш-моби, виставки картин та дитячих
малюнків заради миру та злагоди на Донбасі.
На мій погляд, ці всі трагічні події, що відбулися за останній не легкий
для України й українського народу час, знайшли відгук в серцях наших
співвітчизників, об‘єднали українців у їх дивовижному прагненні до єдності.
Безліч добровольців-волонтерів прийшли на допомогу біженцям з окупованих
територій. Матеріально-технічне забезпечення військових, збір коштів і
продовольства, закупівля медичного обладнання та медикаментів для
поранених, волонтерські ініціативи з надання юридичної допомоги
переселенцям та бійцям АТО, надання психологічної допомоги, свідчить про
самобутній дух українського народу в забезпеченні консолідації проти агресії
за відновлення територіальної цілісності України.
У 2014 р. волонтерський рух в Україні за масштабом поширення став
показовим виявом громадської свідомості та самоорганізації. За умов
розбалансування системи державного управління,зовнішньої агресії, браку
ресурсних можливостей волонтерські організації виконують функції держави із
забезпеченням силових структур та постраждалих громадян в ході збройного
протистояння. Вирішальну роль відіграє патріотичний підйом в українському
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суспільстві, що призвів до появи безпрецедентної кількості волонтерів, які
вказують шлях до просування успішного й мирного життя.
Василець О.І. (м. Київ)
ovasilec@gmail.com
ЗНАЧЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СУСПІЛЬНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ДЛЯ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
Як дитина не може існувати сама по собі, і не тільки (власне – і не стільки)
через те, що не здатна забезпечити власне фізичне існування без допомоги
дорослих, а тому, що поза культурними механізмами соціалізації вона не буде
адаптованою до справжнього середовища власної буттєвості – суспільства, так і
доросла особистість потребує соціального оточення, де через низки референцій
вона знаходить і реалізує себе. Але і суспільство неможливе без акторів його
існування, без їх дій, адже, як казав свого часу У.Черчілль, історія людства
складається з біографій конкретних людей.
Сучасний період у житті нашої країни є дійсно історично визначальним,
адже недавно пройшла «революція гідності», та чи стали ми дійсно «пишатися
собою, бо ми цього варті», не у сенсі рекламних роликів, чи пихи від того
«гордий тим, що українець», а справжнього почуття власної гідності і чим воно
відрізняється від пихи та гордощів, які вважаються щонайбільшим гріхом і
зовсім не личать нації, яка є і традиційно, і по суті своєї кардіоцентрованою
(Г.Сковорода) – християнською.
Українські дослідники соціальних процесів В.Тарасенко й О.Іваненко
висловлюють, на мій погляд, слушну думку про важливість ідентифікації для
самого існування соціальної системи, підкреслюючи, що «потреба соціального
самовизначення для суспільства належить до того самого ґатунку
функціональної значимості, що й, скажімо, адаптація, ціле покладання й ціле
досягнення, підтримання рівноваги тощо». [2, С.172-173] У публічному
просторі сьогодення часто згадується старовинний китайський вислів, що
власне, вважають за прокляття: «Щоб ти жив за часів перемін», дійсно, коли
рветься «зв'язок часів», як писав У.Шекспір, людині стає вкрай важко описати
себе та умови, у яких вона знаходиться. Ще важче – створити сценарій
майбутнього. Щонайчастіше ми припускаємося двох помилок – малюємо
майбутнє або у занадто райдужних тонах, або у занурених у негатив, тим
більше що чим - чим, а бідами та негараздами наша історія переповнена. Іноді
на адресу українців навіть лунають звинувачування у мазохізмі [1, С.254-255] з
боку антропологів та соціальних психологів. Але звертаючись до фактів,
потрібно говорити про неприпустимість широких експлікацій та переносів
загалом, бо вони завжди хибують неперевіреною та вузькою базою як
теоретичною,так і емпіричною, врешті-решт. Другою небезпекою, що чатує на
людину, яка прагне до самореалізації за непевних часів є спокуса
стереотипізації, спрощення, наклеювання ярликів і поділу світу «на своїх та
чужих» (В.Висоцький) як створення ілюзії психологічного й соціального
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захистів, котрі через свій поспіх та необґрунтованість не тільки не захищають, а
напроти, через викривлення соціального контенту формують нові небезпеки
для діючого індивідууму.
Оскільки саме суспільство в умовах реформ відбуває екзамен на цілісність
і не можна сказати, що українське проходить його успішно, то й
ідентифікаційна практика особи відзначається суперечливістю. Нашому
співвітчизникові та сучасникові властиво або копіювати чиюсь поведінку,
особливо під тиском мас-медіа, що визнають її успішною, або, ностальгуючи за
«золотими часами», яких, власне, ніколи і не було, намагатися віднайти себе у
імітації архаїчних поведінкових взірців, нещадно блукаючи поміж
модернізаційними настановами економічної ефективності, неможливої без
інвестицій у інноватику, раціональність, відповідальні ризики дієвого
урядування, таемоційною тугою за національними традиціями, бажано у їх
ідеалізованому вигляді. Така ідентифікаційна плутанина може бути розв‘язана,
як на мене, тільки рахунком вибудови суворого (принципового) стрижня для
інтеграції як суспільної, так і особистісної свідомості, і ним повинна стати
соціальна ефективність нашої країни, де економічна спроможність базується на
адекватному технологічним потребам втручанні держави, де формується
громадянське суспільство на основі середнього класу, де при конфесійній
толерантності обстоюються загальнолюдські гуманістичні цінності, а при
толерантності етнічній – гасло «Єдина країна» не лишається тільки
побажанням. У такій країні соціальний захист надається тим, хто його
насправді потребує, не перетворюючись на потурання неробам, або
чиновникам, які своїм «адміністративним ресурсом» набули документів про
пільги на додачу до умовно легітимних привілеїв. Тому важливим чинником
самоідентифікації і фактом політичного життя постає уміння особи
артикулювати свої погляди, інтереси, цінності. Це робить її повноцінним
актором соціальної дії і, водночас, як вимагає, так і свідчить про рівень
громадянських свобод у суспільстві, про його уявлення про норми, заборони та
дозволи. Таким чином, самоідентифікація індивідуума корелює із
самовизначенням суспільства, а прагнення першого до самопізнання – із
когнітивними інтенціями покладеними культурним розвитком другого. Немає
повної синхронності, але і протистояння обертається на трагедію як
особистості, так і загалу, коли останній не визнає за своє набуття нових знань
про себе, нехай навіть і не компліментарним чином або не у компліментарному
вимірі.
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ІМІТАЦІЯ РЕФОРМ, ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
УКРАЇНИ
На початку 90-х одразу після розпаду СРСР в колишніх радянських
республіках керівництво прийняло рішення провести радикальні реформи.
Цього було не достатньо для побудови нової держави та нового
демократичного суспільства, де є верховенство права та побудовані ефективні
державні інститути.
Стара система була зруйнована. За роки незалежності так і не була
побудована ефективна економіка. Всі наявні виробничі та природні ресурси
були привласнені невеликою групою осіб, які й опинилися при владі. За
відсутності здорової конкуренції, що є одним з основних рушіїв розвитку
економіки, олігархія так і не спромоглася побудувати нову державу з високими
соціальними стандартами, та й не особливо намагалися.
Головною причиною буксування реформ – некомпетентність політичних
еліт, тобто не розуміння, як втілити та впровадити їх в життя. Не визначено хто
є центром реформ. Для нашої країни потрібні реформи, які краще
пристосуються й створять більші перспективи. Для обговорення нових дієвих
реформ потрібно узгодження Парламенту і коаліції.
Під час незалежності України не була сформована єдина нація. Головною
соціально-психологічною проблемою в Україні, зокрема на Донбасі, стала
проблема ідентичності. Для цього були певні умов. Згідно даних національного
перепису населення 2001 року на території Донецької та Луганської областей
38% етнічних росіян та 56,8% українців, половина з яких втратила свою
українську ідентичність. Винятком російського етносу є належність до
російської держави, а не до російського етносу. Для росіян це означає – там де я
живу, там і є вітчизна. Це привело до сепаратизму, тобто створити свою
державу або приєднати її до Росії. В результаті замість великих російських
пенсій і зарплат, вони отримали війну.
Згідно даних Міністерства економіки України до війни економіка Донбасу
давала 16,2% ВВП України. Військовий конфлікт на Донбасі призвів до
руйнування багатьох промислових підприємств та об‘єктів інфраструктури. З
бойовими діями на Сході погіршилась економічна ситуація і на всій території
України. Корупція, зростання цін та комунальних платежів, інфляція,
безробіття, проблема переселенців, зменшення реальної заробітної плати,
військові витрати – призвело до подальшого зубожіння населення.
Отже, потрібно створити ринкову економіку, стимулювати виробника,
провести економічні і політичні реформи, ліквідувати монополії, які належать
олігархам – це суттєво знизить напруженість в українському суспільстві.
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ТРАДИЦІЙНІ ЦІННОСТІ СУСПІЛЬСТВА В ПЕРІОД
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Нeвiд‘ємнoю кoмпoнeнтoю будь-якoгo суспiльства є цiннoстi. Вoни
стають визначальним вeктoрoм iснування та прoгрeсу будь-якoї країни. Сталi
цiннoстi, закрiплeнi дeржавним устрoєм, суспiльнoю свiдoмiстю, є
характeрними та нeзмiнними для бiльшoстi країн, залишаються oснoвoю
стабiльнoгo рoзвитку.
Система цінностей є фундаментом для стійких відносин усіх членів
суспільства. У процесі трансформацій та розвитку спільноти помітно
викристалізовуються домінантні цінності. Важливо усвідомлювати, що у період
соціокультурних змін відбувається процес адаптації до нових соціальних умов,
у зв‘язку з чим головну роль починають відігравати обрані суспільством
домінуючі норми та ідеали. Їх невизначеність або руйнування може призвести
до нищення самого суспільства.
Проблематикою цінностей та ціннісних орієнтацій, а також розробкою
наукових праць займались такі вчені як М.Вебер, Е.Дюркгейм, Г.Ріккерт,
Т.Парсонс та інші.
Сьогодні науковці, вивчаючи сучасний світ, характеризують його
терміном «епоха модерну». Епоха, яка постійно перебуває у стані
соціокультурної трансформації та піддається впливу глобалізації. У працях
Г.Малигіна та Дж. Бязрової особлива актуально висвітлюється зв'язок між
глобалізацією та трансформацією цінностей, зміною ідеалів, норм та
принципів.
Мотивація поведінки будь-якого члена суспільства визначається системо
усталених цінностей. М. Вебер акцентував увагу на тому, що кожна дія людини
стає осмисленою тільки у взаємодії з цінностями, які визначають норми
поведінки людей, їхні індивідуальні цілі15.
Станом на сьогодення наслідком глобалізації є тенденція до уніфікації
культур. Вестренізація, яка веде до екстраполяції західних цінностей на всі
культурні регіони, стає невід‘ємним елементом прояву глобальних процесів.
Вестернізація – повна або часткова переорієнтація суспільств на
соціокультурний розвиток за зразком розвинених країн Заходу або запозичення
окремих елементів західної культури, що починають відігравати значну роль в
соціокультурних процесах суспільства. 16 Говорячи про глобалізацію, деякі
вчені також наголошують на процесах «американізації». Саме США нав‘язує
свої цінності всьому світу. Країна постає моделлю для наслідування у сфері
економіки та культури. Ключовим є експорт культурної продукції в інший світ.
Глобалізація прагне стандартизувати цінності, не враховуючи потреби
суспільств. В області теорії соціально-економічного розвитку виникли два
15

Вебер М. Основные социологические понятия – М.: Прогресс, 1990.
Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х томах / [Гл. ред. Левит С.Я.]; [Електронний
ресурс].
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протилежних погляди на цю проблему. Перші притримуються позиції
конвергенції цінностей, наслідком чого стане занепад традиційних цінностей і
заміна їх сучасними. Інші ж відстоюють думку, що зміни в економічній та
політичній сфері не мають впливу на традиційні цінності, а отже вони
залишаються стійкими.
Сьогодні під впливом глобальних процесів свої позиції втрачає усталена
модель сім‘ї, культивується індивідуалізм, альтернативні форми шлюбу,
«холостяцький» стиль життя. Європейський культурний простір розвивається
під гаслом «секуляризації», а отже релігійна віра та церква втрачають свої
позиції. Жителі країн поступово перетворюються на простих споживачів
матеріальних благ та масової культури.
Збереження традиційних цінностей є необхідною умовою існування
суспільства. Зближення культур має відбуватись не на основі відмови від
традиційних цінностей, а на основі загальнолюдських цінностей, зокрема,
гуманістичних. Традиційні цінності будь-якого суспільства є фундаментом
історичної спадщини.
Грабовська О.А. (м. Київ)
olga-grabovska@mail.ru
ЯК ВОЛОНТЕРИ СТВОРИЛИ "ДРУГУ ДЕРЖАВУ" В МЕЖАХ
УКРАЇНИ
Під час майдану волонтерські організаціє вийшли, щоб підтримати і
допомогти пораненим. Український уряд був не в змозі виконувати поставлені
завданням під час анексії Криму і російського вторгнення, саме тут масовий
волонтерський рух почав свій шлях. Вони вирішували завдання покладені на
плечі держави: забезпечення солдатів і допомога цивільним особам на тлі
зростаючого конфлікту на сході. Їх поява в Україні призвела до створення
паралельних
державних
структур
громадянського
суспільства
на
безпрецедентному рівні історії.
Все почалося з революції на майдані, яка прокотилася по вулицях Києва та
інших великих міст по всій країні з листопада до лютий 2013-2014 року,
справила незабутній вплив на громадськість. Створювались спонтанні
організації, щоб задовольнити потреби мітингувальників. Сили самооборони,
медичні працівники, юристи і дистриб‘ютори співпрацювали на майдані,
будували свої власні інститути. Велика кількість сил самооборони виявилася
вельми істотною у формуванні добровольчих батальйонів, які допомагали
регулярним військам на сході Україні. Інші майданні організацій, у тому числі
волонтери-медики, пізніше стали основою та для утворення волонтерських
груп. Батальйони добровільного захисту, мабуть, найбільш помітні з
українських добровольчих груп.
Існують десятки, якщо не сотні інших організацій, які виконують різні
благодійні функції в ході нинішнього російського вторгнення. Вони, рятуючи
життя в українців, забезпечують медичними товарами солдатів на лінії фронту.
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Організація співпрацює з «MedAutoMaidan», які раніше надавали медичну
підтримку протестуючим проти влади Януковича.
Організації діаспори також сприяли наданню необхідної допомоги
постраждалим в районах колишніх бойових дій, цивільним особам і
українським військовослужбовцям. У Канаді та Сполучених Штатах
представники діаспори збирають гроші на медикаменти та інші товари, щоб
підтримати солдатів і переселенців.
Українська добровільна організація "Повернення живих" допомагає
українським солдатам у військових поставках, якими центральний уряд не
може їх забезпечити, у тому числі важливими препаратами. Обладнання, яке
організація надає солдатам в зоні бойових дій включає нічне бачення і
інфрачервоні датчики, а також препарати, які можуть запобігти надмірній
втраті крові. Ініціатива проекту спирається на приватні пожертвування зібрані
через масові фінансування онлайн.
Волонтерські організації допомагають внутрішньому переміщенню осіб в
країні. Український уряд часто критикують міжнародні гуманітарні та
правозахисні організації, які своїми силами надали допомогу майже 1 мільйону
людей, що були змушені покинути свої будинки через війну на сході України.
Отже, важливість волонтерських організацій в Україні не слід
недооцінювати. У той час, як ООН і міжнародні організації критикували
українську владу за її неефективність щодо забезпечення належними
соціальними послугами та підтримкою для переселених осіб, українські
добровольчі організації заслужили похвалу за свою активність в умовах
державної бездіяльності. Одним з найміцніших і, можливо, найвпливовіших
результатів руху майдану і подальшого конфлікту Росія-Україна може бути
підвищення громадянської активності в Україні. У той час, як держава часто не
в змозі задовольнити потреби своїх громадян через бюрократичну
неефективність, волонтерські організації продовжують заміняти її.
Гуцол К.В. (г. Киев)
kvgutsol@gmail.com
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИКИ
ПОДРОСТКОВОГО КУРЕНИЯ В УКРАИНЕ
Окружающая нас действительность состоит из комплекса практик,
которые соответствуют различным социальным дискурсам: труду, досугу,
потреблению, политике, религии, здоровью, образованию пр. К социальным
практикам построения коммуникативного пространства в информационном
обществе можно полноправно отнести социальную рекламу.
Под социальной рекламой принято понимать информацию, которая
направлена на удовлетворение государственных и общественных интересов, на
формирование и/или поддержку социально одобряемых моделей поведения,
ценностей и нормативных установок. В определенной степени можно
констатировать, что социальная реклама − это выражение обществом его
доброй воли и принципиальной позиции по отношению к социально значимым
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ценностям, что имеет бесспорное значение как для отдельных граждан, так и
для государственного благополучия в целом.
Институт социальной рекламы в Украине находится в процессе своего
становления и развития. В последние годы наблюдается явное повышение
интереса общественности и научных сообществ к этому социальному
феномену, что, в свою очередь, способствует увеличению количества научных
исследований, концентрирующих свое внимание на изучении различных
аспектов функционирования и применения социальной рекламы как
инструмента привлечения членов общества к важным социальным процессам.
Одной из важных сфер приложения социальной рекламы в современном
обществе является социальная политика Украины, которую невозможно
рассматривать в отрыве от глобальных трансформаций, от которых зависит
общественный прогресс и человеческая безопасность. На данный момент,
социальные проблемы в современной Украине тесно связанны со значительным
ухудшением состояния окружающей среды, усугублением показателя бедности
и
социального
отторжения,
военными
конфликтами,
активным
распространением терроризма, развитием социального неравенства, духовным
обнищанием нашего народа.
Вследствие перечисленных пагубных процессов и явлений в украинском
социуме появляются различные виды психологических, психофизиологических
и поведенческих зависимостей среди населения, которые наносят колоссальные
экономические и социальные убытки нашей стране. В контексте
вышесказанного, проблема профилактики курения, на сегодняшний день
получившего массовое распространение в Украине, приобретает особую
актуальность. Проблема избавления от этой зависимости за последние годы
значительно «помолодела». Злоупотребление курением очевидным образом
ухудшает состояние здоровья подростков, что неизбежно приводит к
разрушению генофонда и представляет большую угрозу национальной
безопасности Украины.
Анализ литературы по данной проблеме показал, что продуктивные
возможности социальной рекламы в контексте профилактики подросткового
курения обусловливаются, прежде всего, ее просветительской и регулятивной
функциями. А такие ее характеристики, как эмоциональная насыщенность,
массовость и повторяемость могут быть важным ресурсом в формировании
установки первичного отказа от курения у подростков.
Нами было проведено эмпирическое пилотажное исследование оценки
эффективности социальной рекламы как инструмента профилактики курения
среди подростков. Экспериментальной базой исследования был Всеукраинский
благотворительный фонд «Дух. Разум. Тело». Пилотажную группу составили
120 человек от 12 до 16 лет. Методом исследования было анкетирования.
Исследование носило вспомогательный характер.
Результаты пилотажного исследования показали, что 40% респондентов
считает, что социальная реклама, в принципе, не может изменить поведение
человека. 35% опрошенных подростков вообще не понимают содержание и
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посыл, заложенный в социальной рекламе. Среди методов повышения
эффективности социальной рекламы 45% проанкетированных назвали
проведение выставок, игр, тренингов, конкурсов с использованием социальной
рекламы.
Нами была разработана тренинговая программа, которая была
апробирована на 20 подростках-добровольцах. По окончанию тренинга
участники написали эссе-рефлексии, предварительный анализ содержания
которых свидетельствует о позитивной оценке участниками самого тренинга и
субъективной
продуктивности
своих
внутренних
трансформаций:
формирования позитивных потребностей и установок первичного отказа от
курения у подростков.
Таким образом, использование социальной рекламы в практике
профилактики подросткового курения мы считаем перспективным, требующим
дальнейших разработок в социальной работе.
Домаранська А.О. (м. Київ)
adomaranska@gmail.com
ПРАКТИКИ ДОПОМОГИ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У
КРИЗОВОМУ СОЦІУМІ
Кризова ситуація, що наразі склалася в Україні, стала поштовхом до змін у
структурі повсякденної життєдіяльності. Погіршення матеріального становища
змусило деякі категорії населення відмовитися від звичної структури
споживання. Попри це, поширеним явищем стала участь громадян у практиках
благодійної допомоги і волонтерському русі, що як потужний інструмент
соціального, культурного, економічного розвитку дає змогу долати вплив
кризи, а головне є важливим базисом у процесі розбудови громадянського
суспільства. У цьому контексті вивчення даного явища є неабияк актуальним,
тож пропоновану розвідку присвячено вивченню участі у практиках
благодійної допомоги, зв‘язку між практиками і цінностями, переконаннями,
ставленнями.
П. Бурдьє розглядав властиву людині дію як практику, зосереджуючись
власне на тому, щó люди фактично роблять, а не на тому, щó вони кажуть, що
роблять. Він керувався одним із основних своїх концептів габітусу і вважав, що
кожна дія підпорядкована практичному глузду. Будучи сформованим
особливим класом історичних, соціальних умов існування, результатом
засвоєного досвіду й виховання, габітус є системою стійких диспозицій,
уявлень про соціальний світ, несвідомих схем мислення, сприйняття,
інтерпретації. Габітус керує практикою та прагне вилучити будь-яку поведінку,
яка приречена на несхвальну оцінку. Виходячи з цього, має існувати зв‘язок
між практиками і цінностями, переконаннями, ставленнями, а структура
практик у громадян з різними системами цінностей має відрізнятись.
Для вимірювання цінностей у моніторинговому обстеженні Інституту
соціології НАНУ 2015 року респондентам було запропоновано відмітити, які
характерні риси переважають серед людей їхнього оточення. По кожній парі
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протилежностей, як-от раціональність – емоційність, прагнення до новизни –
консервативність, загалом дев‘ять пар протилежних рис, необхідно було обрати
варіанти відповіді переважає перша риса, ніяка риса не переважає і переважає
друга риса. Крім того, важливою ознакою, що характеризує цінності та
переконання громадян, є їх ставлення до ідеї вступу України до Європейського
Союзу (далі ЄС). Наразі 56,3% українців ставляться позитивно, 24,6% –
негативно і 19,1% вагаються із відповіддю.
Загалом 57,1% українців протягом останніх 12 місяців брали участь хоча б
в одній із практик благодійної допомоги, 42,9% населення такої допомоги не
надавали, Найбільш поширеними видами благодійної допомоги серед українців
виявилися: передача речей, ліків, продуктів харчування (21,2%) і перерахування
коштів з благодійною метою (20,4%). Переважно така допомога стосувалась
військових (49,6%), 9,5% допомагали вимушеним переселенцям зі сходу країни
і Криму, 5,3% людям, які проживають у зоні бойових дій.
Змінні, що репрезентують практики, виміряні за дихотомічною шкалою,
тому для аналізу зв‘язку між цінностями і практиками було обрано метод
аналізу відповідностей. Карта представлена в двовимірному просторі, де
горизонтальна вісь відображає ключовий фактор, що найбільшою мірою
диференціює практики, її лівий полюс представлений точками позитивне
ставлення до ідеї вступу України до ЄС і духовність. Високі значення квадрата
кореляції з віссю мають такі точки, як товариськість і цілеспрямованість.
Протилежний правий полюс представлений точками негативне ставлення до
ідеї вступу України до ЄС і закритість. Точки індивідуалізм і пасивність
корелюють з віссю. Верхній полюс вертикальної осі представлений точками
авторитарність та матеріальність, нижній – демократичність.
У лівій частині карти опинились всі точки, що зображають практики
допомоги і категорії населення, яких вони стосувались, тоді як у правій частині
карти – всі практики неучасті. Інакше, участь у благодійній допомозі та
волонтерстві пов‘язані з тим, що громадяни поділяють цінності духовності,
товариськості, цілеспрямованості, демократичності та позитивне ставлення до
ідеї вступу України до ЄС, натомість неучасть у практиках благодійної
допомоги пов‘язана з переважанням закритості, індивідуалізму, пасивності,
авторитарності, матеріальності та негативного ставлення до ідеї вступу України
до ЄС.
Отримані результати є ще одним свідченням на користь положення
П. Бурдьє про те, що практика є продуктом габітусу. Участь у благодійній
допомозі та волонтерстві, яка, незважаючи на кризу й погіршення
матеріального становища, здійснюється 57,1% українців, пов‘язані з тим, що
громадяни поділяють цінності духовності, товариськості та демократичності.
Вололонтерство є рисою, характерною громадянському суспільству, і виявом
позитивної динаміки суспільної трансформації. Попри це, існує відсоток
громадян, які не залучені до таких практик, серед найближчого оточення яких
переважає
закритість,
індивідуалізм,
пасивність,
авторитарність,
матеріальність. Зважаючи на це, будь-які спекуляції та політизація існуючих
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відмінностей у цінностях, що виявляються в практиках, несуть ризики для
єдності суспільства та можуть стати поштовхом до його розколу.
Єнін М.Н., Кіщук Т.О. (м. Київ)
Kischuk_tetyana@ukr.net
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У НАПРЯМКУ СТВОРЕННЯ УМОВ
РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО
Військові події на Донбасі призвели, зокрема, до того, що на сьогодні в
Україні з‘явилися нові категорії громадян, що потребують соціального захисту
– постраждалі військовослужбовці, їх сім‘ї та переселенці. В системі державної
політики з‘явилась нагальна потреба вдосконалення соціального захисту, його
реформування для забезпечення допомоги новим категоріям населення. В
цьому напрямку вже робляться певні кроки. Так, для покращення соціального
захисту військових приймаються нові нормативні акти: Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту
громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду»
[1], Закон «Про військовий обов‘язок і військову службу» [2], Закон №1538-VII
«Про внесення зміни до статті 10 закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» [3].
У МОЗ України вже створено окремий відділ медичної реабілітації та
паліативної медицини, який буде курирувати роботу цього напряму. Розробкою
наукових програм реабілітації, методичним керівництвом реабілітаційних
закладів займаються дев‘ять науково-дослідних установ [4].
Як зазначає голова комісії з реабілітації постраждалих в АТО
Всеукраїнського товариства фізичної та реабілітаційної медицини, професор
В. Стеблюк, на сьогодні в Україні відсутня така медична спеціальність, як
«медична реабілітація» [5]. Тому реабілітацією займаються фізіотерапевти,
неврологи, травматологи. Фахівців із фізичної реабілітації готують за напрямом
підготовки «фізичне виховання і спорт» у педагогічних університетах, ВНЗ
спортивно-фізкультурного спрямування. Однак працювати за спеціальністю в
лікувальних закладах ці фахівці не можуть (таких посад не передбачено).
Проте в Україні відсутні кваліфіковані кадри не тільки з медичної, але й
психологічної реабілітації, в питаннях соціальної роботи з військовими, що
приймали участь у військових операціях, а також з сім‘ями
військовослужбовців. Експерти акцентують увагу на психологічній адаптації,
якої потребують майже всі учасники АТО й переселенці із зони військового
конфлікту. Солдати, які пережили війну, часто страждають від безсоння,
відсутність емоцій, дратівливість, важко йдуть на контакт. В державній службі
у справах ветеранів війни та учасників АТО створюється єдина база даних по
всій Україні тих військових, які потребують психологічної допомоги.
Психологічна реабілітація військових після бойових дій може стати
обов'язковою. Представник психологічної служби Національної гвардії
України, полковник С. Чижевський зазначив: «Зараз у Верховній Раді у
Комітеті з питань національної безпеки та оборони знаходиться законопроект в
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другому читанні №2686, який визначає внесення змін в Закон України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», щодо
зобов'язання військовослужбовців після виконань завдань в екстремальних,
бойових умовах проходження медико-психологічної реабілітації на
безкоштовних умовах» [6]. Для профільного навчання психологів і соціальних
працівників з даними категоріями населення необхідним є залучення
державних коштів. На даний момент кадрову підтримку надають західні країни,
які відряджають в Україну висококваліфікованих психологів.
Вирішення завдань по роботі з учасниками АТО не повинно обмежуватись
лише державними органами. Важливу допомогу в цьому напрямку можуть
надати громадські організації, активізація їх співпраці з волонтерами щодо
забезпечення соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної
операції, членів сімей загиблих військовослужбовців, забезпечення сталого
соціального супроводу потерпілих учасників АТО. Національна гвардія
налагоджує співробітництво з громадськими та волонтерськими організаціями,
які можуть надавати психологічну підтримку демобілізованим бійцям та їх
родинам вже поза межами військових установ.
Список використаних джерел:
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Зильов Н.О., Макаренко Д.В. (м. Київ)
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВОЄННИХ ДІЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ
ТЕРИТОРІЇ
«Будь завжди на першій лінії, якнайдалі
від власних тилових щурів».
Станіслав Єжи Лец
Всі війни у віх віках суттєво впливали та впливають на соціальний устрій
тієї чи іншої країни. До наслідків війн та збройних конфліктів , які ми звикли
бачити на територіях країн учасників ,додаються наслідки, спричинені
українськими реаліями управління державою, ресурсами, інформацією. При
поєднанні перших і других відбувається взаємне погіршення соціальних
наслідків збройної та економічної агресії. Як наслідок - падіння економіки
фактично унеможливили здійснення Урядом заходів з покращення соціальноекономічного становища населення. Натомість у соціальній сфері
спостерігалися переважно негативні тенденції.
Одною з основних та важливіших соціальних проблем є пониження рівню
соціального добробуту. Матеріальне становище, зростання тарифів та цін
більше всіх турбують жителів північних, східних, центральних і південних
регіонів. Мобілізація і війна на сході - жителів північних і центральних регіонів
країни, міста Києва та Донбасу. Більше половини українців вважають основною
проблемою матеріальне становище своєї сім'ї, більше третини - війну на сході і
мобілізацію. Такі дані дослідження центру Соціальний моніторинг та
Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременко. Такий соціальних
показник, як середня заробітна плата а в листопаді 2014р. становив 3 534 грн
($210) – проти 3 268 грн. у листопаді 2013р. ($400) – тобто, майже двократне
падіння в доларовому еквіваленті [1].
Проблеми бідності супроводжують ще один проблемний соціальний
феномен - біженці та переселенці зі східних областей України, які майже всі є
безробітними та залежними від фінансової допомоги. Рівень безробіття серед
осіб працездатного віку у III кварталі 2014р. досяг 9,9% (проти 6,8% у відповідний період 2013р.) [2].
Постраждали не лише підприємства, що
знаходяться на території військових дій, а й ті, що мали ділові зв‘язки з
агресором. Упродовж року більш ніж утричі збільшилася заборгованість з
виплати заробітної плати (з 753 млн. грн. у січні 2014р. до 2 367 млн. грн. у
грудні). При цьому, майже 82% зазначеної суми припадає на економічно
активні підприємства. Обсяги заборгованості зросли в більшості регіонів
країни, включно з Києвом [3].
Соціальна проблема, що загострює невдоволення громадян - підвищення
тарифів у секторі ―монопольних платежів‖ (транспорт, енергоносії, комунальні
послуги, медикаменти) – значно знизили їх купівельну спроможність, про що
свідчить зменшення обороту роздрібної торгівлі практично по всій території
країни.
До інших соціальних проблем, що пов‘язані з військовим конфліктом
належать: відсутність
зв‘язку, належного забезпечення продуктами
506

харчування, знищена інфраструктура на сході країни. У проблемніх областях
майже відстутні правоохоронні органи.
Необхідно відмітити, що не дивлячись на негативні факти і тенденції
соціальної та інших сфер життя, український народ спрямовує значну
матеріальну та моральну підтримку збройних сил та волонтерських рухів. Це
свідчить про соціальну активність громадян, усвідомлення критичності ситуації
та готовність додій для досягнення миру, стабілізації економіки та покращення
ситуації у країні. Проте, влада має розуміти , що, по-перше, потенціал
суспільного терпіння не є безмежним, по-друге, використання фактору
невдоволення громадян є одним із елементів ―гібридної війни‖, що ведеться
проти України.
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ВІЙСЬКОВИЙ КОНФЛІКТ ЯК ПРИЧИНА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Сьогодні можна констатувати, що 2014 рік для України ознаменувався
глибоким економічним спадом, який посилювався військовим конфліктом на
сході країни. Наслідки відчули промисловість, будівництво, торгівля,
енергетична галузі економіки та банківський сектор. Залишаються актуальними
проблеми банківської системи, зокрема, велика кількість проблемних кредитів
у структурі банківських активів, відтік депозитів населення, збільшення
кількості проблемних банків (неплатоспроможні). Так, за даними
Національного банку України станом на 10 липня 2015 року до категорії
неплатоспроможних було віднесено такі банки, як ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та
ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», загалом в категорії неплатоспроможних знаходиться
11 банків [1]. Девальвація національної валюти, інфляційні процеси негативно
позначається на соціально-економічній ситуації загалом та безпосередньо
відгукуються на якості життя населення країни.
Актуальною залишається проблема збільшення кількості проблемних
кредитів. Визначенням ступеню проблемності кредиту проводиться
індивідуально банківськими установами. Різним аспектам проблемності
кредиту присвячені дослідження наступних науковців: А.Мороз, О.
Барановський, О. Вовчак, В. Андрійчук, Л. Примостка, В.Голуб, В. Кльоба, І.
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Сало, Т. Болгар та інші. Як зазначає Т.М. Болгар : «кредит, за яким своєчасно
не проведено один чи кілька платежів, або виникли обставини, що викликають
сумніви стосовно своєчасного та повного повернення наданого кредиту через
фінансову нестійкість позичальника, недостатню забезпеченість чи
незабезпеченість кредиту або з інших причин, що впливають на неповернення
кредиту та відсотків за його користування позичальником» [4, C. 51].
Причинами виникнення проблемної заборгованості залишаються інфляційні
процеси в країні, девальвація гривні, економічна нестабільність, збільшення
кількості неплатоспроможних банків та ін.. Добробут населення має усталену
тенденцію до погіршення. Споживач банківських послуг не може бути на сто
відсотків впевнений у своїх можливостях та стабільному матеріальному
становищі. Відтак, наявність проблемних кредитів у банківському секторі має
тенденцію до збільшення.
Подальша ескалація військового конфлікту на сході країни посилить
соціально-економічну кризу та економічний спад, а нестабільне
функціонування банківського сектору і далі негативно позначатиметься на рівні
життя та матеріальному добробуті населення країни. Існує
залежність
стабільності економіки від стабільності банківської системи. Тому, за для
виходу з цієї ситуації, необхідно зробити наступні кроки: 1) врегулювання
військового конфлікту; 2) відновлення економічної стабільності; 3) зміцнення
банківської системи; 4) відновлення довіри населення банківським інституціям.
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СТАНОВЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ:
МАТЕРІАЛІЗМ VERSUS ПОСТМАТЕРІАЛІЗМ?
Протягом багатьох віків людство розвивалось, знаходило нові шляхи
вирішення своїх проблем, здобувало нові знання. Зі змінами уявлень про життя,
змінювались і цінності людей. Вони ставали все більш соціальними істотами,
починали ділитись на певні класи, одні люди починали домінувати над іншими.
Спочатку домінування визначалося силою, потім грошима. В теперішньому
матеріальному суспільстві статус, положення людини в соціумі все більше
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залежить від її матеріального становища. Перед нами постає питання: ―Невже
людство пройшло такий довгий шлях розвитку для того, щоб в результаті
положення людини вирішували не її чесноти чи недоліки, а кількість нулів на її
банківському рахунку?‖
На щастя, матеріальне суспільство не є кінцевим, ідеальним варіантом.
Починаючи з ХХ століття, коли панував капіталізм, та люди поклонялись
матеріальним цінностям, почав зароджуватись постматеріалізм.
В 70-х роках американський соціолог та політолог Рональд Інґлегарт
створює теорію постматеріалізму. В своїй праці «Тиха революція» він зазначає,
що в розвинених індустріальних суспільствах відбувається зміна цінностей.
Постматеріалістичне, або інформаційне суспільство - це суспільство в
якому на перший план виходять аспекти суб'єктивного благополуччя. Для
постматеріалізму зростає важливість значення сім'ї, ступеню особистісної
самореалізації, зайнятості, увага до екології, дотримання балансу в політиці та
суспільному житті.
Постматеріалізм – це світогляд освічених та часто заможних людей, для
яких матеріальне благополуччя звична річ, пройдений етап. Можливо тому,
постматеріалістичні ідеї поширюються не всюди, і достатньо повільно, адже,
навіть сьогодні більшість людей відчувають потребу в матеріальному
забезпеченні. Найкраще постматеріалізм розвивається в економічно розвинених
країнах, де реалізована модель соціальної держави (держави загального
добробуту). Люди, які є носіями ідей пост матеріалізм часто є політичними та
громадськими діячами, вони не довіряють традиційним політичним партіям,
критично оцінюють їх діяльність, нерідко беруть участь в діяльності в
громадянських ініціативах.
В постматеріалістичному суспільстві влада грошей стає все меншою,
класові межі починають зникати, а індивідуальні права стають більш
значущими. Авторитет та влада базуються на вміннях та знаннях людини, а не
на її силі, чи матеріальному становищі. Люди цінують можливість брати участь
в прийнятті рішень, свободу для вільного самовираження та творчості, доступ
до інформації, отримання нових знань.
Важливе місце в постматеріалістичному суспільстві займає інформація, а
точніше, вільний доступ до неї. За допомогою технологічного прогресу всі
люди мають доступ до інформації, і мають право вільно її аналізувати,
зберігати та розповсюджувати. На основі цього, можна сказати, що
постматеріалістичне суспільство є дійсно демократичним. Від самого
народження всі люди мають однакове право отримувати знання, а отже, у них є
всі необхідне для саморозвитку.
Інформаційне суспільство перевернуло уявлення про мотиваційну
політику багатьох підприємств і компаній. Матеріальне суспільство показало
неспроможність забезпечити гармонійний розвиток працівника, найповніше
задово- льнити його потреби та реалізувати творчий потенціал і відповідно
поси- лила трансформацію суспільства та людського розвитку. Працівників
мотивували лише грошовими винагородами, сприймаючи їх як одну із деталей
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машини, ігноруючи їх як особистостей. В постматеріалістичному суспільстві
мотиваційна політика виходить на вищий рівень, робітники отримуюсь більше
свободи для творчості та ініціатив. Питання матеріального забезпечення
залишається таким же важливим, але крім нього важливими є визнання
досягнень робітника, кар‘єрний зріст, змістовність праці, і головне можливість
розвиватись на своєму робочому місці.
Отже, ми бачимо, що концепція постматеріалістичного суспільства
загалом несе позитивні зміни, концентруючи увагу на особистісних якостях
людини, а не її матеріальному становищі. Ці зміни вже відбуваються, але , на
жаль, дуже повільно. В будь-якому випадку, суспільство повинно намагатись
досягти поставленних цілей, створивши для цього всі необхідні умови.
Ковтун Р.Ю. (м. Київ)
ruslanakovtun@ukr.net
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ
З початку 2000-х років зовнішньополітична ситуація України розвивалася
на фоні гострої геополітичної конкуренції двох європейських центрів впливу –
ЄС і Росії, які реалізують принципово відмінні проекти інтеграції
пострадянських держав Східної Європи. ЄС намагається розширити й створити
коло держав-партнерів, які б будували свою внутрішню та зовнішню політику
на засадах демократичних цінностей, норм і правил. Росія – домагається
визнання ЄС (і світом загалом) цих держав як ―зони російських привілейованих
інтересів‖ і створення під власною егідою потужного інтеграційного утворення,
яке б діяло за її правилами.
Україна дедалі більшою мірою перетворювалася на епіцентр
геополітичного протистояння зовнішніх центрів сил. Керівництво РФ
усвідомлювало, що успішна євроінтеграція України – це не лише виклик
російському інтеграційному проекту, але й переконливий приклад для інших
пострадянських країн (Молдова, Грузія). Тому Росія будь-якими способами
намагалася запобігти європейській інтеграції України.
У цьому контексті російська політика щодо України пройшла еволюцію:
м‘яке переконання в євразійській інтеграції під егідою РФ, жорсткий примус до
неї (з використанням політико-дипломатичних, економічних, енергетичних,
інформаційних важелів впливу) і нарешті – пряма військова агресія. В березні
2014р. Росія анексувала Крим і згодом розгорнула збройну експансію на
Донбасі.
Сьогодні Україна та РФ перебувають у стані війни. Блоковані політикодипломатичні відносини, зростає конфронтація в торгівельно-економічній
сфері, гостро конфліктними є відносини в енергетичному секторі, посилюється
широкомасштабна антиукраїнська інформаційна експансія з боку РФ.
У результаті конфлікту Україні завдано колосальних людських,
територіальних, економічних втрат.
Наслідком російської агресії є той жахливий досвід, який отримали
суспільства обох країн, наростаюче відчуження між українцями та росіянами.
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Підтримка Росією стрімких процесів формування «державності»
сепаратистських утворень ДНР і ЛНР свідчить про те, що Росія містить реальну
загрозу дезінтеграції України.
Російсько-український конфлікт викликав гостре зіткнення між Росією, з
одного боку, і країнами Заходу та міжнародними структурами — з іншого.
Захід не визнав анексію Криму, засудив дії РФ на Донбасі. Провідні держави
(країни ЄС, США, Канада, Японія, Австралія), впливові міжнародні структури
(ООН, НАТО, ОБСЄ) повністю підтримують Україну, її суверенітет та
територіальну цілісність.
Важливою є фінансово-економічна допомога Києву. Однак, ця допомога
матиме результат тільки за умов якнайшвидшого здійснення Україною
внутрішніх реформ і радикального зниження рівня корупції.
Вагомий ефект має запровадження проти РФ політичних, фінансовоекономічних санкцій. Ці заходи справляють помітний вплив на соціальноекономічну ситуацію в РФ, з чим не може не рахуватися Кремль.
Російсько-український конфлікт містить глобальні та регіональні загрози.
Наразі європейська і світова системи безпеки не мають адекватної відповіді на
агресію РФ. Через порушення Росією Будапештського меморандуму під загрозу
поставлені міжнародні механізми запобігання розповсюдження ядерної зброї.
Війна на Сході України зі значною ймовірністю може перетворитися на
черговий «заморожений» конфлікт — джерело нестабільності та загрози для
країн Європи.
Очевидними умовами змін на краще у відносинах Києва та Москви мають
бути: припинення Росією агресії проти України, повернення окупованих
територій і компенсація збитків, спричинених анексією і військовими діями ,
припинення інформаційної, гуманітарної експансії, а також — відмова Росії від
практики втручання у внутрішні справи України, визнання її права на
європейську інтеграцію.
Будуючи політику відносин з РФ, слід врахувати, що на нинішньому етапі
Росія є державою-агресором, але надалі — це сусідня держава, з якою потрібно
налагоджувати мирні відносини.
Важливо також надати увагу гуманітарно-інформаційній сфері — з метою
запобігання подальшому взаємному відчуженню суспільств обох країн,
наростанню взаємного ворожого ставлення народів. Формуючи політику у
даній сфері, необхідно бачити стратегічну мету — відновлення взаємної довіри
суспільств обох країн, їх зацікавленості в мирних відносинах, які будуються на
засадах визнання права кожного суспільства визначати державний лад у своїй
країні та напрям її цивілізаційного розвитку.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Волонтер (від лат. «voluntarius» – воля) - це людина, що бажає добровільно
допомагати іншим людям, які опинилися в скрутному становищі та потребують
допомоги: матеріальної, медичної, юридичної, психологічної та іншої[1].
Волонтер витрачає свій особистий час, свої сили та енергію на безкоштовну
роботу, яка є важливою для суспільства і не прибутковою для волонтера. Виникло
воно в 1990-х роках і мало назву «телефон довіри». На місцевому рівні
створювались всі умови для активного розвитку доброчинності. Сьогодні в
кожному місті та селі є хоча б одна група волонтерів[1].
За умов соціальних змін в державі, таких як революції та нинішній
військовий конфлікт на сході України, потрібні не аби які зусилля з боку
людей, які хочуть допомогти у вирішенні проблем.
Волонтерство на Майдані об‘єднало багато людей. Підтримка
мітингувальників від малого та середнього бізнесу величезна. Прості люди
також забезпечували Майдан їжею, одягом, ліками та житлом. Волонтерство
під час революцій переросло в нинішній час у волонтерство всієї країни,
об‘єднуючи народ в боротьбі з агресором[2].
На сході країни під час АТО, волонтерство набрало величезних обсягів.
Велика кількість людей допомагає солдатам хто чим може: одягом, грошима,
продуктами, ліками, ремонтом техніки. З огляду на таку кількість
доброчинності, цю війну можна назвати «народною». Волонтерство в Україні
повністю спростувало тезу про українців – «моя хата з краю».
Вже рік, як в Україні діє організація під назвою «Асоціація народних
волонтерів», яка складається з волонтерський організацій, що регулярно
надають допомогу військовим та людям із зони АТО, які стали переселенцями.
В Міністерстві оборони створена Рада волонтерів[3].
Така необхідність була зумовлена багатьма факторами, з якими зіткнулася
наша країна на сході, а саме:
- недостатність ресурсів (їжі, одягу, медикаментів);
- недостатність техніки, слабкість виробничої бази;
- недостатність підтримки біженців державою;
- слабка допомога сім‘ям учасників АТО та інше.
Волонтери збирають кошти в громадських місцях, на концертах, у храмах,
використовуючи спеціальні скриньки. Також гуманітарна допомога
постачається з-за кордону. Волонтерами також надається юридична допомога,
людям, що її потребують. Значна участь волонтерів у вирішенні питання обміну
полоненими[3].
Головним та небезпечним є доставка зібраної допомоги до місць
дислокації воїнів на території де відбуваються бойові дії.
Волонтери роблять незамінну роботу для життя солдат, ризикуючи
власним життям. За час військового конфлікту на сході України, є випадки
загибелі волонтерів та отримання поранень. Згідно рішення Міністра оборони,
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волонтери, що були в зоні АТО, тепер можуть отримати статус учасника
бойових дій.
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ФЕНОМЕН СТАТУСНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ЯК ЧИННИК ЗМІН У
СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА
Соціальний статус індивіда та його належність до відповідної позиції у
системі класів зазвичай прийнято визначати за такими критеріями, як рівень
доходу, освіта, престиж, володіння владними ресурсами, доступ до інформації
тощо. Важливу роль також відіграє положення людини на ринку праці, що
включає умови її зайнятості та рівень захищеності від економічних ризиків. Під
впливом соціальних трансформацій між статусними позиціями індивіда може
порушуватись баланс, внаслідок чого вони набувають неузгодженого та
суперечливого характеру. Наприклад, в сучасному суспільстві можна
спостерігати поглиблення диспропорцій між рівнем освіти, кваліфікації
індивіда та рівнем його доходу, коли наявність престижної вищої освіти зовсім
не гарантує стабільного та високого заробітку. Широка розповсюдженість
таких статусних невідповідностей може мати негативні суспільні наслідки:
падіння престижу освіти, що вже не є умовою матеріального достатку,
зниження рівня довіри до влади, відчуття соціальної несправедливості тощо.
Аналізуючи особливості соціальної стратифікації в межах сучасних суспільств,
науковці звертають увагу на суттєві трансформації класової структури,
зокрема, появу нових суспільних класів, одним з яких виступає прекаріат (
від англ. «precarious» і лат. «precarium» —
ненадійний,
сумнівний,
ризикований, нестабільний).
Засадничою в цьому контексті є робота
британського соціолога Г. Стендінга «Прекаріат: новий небезпечний клас»
(2011 р.), в якій дослідник робить спробу визначити його характерні риси,
особливості соціального складу, причини стрімкого зростання та наслідки для
суспільства. Типовий представник прекаріату характеризується доволі хистким
соціально-економічним положенням та є позбавленим:
− захищеності на ринку праці, що передбачає наявність достатніх
можливостей отримання доходу;
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− гарантій робочого місця, захисту на випадок знецінення професій та,
відповідно, можливостей для соціальної мобільності з метою підвищення
власного соціального статусу і доходу;
− гарантій набуття певних професійних навичок та можливості їх
здобути шляхом навчання або відповідних тренінгів;
− захищеності доходу завдяки встановленню мінімальної заробітної
плати, її індексації, широких соціальних гарантій з боку держави [1].
Отже, для прекаріату є характерною відсутність перспектив професійного
просування, а також гарантій стабільної зайнятості. До цього можна також
додати невизначеність правового статусу.
До категорій населення, що характеризуються такими умовами праці
можна віднести: студентство та нещодавніх випускників ВНЗ; фрілансерів;
штатних працівників, які характеризуються неповною зайнятістю (знаходяться
у відпустці без збереження заробітної плати, переведені на неповний робочий
день або тиждень); стажерів; сезонних працівників; мігрантів (особливо
нелегальних); безробітних тощо. Як можна побачити, прекаріат переважно
включає молодих людей активного працездатного віку, які позбавлені
можливості зайняти високі позиції в суспільній ієрархії. За інформацією
Державної служби зайнятості, в Україні (станом на 1 липня 2015 р.) кількість
зареєстрованих безробітних у віці до 35 років становила 178,3 тис. осіб або
40,2% до загальної чисельності громадян, що мали такий статус [2].
Непевність соціально-економічне положення зумовлює й особливості
психологічного самопочуття індивідів та їх відповідні поведінкові установки. З
огляду на це видається доцільним згадати основні положення теорії
соціального обміну Дж.Хоманса: індивіди, винагорода яких з боку суспільства
є нижчою за очікувану від вкладених інвестицій, можуть демонструвати
почуття гніву, відчуття провалу та неуспіху. Невдоволення, роздратування та
соціальний протест особа може виражати через відсутність чітких життєвих
перспектив та можливостей соціальної мобільності. Через невизначеність
власних статусних позицій, перспектив постійної зміни роботи людина,
фактично, опиняється виключеною з системи міцних та стабільних соціальних
зв‘язків, позбавляється відчуття солідарності з іншими членами соціуму. Через
хронічну економічну незахищеність їй не вистачає впевненості у власному
майбутньому, відчуття соціальній цінності своєї праці.
Чому суспільство має відчувати стурбованість через зростання прекаріату?
Потенційно небезпечним цей клас, на думку Стендінга, є через те, що ті, хто не
бачить перед собою безпечного чи чітко окресленого в статусному плані
майбутнього, відчувають страх і відчай, який в результаті можуть вимістити на
реальних чи уявних «ворогах». Відчуження від результатів своєї праці може
призвести до нетерпимості, наприклад, по відношенню до трудових мігрантів.
Наслідки можемо спостерігати вже зараз у переважній більшості європейських
держав.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ КРИЗИ
СПРИЧИНЕНОЇ ВІЙНОЮ
Соціальна робота в кризових ситуаціях це один з найвагоміших аспектів за
умов, що склалися на сьогодні в Україні. Кризові явища - це явища, які несуть в
собі конфліктну природу і виникають при зіткненні інтересів різних
організацій, груп населення та політичних і економічних утворень. Причинами
кризових явищ можуть слугувати соціально-економічні, суспільно-політичні,
національно-релігійні, екологічні та причини, що пов'язанні з веденням
державою її зовнішньої і внутрішньої політики. Кризові явища виникають в
період загострення негативних та агресивних настроїв в суспільстві. Найбільш
небезпечними є ті явища, які виникли внаслідок низького рівня життя
населення, накопичення соціальних проблем, корупції в державі та
несправедливості розподілу ресурсів між різними класами. Кризові явища
соціального характеру можна розділити на такі види як: соціальний конфлікт,
соціальна криза та соціальна катастрофа. Кризові явища сьогоднішньої України
тісно пов'язані з військовими діями.
Соціальна робота з військовими є невід'ємною частиною допомоги під час
військових дій та й після їх завершення. Вона являє собою знання про систему
злагоджених, організаційних, правових і виховних заходів, що здійснуюються
державними установами, військовим керівництвом, органами військового
управління та посадовими особами збройних сил, громадськими організаціями.
Військова соціальна робота спрямована в першу чергу, на забезпечення
нормальної життєдіяльності людини, на забезпечення комфортних умов, і
соціального захисту індивіда, вона полягає у реалізації прав і пільг
військовослужбовців. Виходячи з цього, функціями військової соціальної
роботи є: теоретико-пізнавальна, прогностична, методологічна, соціальнопедагогічна, просвітницька, але найвагомішим напрямом залишається
психологічна допомога, що пов'язана з функцією підтримки.
Переживання людьми екстремальних ситуацій таких як: війна,
терористичні напади, природні катастрофи накладають негативний відбиток на
психіці і самопочутті громадянина. Загалом, участь у воєнних діях є найбільш
стресовим і кризовим явищем для організму людини, тому найголовніша задача
військових психологів полягає у діагностиці стану бійця, його відновленні і
підтримці. Насамперед, аби запобігти подальшому загостренню психологічної
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проблема допомога спеціалістів має надаватися під час бойових дій, тому дуже
важливо, щоб в роті, полку була наявна людина, яка б змогла надати солдатам
кваліфіковану допомогу. Всі люди різні, і до всіх має бути індивідуальних
підхід, але як показує практика 80-90% бійців, які вчасно отримали допомогу
психолога поверталися в стрій.
Найближчі родичі солдата також можуть негативно вплинути на його
самопочуття, тому треба як можна більше писати, або говорити про гарні, добрі
речі, відволікати від думок про війну.
Також, існує політика направлена на населення, яке не приймає
безпосередньої участі у війні, але слідкує за подіями з екранів телевізорів, тому
не можна допустити хаосу серед народу, навпаки ЗМІ мають заохочувати його
до дій і підтримки своєї армії, а не впадання у відчай. Потрібно розвивати і
робити доступними послуги психологів для консультації населення.
Основними об'єктами для роботи психологів і соціальних робітників зараз
в Україні є переселенці, воїни АТО та їхні найближчі родичі і близькі.
Основними ж етапами надання психологічної допомоги є
1) діагностичний, клініко-психологічний (визначення масштабів
психологічних та фізичних порушень);
2) лікувально-відновлювальний (підбір психологічних методів лікування);
3) професійно-відновлювальний (використання різних пристроїв задля
відбудування втрачених навичок) [1].
Отже, за наявних умов, коли Україна знаходиться в кризову стані дуже
важливо знати як правильно підтримувати настрої громадян і
військовозобов'язаних. А отже робота соціальних працівників та психологів
стає все більш і більш актуальною.
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КРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ СІМ’Ї В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ
Одним з найдавніших соціальних інститутів, який має вплив на всі сфери
суспільного життя є сім‘я. Виникнення сім‘ї відбулося значно раніше
формування класів, націй та держав і з давніх-давен її вважають основою
функціонування суспільства. Підтримання здоров‘я та стабільності сім‘ї завжди
турбувало уряд будь-якої держави. На ранніх стадіях розвитку сім‘я потребує
особливої уваги та допомоги так, як саме початковий період є одним із самих
складних.
Згідно Закону України «Про сприяння соціального становленню та
розвитку молоді в Україні» молоді сім‘ї – це подружжя, в якому вік чоловіка та
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дружини не перевищує 35 років, або неповна сім‘я, в якій мати (батько) віком
до 35 років[1, С.1].
З початком розпаду СРСР молоді сім‘ї опинилися в складному
перехідному періоді, коли традиційна модель подружніх стосунків стала
конкурувати з новою моделлю так званого «консенсуального шлюбу» або, як її
ще називають, «цивільний шлюб». Дана модель є союзом чоловіка та жінки без
офіційної реєстрації їх відносин. На сьогоднішній день такий відхід від
офіційних стосунків став соціально прийнятною нормою для більшості
українських молодих пар [2, С. 232] Також, починають практикуватися такі
форми шлюбних відносин, як «відкритий шлюб», за якого традиційна сім‘я
може мати інтимні стосунки з іншими; «гостьовий шлюб», в такому кожен з
подружжя проживає окремо; «раціональний шлюб», в основі вкладання якого
лежить будь-яка вигода [3, С. 223].
Загалом, можна виділити два блоки проблем, з якими стикаються молоді
сім‘ї: соціально-економічні та соціально-психологічні. До першого блоку
можна віднести проблеми з житлом, так, як часто молоді сім‘ї не мають свого
постійного житла, вони або живуть із батьками одного з подружжя, або
орендують житло. Відповідно до статистичних даних 2006 року становище
молоді із житлом було надзвичайно низьким: тільки 33% молодих родин
проживали в окремих квартирах, 11% проживали в комунальних квартирах,
14% орендували житло, 10% - в гуртожитках, 1% - у непристосованих
приміщеннях, 31% - взагалі не забезпечені житлом[4]. Проживання разом з
батьками часто породжує масу проблем, пов‘язану з матеріальною залежністю
молодого подружжя від старшого покоління та втручанням старших людей в
особисте та матеріальне життя молодих сімей. Інколи таке сумісне проживання
призводить до проблеми несамостійності молодих людей.
Безробіття також впливає на стиль та якість життя молодого подружжя.
Часто молоді люди, будучи безробітними, остерігаються офіційно реєструвати
свої відносини так, як бояться брати на себе відповідальність за майбутнє
новоствореної сім‘ї, вони віддають перевагу тимчасовим стосункам, розірвання
яких буде мати менші наслідки. За даними Державної служби статистики
України в І півріччі 2015 році рівень безробіття серед населення у віці від 15 до
29 років становив 11,6%, а серед молоді віком від 15 до 24 – 21,3%. Такий
високий показник зумовлений тим, що молодим людям не вистачає відповідних
професійних вмінь та навичок, досвіду роботи [5].
До іншого блоку проблем можна віднести складнощі в адаптації молодих
пар до нового способу життя. Часто молоді пари на початку спільного життя не
можуть призвичаїтись до нового для них стилю стосунків, зміни соціальних
ролей, нових обов‘язків.
На сьогоднішній день в Україні особливо гострим питанням для молодих
сімей є народження дитини. Через численні проблеми, в основному,
матеріального та психологічного характеру молоді пари все частіше
відкладають народження дітей до періоду, коли їх становище не стане більш
стабільним. Сучасні молоді пари прагнуть як найбільше реалізувати себе в
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житті, професійному середовищі, молоді батьки все більше сприймають появу
першої дитини як перешкоду в їх просуванні. До основних проблем
психологічного характеру можна віднести проблеми вибору єдиного стилю
виховання, зміни стилю життя, складність в розподілі сімейних ролей та
обов‘язків.
В Україні для підтримки молодих пар створено безліч державних та
недержавних установ, серед яких центри соціальних служб для сім‘ї, дітей та
молоді, служби у справах неповнолітніх, кризові для жінок в Україні, Спілка
захисту сім‘ї та особистості та багато інших. Проте проблемою є те, що не всі
молоді сім‘ї добре проінформовані про роботу таких установ або ж не
наважуються звернутися за допомогою у вирішенні сімейних питань до
спеціалістів. Потрібно сформувати в свідомості українського населення такий
образ даних організацій, якому люди могли б довіряти, а також поширювати
інформацію про існування та роботу соціальних установ, які в кризовий момент
життя зможуть надати швидку та якісну допомогу.
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НАСЛІДКИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ ДЛЯ УКРАЇНИ
На даний момент на Сході України продовжується воєнний конфлікт з
періодичним застосуванням важкої зброї. За офіційною статистикою загинуло
близько 8 000 мирних жителів та 2 000 військових службових. Сотні тисяч
жителів Східних регіонів України залишились без житла, стали біженцями.
Зруйнована господарська інфраструктура. Дана проблематика є дуже
актуальною для сьогодення, тому що навіть після тимчасового перемир‘я, яке
продовжувалось 2 місяці, знову почались бойові конфлікти. Отже як ми
бачимо, ситуація далека від вирішення, і тому потребує конкретних дій і
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об‘єднання зусиль не тільки всередині країни, а й шляхом міжнародних
домовленостей.
Результатом постійних військових дій стало погіршення економічної
ситуації нашої країни, повна або часткова розруха в зоні воєнних дій,
погіршення матеріального становища, спад промислового виробництва,
зниження ВВП країни. З іншого боку складна економічно-політична ситуація
успадкована від попередньої влади, корупційна складова якої, до цього часу не
викорчувана, коли спостерігаємо ситуацію, що багатші продовжують багатіти,
а бідні верстви населення не бачать покращення. Протиріччя між олігархічними
кланами не усунено. Постійна боротьба за владу більш актуальніша, ніж дії
задля покращення життя людей. Отже, на даний момент маємо соціальну
напругу в країні з не дуже визначеними перспективами розвитку.
Частково або майже повністю зруйнована промисловість східних районів
Луганської та Донбаської областей, зокрема металургійна промисловість.
Розрив налагоджених економічних зв‘язків між українськими та російськими
підприємствами, що має негативні наслідки для економіки обох країн.
Знецінення гривні, майже втричі за останній рік, та інфляція. Всі ці чинники
впливають на соціально-економічну ситуацію в країні та соціальну
забезпеченість громадян України.
Прикладом є подорожчання товарів, послуг, тобто падіння купівельної
спроможності громадян. Наприклад, зарплата залишилась майже на тому рівні,
як і була, а ціни збільшились в 1,5 – 2 рази. Значне підвищення тарифів на
комунальні послуги. Наприклад, ціни на теплоносії зросли в декілька разів.
Багато громадян неспроможні їх оплачувати, навіть не дивлячись на субсидії.
Очевидно, що приводом для цього стала необхідність поповнити бюджет,
частина якого направлена на забезпечення військових потреб, підвищення
обороноздатності країни, матеріальні витрати на військові потреби, соціальне
забезпечення військово-службових та добровольців, які стали до захисту
країни.
Люди, які залишились на території військового конфлікту змушені
виживати в тяжких умовах. Вони страждають від недостатку їжі, медикаментів,
зруйнованих домівок від постійних обстрілів.
Як результат військового конфлікту маємо сотні тисяч біженців всередині
країни та десятки тисяч біженців за межі країни. Існує проблема забезпечення
житлом переселенців. Також проблема з працевлаштуванням, яка потребує
вирішення. Діти переселенців не можуть нормально навчатись, відвідувати
дитячі садки.
Серед біженців є багато криміналітету, який погіршує криміногенну
обстановку, особливо в великих містах, куди направляється основна маса.
Збільшилось кількість крадіжок, вбивств, відбувається залякування громадян з
елементами терактів, які направлені на дестабілізацію та психологічний вплив.
Ці аспекти впливають на міжнародний рейтинг України та на інвестиційну
привабливість для іноземного бізнесу. Хоча в цілому, країни Євросоюзу та
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США, надають підтримку державі та безпосередньо громадянам, наприклад
медична допомога учасникам бойових дій, біженцям, дітям сиротам.
Отже, можна сказати, що навіть після завершення воєнного конфлікту,
вирішення соціальних проблем потребуватиме певного часу. Актуальними
напрямками є:
- власне зупинити конфлікт на сході України, вирішити питання з Кримом;
- необхідно стабілізувати економіку;
- посилити відповідальність та застосовувати кримінальну відповідальність
за економічні злочини;
- усунути конкуренцію олігархічних кланів між собою за владу
(Дніпропетровські, Донецькі, Київські);
- справедливо нормалізувати розподілення доходів громадян, тобто
податків. А саме викоренити підхід, який базується на зверх-експлуатації та
отриманні супер-прибутків одними й існуванні на грані виживання іншими
громадянами;
- підвищити усвідомлення громадян перед викликами, які випали на долю
України;
- імплементувати європейські стандарти в Україні.
Власне, все це потрібно робити одночасно і швидкими темпами так як
дуже багато часу потрачено за попередні 25 років. Отже, вирішення соціальних
проблем можливо тільки на основі єдності нації, усвідомленню
загальнолюдських цінностей і застосуванню європейських стандартів.
Нездоля М.О. (м. Київ)
nezdolja@rambler.ru
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ
УМОВИ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
На думку вітчизняного науковця Заверико Н.В волонтерство в Україні
нараховує більше ста років. І одними із перших тогочасних волонтерів були
представники Червоного Хреста, які працювали у лікарнях для бідних.
У незалежній Україні волонтерський рух починає розвиватися на початку
90-х років XX ст.: утворюються мережі соціальних служб для молоді, що мали
за мету реалізувати державну молодіжну політику і сприяти соціальному
прогресу молоді в Україні. В подальші роки розвитку незалежної України
розвивався і волонтерський рух, який був спрямований на широке коло
проблем і мав велику кількість волонтерів. Як за правило, волонтерський рух
був направлений на соціальну сферу, а саме: допомога у вихованні дітей у
садках, школах, догляд і піклування за хворими людьми та людьми похилого
віку, поміч безпритульним, робота з ув‘язненими, збір коштів і різні види
соціальної допомоги.
Волонтерство – це безкорисна добровільна діяльність людей , що має за
мету надання допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих
обставинах і потребують допомоги. Воно базується на таких засадах як:
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добровільність,
гуманність,
гідність,
відповідальність,
законність,
конфіденційність.
На сьогоднішній день у зв‘язку із Революцією гідності, анексією Криму, а
також Російсько-Українським конфліктом волонтерський рух трансформувався
у рух допомоги українським військовим та вимушеним переселенцям із
Донбасу. Точний період створення даного руху не відомий, тому що він
виникав з окремих волонтерів, які об‘єднувалися у групи, а згодом
створювалися цілі рухи допомоги задля впливу на державний апарат і тим
самим ефективну допомогу військовослужбовцям. Причини створення
волонтерського руху допомоги військовим та вимушеним біженцям був
зумовлений неготовністю держави до воєнного конфлікту, а саме: браком у
армії достатніх ресурсів (форма, медикаменти, їжа, гроші) і разом з тим
несвоєчасне забезпечення військовослужбовців даними ресурсами, нехватка
забезпечення технікою та відсутня достатня евакуація та підтримка біженців.
Таким чином після таких значних проблем у державі по підтримці своїх
військовослужбовців, волонтерський рух поширюється по всій території нашої
держави і набрав небачених досі масштабів. За даними соціологів майже 78%
українців допомагають нашим військовим та переселенцям через волонтерів.
Головні напрямки роботи волонтерів полягають у забезпеченні людей всім
необхідним, а саме: забезпеченні формою, медикаментами, їжею; поміч
пораненим бійцям у лікарнях; консультування і допомога у ремонті та
удосконаленні старих броньованих машин; різна гуманітарна та юридична
допомога переселенцям із місць військового конфлікту.
Переважні засоби допомоги волонтерів: збирання коштів та речей на
допомогу армії та їх доставка до місць дислокації військових підрозділів.
Волонтери співпрацюють із Міністерством оборони України та іншими
владними структурами, командирами батальйонів задля пересування
територією бойових дій, забезпеченню безпеки на місцях переговорів та
обмінів, перетину блокпостів та транспортування у госпіталі .
За постановою міністра Оборони України Степана Полторака, волонтери,
які перебувають у зоні проведення військового конфлікту зможуть отримати
статус учасника бойових дій. Дане рішення міністр пояснив тим, що волонтери
виконують дуже важливу роботу ризикуючи своїм життям.
Отже, на даний момент волонтерство в Україні має дуже велике значення,
тому що саме волонтери в першу чергу відкликнулися на потреби армії і
прохання біженців про допомогу. І в досить короткий час з поодиноких
групувань змогли перетворитися у досить потужну силу за для допомоги своїм
співвітчизникам, які захищають нашу територію від загарбників, а також в
допомозі переселенцям пережити всі психологічні та матеріальні втрати, які
нанесла їм війна.
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УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СЬОГОДНІ ТА ЗАВТРА
На сьогоднішній день ми маємо можливість слідкувати за глобалізацією
усього світу, за динамічним розвитком суспільства в багатьох сферах життя.
Сучасні технології та віртуальний простір дають можливість стрімкого
розвитку інформаційних знань та практичних навичок для покращення рівня
життя. Та на превеликий жаль, в реаліях сьогодення ми стикаємося з
пасивністю українського суспільства та відторгнення частиною громадян
країни, в якій їм довелося народитися. Така поведінка українського суспільства
є завжди популярним предметом вивчення соціологів, в чому далі ми й
спробуємо розібратися.
На даному етапі наша країна переживає не найкращі часи: скорочення
доходів, інфляція, девальвація, війна і безробіття переформували соціальні
прошарки українського суспільства та підвели багатьох до межі бідності.
Збільшилася чисельність андеркласу – тих людей, які задовольняються лише
пільгами держави, балансуючи на межі бідності і злиднів. На противагу
мобільним людям – рухливим, активним, здатним щось виконувати, зростає
кількість іммобільних індивідуумів. Поняття «іммобільність» в рамках
соціології постає в
противагу поняттю «мобільність». Тобто, якщо
«мобільність»- це рухомість, то «іммобільність» - нерухомість, непорушність,
нерухливість. В соціології – це пасивність індивідуума в політичному та
соціальному житті. Отже, іммобільність значної частини українського
суспільства пояснюється просто – люди розчаровуються в тому, що
відбувається в нашому суспільстві й примиряються, не бажаючи щось
змінювати. Також, велика кількість людей мігрують в інші країни назавжди,
вимушені шукати кращих умов для життя. Подальші прогнози щодо міграції
дає нам головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних
досліджень Олена Малиновська: «В умовах глибокої економічної кризи
інтенсивність виїздів за кордон з метою працевлаштування може зрости;
переорієнтація міграційного потоку із східного на західний напрямок
пришвидшиться; склад працівників-мігрантів може зазнати змін в результаті
збільшення серед них частки фахівців та молоді; панівна на сьогодні
циркулярна модель трудової міграції може поступово трансформуватися на
більш тривале, постійне перебування за кордоном; не виключено зростання
нелегального сегменту трудової міграції з України». В результаті, ми слідкуємо
за занепадом нашої країни, але є заходи, які зможуть перешкодити такій
тенденції й дати поштовх для розвитку України.
Однією з головних складових національної безпеки в Україні є економічна
безпека. Якісне та стабільне забезпечення країни продукцією сільського
господарства,
використання
наявного
експортного
потенціалу
агропромислового комплексу є важливим завданням загальнонаціонального
масштабу. Наша країна має значний потенціал аграрного виробництва. Її
земельні ресурси сягають 42 млн. га сільгоспугідь переважно з родючими
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ґрунтами чорноземного типу. Але наявний потенціал використовується не
більше, ніж на третину. Країна потребує удосконалення робочого процесу в
народногосподарському комплексі. Має бути все можливе для покращення
умов праці людей в аграрній області, введення більшої кількості техніки в дану
сферу.
Не менш важливим є підвищення інтелектуального рівня нашого
населення. В українському суспільстві є потужний потенціал, для розвитку
якого потрібно відносно небагато часу. Щодо реформ в освіті, то в першу чергу
треба звертати увагу на міждисциплінарність, академічну мобільність, знання
англійської мови. Результатом підняття інтелектуального рівня населення буде
збільшення виробничого процесу в Україні, перехід на новий, кращий рівень
життя в країні. Актуальні, запозичені з передових країн світу, реформи в освіті
– запорука успішних реформ в Україні загалом.
Приведені вище підходи збільшать рівень доходів, а також комплексну
оцінку, в яку входить рівень зайнятості населення, рівень освіти, екологічна
обстановка, безпека в країні й багато інших показників.
Новосад К.Я. (м. Ужгород)
kristina-n@inbox.ru
НЕОЧЕВИДНІ РИЗИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Динамічне суспільство є середовищем підвищених ризиків. Високий
рівень соціальних ризиків пов‘язаний з економічними спадами, політичними
кризами та міжкультурною інтолерантністю. Це ризики, які більш відповідають
поняттю зовнішніх загроз. Вони існують поза межами контролю окремих
громадян та територіальних громад. Менш очевидними виявляються
"суб'єктивні ризики", які пов‘язані з недосконалістю управлінських,
колективних та персональних рішень. Ця категорія ризиків визначається
професійною або міжкультурною компетентністю акторів, яка піддається
громадському та індивідуальному контролю.
Актуальність дослідження ризиків міжкультурної компетентності
визначається потребами контролю та мінімізації ризиків у соціальних групах,
які страждають від наслідків некомпетентних та непрофесійних рішень. Ці
ризики не оминають жодної соціальної групи, але найчастіше потрапляють від
ризиків недосконалих та некомпетентних рішень ті, хто знаходиться у
незвичайних умовах, далеко від дому і звичних умов життєдіяльності. Це
торкається й міжнародних трудових мігрантів, змушених працювати в умовах
іншого культурного середовища та іншої культури виробництва. Особистість
трудового мігранта поза звичних культурних рамок, на певному етапи освоєння
чужої культури, ризикує опинитися в стані «конструктивної маргінальності».
Серед трудових мігрантів, які працюють в інших країнах, активно
формуються як потреби міжкультурної комунікації, так і спотворення
міжкультурних норм і правил спілкування. Традиційний соціальний ризик
трудового мігранта - маргінала - це відчуження або виключення з суспільного
життя. Маргінал ризикує бути своїм серед чужих і чужим серед своїх.
523

Попередженням етнокультурної маргіналізації виступає достатній рівень
міжкультурної компетентності міжнародних трудових мігрантів.
З'ясуванню рівня міжкультурної компетентності потенційних і фактичних
трудових мігрантів із України було присвячено соціологічне дослідження, яке
було проведено ужгородськими соціологами у першому кварталі 2015 року.
Мета дослідження - визначення потреб фактичних та потенційних трудових
мігрантів для розвитку міжкультурної компетенції. Одним із завдань
дослідження стало визначення соціальних ризиків трудової міграції в контексті
деформації міжкультурної комунікації та маргіналізації населення. Для
дослідження належним чином була розроблена онлайн-анкета. В емпіричному
анонімному дослідженні взяли участь 841 респондент. Гендерний аспект майже
рівноцінний (42,2% - чоловіки, 57,8% - жінки), майже половина опитаних
(44,5%) вказали власний рівень освіти магістра, 27,9% - бакалавра, 13,9% науковий ступень, 11,8% - середню освіту. Незважаючи на стихійність вибірки
онлайн-опитування, для окремих питань, коефіцієнт альфа Кронбаха не нижче
0,9.
За результатами опитування встановлено, що інтенсивність міжкультурних
контактів респондентів безпосередньо пов'язана з особливістю географічного
розташування України. У респондентів переважають міжкультурні контакти з
країнами Східної (39,0%) та Центральної Європи (37,3%). Значно менше
представлені міжкультурні контакти з країнами Західної Європи (16,6%),
Північної і Південної Америки (13,9%). Несподівано низькими виявилися
міжкультурні контакти українців у країнах Південної (5,4%) та Північної
Європи (4,6%). Міжкультурні контакти в країнах Балтії відмітили 4,6%
респондентів, в країнах Близького та Далекого Сходу 4,4% респондентів,
Австралії та Нової Зеландії - 1,0%, а в країнах Африки - 0,8% респондента.
Згідно результатів дослідження, дві треті опитаних респондентів мають
необхідність в спілкуванні з іноземними партнерами, і майже всі опитані (4,46 з
5) згідні , що для цього їм необхідне знання мови. При цьому, при визначенні
перешкод в спілкуванні з іноземними партнерами, знання мови займає лише
третю позицію (3,3%), значно уступаючи дефіциту навичок спілкування з
іноземними партнерами (33,9%) та недостатньої поінформованості про іншу
країну (28,9%). Інші перешкоді турбують 14,3% опитаних, не мають ніяких
перешкод лише 3,1% респондентів. Важливо, що на неповагу до культурних
цінностей в міжкультурному спілкуванні звернули увагу лише 2,0%
респондентів.
За таких умов, міжкультурна компетентність трудових мігрантів із України
формується переважно як емоційне ставлення до інших. Це підвищує ризики
ціннісних конфліктів між трудовими мігрантами та населенням приймаючих
країн. Рішення, які приймаються трудовими мігрантами в умовах ціннісних
конфліктів, не можливо класифікувати як результат їх некомпетентності.
Найчастіше ці рішення перетворюються в рекурсивні запити до толерантності,
які "де факто" підвищують ризики інтолерантності з боку приймаючої сторони.
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Неочевидність ризиків підвищує рівень їх небезпеки в міжкультурних
комунікаціях.
Пасько М.В. (м. Київ)
pasko-nikolay@mail.ru
РОЛЬ НЕ БАЙДУЖИХ ЛЮДЕЙ У СКРУТНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ЧАСИ
Нині волонтерство почало активно поширюватись на території України і
важливим є те що до цього залучаються не лише молодь, а і люди похилого
віку.
У 2014 році дуже актуальним стало питання допомоги українській армії та
пораненим під час революцій в Україні.
Цей рух справді став надзвичайно масовим і з часом сприяв виникненню
волонтерських організацій. «Самооборона Майдану». «Автомайдан».
«Євромайдан-SOS» та багато інших об‘єднань .
На початку протистояння держава не могла забезпечити всім необхідним
наших військових. На допомогу нашій армії долучилися мільйони не байдужих
українців.
Представники волонтерських організацій почали забезпечувати військових
речами, харчовими продуктами та медикаментами. Багато волонтерів
займаються виготовленням екіпірування,а саме шиють аптечки, чохли для
бронежилетів, одяг, та маскувальні сітки.
Станом на 15 квітня в рамках акції "Підтримай Українську армію" на
рахунки Міністерства оборони України надійшло вже більше 100 мільйонів
гривень.
Дуже важливою є проблема переселенців з Донбасу та Криму. Близько 400
тисяч українців були вимушені покинути власні домівки. Діяльність не
байдужих українців грає велику роль у житі вимушених переселенців,так як
держава не в змозі надати все необхідне. Забезпечення медикаментами, одягом,
побутовою хімією, їжею, посудом, допомога дітям, та це далеко не весь список
добрих справ зроблених волонтерами.
Волонтерські організації діють в усіх великих містах України та інших
пунктах нашої держави. Нині масштаби діяльності волонтерів в Україні дають
підстави говорити, що рівень громадянської свідомості в наших співгромадян
значно зріс. І цей рух до дієвої громади на всіх рівнях багато в чому
починається саме з масової усвідомленої участі громадян у волонтерських
рухах.
Отже, як видно з викладеного вище, не слід недооцінювати важливість
таких процесів, як волонтерство і самоорганізація населення, що активно
останнім часом культивуються в нашій державі. Громадянська активність як
тренд, що проявляється чи у волонтерстві, чи в участі в різних політичних і
соціальних проектах, зрештою сприятиме залученню все більш широких верств
населення до процесів самоорганізації на місцевому рівні і відповідно
сприятиме розвитку в Україні громадянського суспільства.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ
КОНСОЛІДАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
«Байдужість - це найвища жорстокість»
М. Уілсон.
З огляду на зростання суспільної значимості волонтерського руху,
видається доцільним розглянути основи його формування як базису для
становлення та розвитку якісно нового соціуму, кожен представник якого є
свідомим громадянином своєї держави. Під впливом глобалізаційних тенденцій
сучасний світ досить швидко змінюється, змінюються й особисті пріоритети.
Зокрема, підвищується інтерес до волонтерської діяльності. Вона, в першу
чергу, спрямована на зняття соціальної напруги в суспільстві шляхом
підтримки найбільш вразливих категорій населення, забезпечення їх адаптації
та інтеграції в соціум, поширення в ньому гуманістичних ідей та цінностей,
особливо в кризових ситуаціях.
На сьогоднішній день волонтерські організації набувають все більшого
поширення. У 2011 р. був прийнятий Закон України «Про волонтерську
діяльність», який визначає сутність, основні принципи та механізми
волонтерства. Так, в статті 1 міститься наступне його визначення:
«волонтерська діяльність — будь-яка соціальна, суспільно корисна,
неприбуткова та вмотивована діяльність волонтерів та волонтерських
організацій, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг
отримувачам волонтерської допомоги» [1]. У незалежній Україні розвиток
волонтерського руху датується початком 90-х років XX ст., коли було створено
службу під назвою «Телефон Довіри», мета діяльності якої полягала в наданні
психологічних, інформаційних послуг особам, що потрапили в скрутну життєву
ситуацію і звернулися з проханням допомоги до даної організації. Період
Революції гідності, коли український народ після російської анексії Криму в
лютому 2014 року опинився в скрутній ситуації, став суттєвим поштовхом до
зростання числа волонтерських об‘єднань. Вважається, що більш-менш чітка і
структурована система подібних організацій сформувалася в квітні-травні 2014
року.
В умовах тривалого й кровопролитного російсько-українського конфлікту
допомога волонтерів стає вкрай важливою та необхідною. Без неї наші
військові не змогли б чинити належного спротиву агресії ворога. Відсутність в
української армії належного матеріально-технічного та фінансового
забезпечення та мізерність допомоги, що надається з боку держави, зумовили
появу різноманітних волонтерських організацій. Точної дати утворення
волонтерського руху саме з метою допомоги армії немає, не можна також чітко
говорити про число волонтерів, що входять до нього, адже процес його
виникнення відбувався стихійно, пройшовши шлях від роз‘єднаних
самоорганізованих груп до певного централізованого осередку. Сьогодні
найбільш відомими є наступні волонтерські організації: Всеукраїнське
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об‘єднання «Патріот», Благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим»,
волонтерське об‘єднання «Кожен може допомогти», фонд «Крила фенікса»,
група «Волонтери без кордонів». Крім того, становлення волонтерського руху
супроводжувалося паралельним посиленням впливу на державний апарат, що
дозволило значно підвищити ефективність і якість надаваної допомоги.
В ситуації кризи, нестабільного становища країни загалом, представники
волонтерського руху виступають як активні виразники боротьби суспільства за
нове майбутнє, коли принцип «моя хата з краю» відійде у небуття. Коли можна
буде говорити про нашу державу як про єдине ціле із соціально свідомим
населенням, а не як про пазл, який весь час намагаються скласти до купи, а з
того нічого не виходить, і більшості людей байдуже до того, що відбувається
навколо них. Звісно, сьогодні це лише мрія, але ж цілком очевидно, що все, що
відбуваються нині, повинно мати якісь логічні наслідки. Якщо згадати всі
буремні події, що сколихнули країну протягом останнього десятиріччя, і те,
яким чином вони вплинули на спосіб життя, навіть світогляд народу, то можна
цілком впевнено сказати, що підвищення уваги до волонтерства, поява
численних благодійних організацій, є яскравим доказом незворотних змін у
свідомості українського населення. Сьогодні, коли стає цілком очевидною
неготовність органів державної влади ефективно діяти в умовах екстремальної
ситуації, активний розвиток волонтерського руху демонструє нам вражаючу
здатність українського народу до консолідації у вирішенні невідкладних
проблем.
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ФЕНОМЕН ПРЕКАРІАТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Розглядаючи питання сучасного суспільного розвитку, можна чітко
помітити наявність великого кола проблемних аспектів. Досліджуючи
еволюцію становлення суспільства через призму глобалізаційних впливів
можна стверджувати, що одним із сучасник «каменів спотикання» стає
прекаріат.
Сам по собі термін «прекаріат» є достатньо новим для України. Говорити
про це явище почали декілька років тому. Так, одним з найперших, хто ввів це
поняття до вжитку став публіцист Ярослав Грицак. У своїх статтях він почав
звертати увагу на відсутність можливостей в індивіда (за наявності, здавалося
б, достатніх ресурсів) досягти високих соціальних позицій через вплив
зовнішніх факторів, які склалися в державі.
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Прекарність — це нестабільний спосіб життя і роботи без довгострокових
гарантій і надійного заробітку особливо у стосунку до розповсюдження
«нестандартної» зайнятості в неоліберальну епоху [2]. Прекаріат, таким чином,
розглядається як певний клас у суспільстві, для якого характерна ситуація
прекарності.
На думку Я. Грицака, прекаріат необхідно розглядати як прошарок
населення, котрий має вищу освіту, але через обставини, котрі склалися в
державі, не може себе повноцінно реалізувати. В даному випадку розглядається
відсутність можливості працевлаштування з гідною оплатою за свою роботу.
Прекаріат – це суміш пролетаріату і середнього класу. За наявності вищої
освіти це середній клас, але за реальними обставинами цей прошарок схожий
на пролетаріат. Це не просто клас, а клас-покоління [1]. При цьому, якщо
розглядати таку групу, то варто зазначити, що у своїй більшості вона
складається з випускників вищих навчальних закладів. Ні для кого не є
секретом, що сьогодні знайти роботу після отримання вищої освіти досить
складно. Тому, досить багато людей залишаються у «підвішеному стані» отримавши диплом, мають працювати не за спеціальністю, на тимчасовій
основі, не можуть знайти роботу взагалі і т.д.
Про феномен прекаріату в Україні можна говорити в контексті останніх
декількох десятиліть. При цьому, таке явище з кожним роком стає все більш
широким. В такому випадку, доцільно буде розглянути сукупність передумов,
які викликають таке становище речей. На нашу думку, до них можна віднести:
- нестабільна економічна ситуація;
- політичний курс держави;
- місце та роль освіти в житті суспільства.
Детальніше хотілося б зупинитися саме на останньому аспекті. Сьогодні
вища освіта для українця – це майже обов‘язкова річ. Нас усіх готують після
закінчення школи до вступу ВНЗ. Порівнюючи кількість громадян, котрі в
Україні отримують вищу освіту з будь – якою державою Європи стає очевидно,
що наші показники в декілька раз перевищують європейські.
Виникає питання – для чого потрібна вища освіта, якщо в майбутньому ми
не можемо забезпечити працевлаштування такої кількості людей? Таке
положення речей стає однією із основ феномену прекаріату.
В контексті даного дослідження ми бачимо вирішення даного питання у
наступному. Перш за все, держава повинна направити максимальні зусилля на
вирішення економічних та політичних питань. Також, обов‘язковим є
реформування освіти. Так, в даному випадку можна орієнтуватися на
європейські країни, де більшість людей надають перевагу рівням
кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста. Вища ж освіта, в першу
чергу, повинна бути орієнтована на наукову роботу.
Також, важливим залишається регулювання державою питання щодо
забезпечення роботою випускників. Оскільки для ВНЗ надається така кількість
замовлень, то має бути і відповідне забезпечення випускників роботою після
закінчення навчального закладу.
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Сукупність таких заходів може стати основою, якщо не для ліквідації, то
хоча б для зменшення прекаріату. Роль громадянина у житті держави –
вирішальна. Тому, таке явище як прекаріат повинне розглядатися владою як
негативне, в силу чого необхідно здійснювати всі можливі заходи для його
усунення.
Список використаних джерел:
1. Середній клас поступається місцем новому прошарку – прекаріату, назва з
екрану [електронній ресурс], режим доступу - http://ucu.edu.ua/news/11358/
2. Policies and regulations to combat precarious employment. International Labour
Organization, 2011. — p. 9.
Писаренко О.Л. (м. Київ)
alyona_pysarenko@ukr.net
ВІЙСЬКОВИЙ РУХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЯК ДЖЕРЕЛО
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
На сьогоднішній день наша країна знаходиться у кризовій ситуації. Однією
з головних причин цього стану, є збройний конфлікт на Донбасі, який породжує
низку соціальних проблем.
У нашому, ще не до кінця сформованому суспільстві, громадянам
доводиться думати тільки про першочергові проблеми такі як: де знайти кошти,
щоб заплатити за комунальні послуги, за що прогодувати сім'ю, як зберегти
здоров'я рідних та близьких? Мабуть, основною проблемою сучасного
суспільства є проблема бідності. За статистикою, цього року кожен п'ятий
українець перетинає межу абсолютної бідності. Високий рівень інфляції (за
офіційними даними – майже 25%) знецінили заощадження громадян, а поєднані
з різким підвищенням цін і тарифів у секторі ―монопольних платежів‖
(транспорт, енергоносії, комунальні послуги, медикаменти) – знизили їх
купівельну спроможність. Це свідчить про кризову економічну та соціальну
ситуацію в країні. До того ж, з'явилися переселенці з Донбасу і Криму, які
втратили свої заощадження, будинки та робочі місця. Кільком мільйонів
українців взагалі довелось залишитись на окупаційній території проти своєї
волі. Велика кількість коштів з державної казни виділяється, за словами
політиків, на фінансування анти-терористичної операції, тому українцям
доводиться заощаджувати на необхідних для життєдіяльності продуктах та
платити великі податки. На жаль, умови в яких мешкають та перебувають воїни
АТО є дуже жахливі, тому волонтери та люди своїм коштом намагаються, хто
як може, допомогти захисникам, збираючи гроші, продукти харчування, одяг та
небхідне військове спорядження. Військові дії на території нашої держави
негативно впливають і на демографічну ситуацію. Станом на січень 2015р.
зафіксовано міграційний приріст населення – 2,2 тис. осіб. Також важливою
ознакою є перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на
100 померлих – 63 народжені. Основими причинами погіршення цієї ситуації є:
велика кількість померлих в результаті військового конфлікту на Сході,
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переселення людей та зменшення народжуваності через нестабільну
економічну, військову та політичну ситуацію в країні. Всі ці причини
призводять до старіння нації. Останнім часом кількість кримінальних злочинів
у мирній частині України зросла. За останні десять років кримінальна ситуація
в Україні погіршилася більш ніж у два рази, зазначають експерти. Причинами
таких змін можуть бути продумані провокації, і міграція кримінальних
авторитетів з Донбасу, і не контрольований обіг зброї із зони АТО.
Проаналізувавши низку соціальних проблем, можна відзначити, що
українське суспільство не лише загалом зберігає громадський спокій, але й
демонструє активну підтримку, допомагає матеріально українській армії,
створюються багато добровольчі батальйони, волонтерських рухів,
спрямованих на допомогу вимушеним переселенцям та військовим АТО.
Можна зробити висновок, що українці свідомо ставляться до критичної
ситуації, що склалася на території нашої держави, і готові не лише до особистої
економії, але й до допомоги, мірою сил і можливостей, для того, щоб
припинити військовихий конфлікт та створити умови для соціальнополітичного розвитку.
Погромский Д.Г. (г. Киев)
danil.pogromskij@yandex.ru
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ТЕРИТОРИИ ДОНБАССА
Все мы знаем, что образ жизни человека делится на три категории:
уровень, качество и образ жизни.
Данный вопрос касается каждого гражданина. На социальное положение
каждой личности и общества в целом влияют изменения, происходящие в
обществе. Человеческие нужды обеспечиваются возможностями, которые мы
хорошо ощущаем на себе через цены, заработную плату, политические
конфликты, развалы в экономике и так далее. Гражданская война вызвала не
мало проблем в социальной и экономической сферах, как на Юго-Востоке так и
на остальной территории Украины.
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее:
иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир
с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.»
(Откр. 6:3-4)
Военные действия на территории Донбасса превратили спокойную жизнь
жителей в сущий ад. Каждый день сопровождался бомбежкой и стрельбой в
городах Донецкой и Луганской областей. Для того чтобы защитить себя и свою
семью, люди стали уезжать из родного края в другие города в поисках убежища
и спокойной жизни, но не все так просто. В других городах переселенцы из
Донбасса столкнулись с рядом проблем, одной из которых является неприязнь
и недоверие к людям из Донецкой и Луганской областей. Это проявляется в
том, что переселенцам просто не хотели сдавать жилье только потому, что они
из Донецка (лично столкнулся с этой проблемой)!
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Тем кто не смог, по каким либо причинам уехать, пришлось
почувствовать на себе всю ярость ―всадника войны‖. Прячась от обстрелов в
подвалах и погребах, каждый день для жителей этих городов был как
последний.

Фото 1. Медики и пациенты больницы в Славянске прячутся в подвале 26
мая от обстрелов (соцсети)
В городах творится хаос, на улицах горят автомобили, в разных местах
взрывами разносит здания, в том числе и жилищные. Во многих зданиях
выбиты стекла, а в стенах - ямки от пуль.
Сейчас на территории Донбасса стало на много тише. Уже нет таких
ожесточенных боевых действий, но и это не дает людям нормально жить, так
как появились новые проблемы такие как: экономическая блокада со стороны
Украины, отсутствие достаточного количества рабочих мест, не стабильная
низкая заработная плата, огромные цены на продукты питания, медикаменты (в
некоторых случаях их отсутствие), топливо, коммунальные услуги и т.д.
В Юго-Восточной части Украине, уже больше года длится вооруженный
конфликт. Политические деятели РФ убеждаю жителей в том, что война это
единственны способ, отстоять интересы "русских Донбасса"! Но адекватно
мыслящие люди понимают, что это не так: война - была, есть и будет худшим
способом для решения проблем. Она забирает жизни, приносит разрушения,
боль и страдания.
Два братских народа не должны враждовать между собой!
Список використаних джерел:
1. Балычев А.Ф Социальные проблемы Украины, 6 марта 2013, стр. 1
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Пономаренко В.О. (м. Київ)
Vadiponom@ukr.net
ВІЙСЬКОВИЙ КОНФЛІКТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЯК
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА, ЩО ДОПОМОГЛА ЗАПОБІГТИ
ОСТАТОЧНОМУ РОЗКОЛУ КРАЇНИ
Соціальні проблеми являють собою явища і процеси, які спричиняють
вплив на людину й із точки зору більшості суспільства, мають негативний
вплив на життєдіяльність цього суспільства, або індивіда. Військові конфлікти і
війни майже ніколи не сприяли вирішенню різних проблем та забезпечення
життєвих потреб населення, вони в більшості сприяли лише їх загостренню. В
Україні вже більш ніж півтора року триває збройний конфлікт, який спричинив
дуже багато соціальних проблем, що з часом стають все гостріше.
Одною з найгостріших проблем, є проблема роздільності (неспорідненості
і нерівноправства) «Сходу» та «Заходу». На мою думку, ця проблема виникла
ще за часів Помаранчевої революції, і була створена штучно, як політичний
прийом для досягнення своїх виборчих амбіцій тоді головних опонентів В.
Ющенка та В. Януковича. Основною для здійснення таких планів стала
історично сформована неприязнь західного населення країни до російської
великодержавницької політики(отже то самої російської держави), і історична
спорідненість українців Сходу з російським народом і традиціями. Протягом
майже десяти років цей прийом вносив свій негативний внесок в проблематику
українського соціуму ( невід‘ємними складовими якого були завжди і східні і
західні народності), а коли наприкінці 2013 року політичне керівництво країни,
яке зіткнулося з диференційованістю подальшого розвитку (євроінтеграція чи
східне партнерство), воно стикнулося з такою ж самою диференційованістю
суспільства, проросійським Сходом і проєвропейським Заходом. Це стало
фундаментом і точкою принципу для Революції Гідності. Проте, сам конфлікт
на Донбасі, як на мене, вплинув саме на цю проблему зовсім не одноманітно.
Звісно з одного боку він спричинив ще більшу ворожнечу, наростання агресії і
незадоволеність суспільства, проте з іншого боку в країні виникли масові
волонтерські рухи, акції підтримки населення Сходу Заходом, скрізь
пропагувались лозунги «Единая страна – Єдина країна». Нове політичне
керівництво взяло правильний курс на залагодження і врегулювання проблеми
поділу країни. Оскільки внаслідок збройного конфлікту з‘явилася велика
кількість переселенців, які тікали від насилля і смерті, по всій країні влада
намагалася прихистити і допомогти їм, навіть на законодавчому рівні (було
прийнято закон про статус переселенців). Навіть прості люди з усіх регіонів
намагалися допомогти українцям, що вимушені були за жахливих обставин
покинути свої домівки (житлом, харчами, роботою…). Ці події показали, що
такої проблеми в Україні можливо позбутися, проблема двомовності, яка
донедавна так всіх непокоїла взагалі відійшла десь на задній план, про неї
навіть ніхто не згадує. Суспільство стало все менше, і менше піддаватись на
провокації даного плану і помічати проблеми роздільності. Метою стало
основне – зберегти людські життя і зупинити війну.
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Сьогодні дуже важкий час для України, тому що сотні питань соціальних
проблем війни на сході стоять гостро і потребують негайного вирішення як
матеріальних, так і духовно-психологічних. І ми повинні думати не як жити з
цими проблемами, а - як їх вирішувати, тим паче, що нам є у кого переймати
досвід. Наприклад: Хорвати мали такі ж самі проблеми з невизнаною Країною
Сербською (яку підтримувала Сербія), і вони змогли збудувати цілісну, єдину і
незалежну Хорватію. Війна на Донбасі принесла дуже багато біди в домівки
українців, проте, на мою думку, саме вона спіткала нас до вирішення такої
проблеми, як розкол українського суспільства на «жовтих» і «синіх». Саме вона
– допомогла сформувати в українців думку про те, від Чопа до Червоної Зірки
живе один народ, - одна нація, що має величаву назву «УКРАЇНЦІ». Жаль, що
саме за таких жахливих обставин ми почали розуміти це, і що поки не
владнаємо міжусобиці всередині, не зможемо вийти на світову арену заможних
та стабільних держав…
Проченко Я.М. (м. Київ)
prochenko95@ukr.net
ДОПОМОГА ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ЗІ СХІДНОЇ УКРАЇНИ
Війна – суспільно-політичне явище, що являє собою розв'язання
суспільних протиріч між державами, народами, націями, соціальними групами
засобом військового насильства. Воєнні дії на території України стали
неочікуваним для суспільства та змінили життя громадян України, в тому числі
і дітей. Захист дітей в Україні, особливо, які проживають у Донецькій та
Луганській областях, набуло принципово нового значення. На жаль, діти
живуть у важкі часи – часи страшної війни, яка приносить горе, ламає сім'ї,
руйнує долю, ламає життя. У всякому разі, дитяча психіка найбільше потерпає
від військових дій. Тисячі дітей були змушені покинути свої міста, будинки,
тисячі з них є сиротами, свідками насильства і смерті, які змушені жити в
жахливих умовах, без предметів першої необхідності для життя. Тепер ми
стикаємося з дітьми та сім‘ями, які знаходяться у скрутному становищі, з
ризиками підвищення дитячої бездоглядності та безпритульності, які
потребують психологічної та фінансової допомоги. У зв‘язку з цим необхідно
створювати різноманітні соціальні інституції для допомоги дітям. Діяльність
даних установ поділяється на: допомогу дітям, які знаходяться на території
проведення бойових дій та дітей, які покинули цю території.
Особливо сприймають дану ситуацію діти, психіка яких чутлива до таких
подій. Діти-переселенці стикаються с подвійною травмою: стрес пов'язаний з
проживанням у місці бойових дій та адаптацією на новому місці проживання.
У скрутному положенні знаходяться діти, батьки яких загинули під час
бойових дій. Навіть матеріальна допомога не врятує дитину від психологічних
переживань та нервових розладів від втрати батьків. Тому визначальну роль
відіграє діяльність соціального педагога, працівника соціальних служб та
лікарів, які мають надати цим дітям необхідну допомогу.
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При переїзді сім‘ї на нове місце проживання з зони бойових дій, дитина
стикається з деякими специфічними проблемами: зменшення уваги батьків до
дітей, за рахунок зайнятості батьків матеріальним забезпеченням сім‘ї та
дитина може постати перед виконанням частини сімейних обов‘язків, які до
цього не виконувала. За рахунок цих факторів стрес дитини тільки
поглиблюється.
Гостро стоять питання неотримання соціальних та гуманітарних послуг,
збільшення насильства до жінок і дітей та перебування дітей в зоні бойових дій.
Я вважаю, що завданням держави є унеможливлення жертв серед
дорослого населення та дітей. Це можливо лише при зниженні перебуванню
людей в зоні бойових дій. Для цього приймають нормативно-правові акти, які
забезпечують вивезення дітей з зони бойових дій, навіть при незгоді батьків.
Найбільш вразливі категорії постраждалих від бойових дій є діти, інваліди
та люди похилого віку, які потребують матеріальної, медичної та соціальнопсихологічного допомоги. Щоб ця допомога була більш ефективною необхідно
зробити деякі доопрацювання та залучити фахівців із сфери соціальної роботи.
На сьогодні проблема соціально-психологічної допомоги переселенцям вимагає
подальшого дослідження та доопрацювання.
Головними напрямами соціальної роботи з дітьми-переселенцями є:
обслуговування медичними закладами, закладами освіти, забезпечення
оздоровлення дітей, зменшення психологічної травматизації та забезпечення
місцем проживання.
Отже, воєнні дії на території України є джерелом виникнення соціальних
проблем. Тому я вважаю, що наша держава повинна йти на компроміси, які
будуть наближати до завершення бойових дій та збереження людських життів.
Радько О.П. (м. Київ)
radko.1324@gmail.com
СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ В КОНТЕКСТІ
ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ
Ще з давніх часів окремі люди із суспільства надавали допомогу іншим
громадянам не отримуючи з цього будь-якої компенсації або користі.
Волонтерство почали відокремлювати як окреме соціальне явище тільки у
минулому столітті. В час, який був переповнений війнами та духом
індивідуалізму.
Волонтерство – це форма активності громадян, що здійснюється
добровільно на благо суспільства без грошової винагороди. Волонтерство не
передбачає грошові внески, тільки власний витрачений час і зусилля.
Створення волонтерського руху у незалежній Україні датується з 90-х
років ХХ ст, тоді було створено службу під назвою «Телефон довіри». І надалі
рух розвивався. Ці новоутворення можна назвати появу неурядових
організацій, які спрямовують свою діяльність для зменшення соціальної
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нестабільності шляхом надання певним категоріям населення деяких
необхідних послуг.
Волонтерство як для України, так і для цілого світу є досить важливим та
актуальним. Я вважаю, що волонтерський рух є способом збереження та
зміцнення загальнолюдських цінностей і є основою громадянського
суспільства. Особливо важлива діяльність волонтерів є в кризові періоди
суспільного життя. Діяльність, яка спрямована на зняття соціальної напруги,
шляхом підтримки найбільш знедолених категорій населення.
Зараз в Україні можна спостерігати посилення волонтерського руху.
Відомо, що 23% українців мали досвід волонтерства, проте 9% із них почали
займатися волонтерством протягом останнього року, у часи, коли Україна
переживає соціальні зміни, за умов революції та посилення військового
конфлікту.
Починаючи з 2014 року основним напрямом волонтрства є безпосередньо
допомога українській армії, саме цим займається 70% волонтерів.
Причинами такого посиленого волонтерського руху в Україні є:
внутрішньополітична криза та зовнішня агресія. Кризові процеси в країні та
зовнішні впливи поставили Україну під загрозою існування як повноцінної
держави. Громадяни скоріше це сприйняли як власний виклик. Основною
частиною волонтерів є саме активні суспільні діячі та патріоти своєї держави,
саме вони взяли на себе відповідальність покращити ситуацію в країні,
пов‘язану з євромайданом та військовими діями на сході країни. В цей не
легкий час для країни волонтери змогли показати самоорганізованість себе та
населення вцілому. Населення показало своє не байдуже ставлення до складної
ситуації в країні, що продемострувало світу самосвідомість українців.
Волонтери під час своєї активної діяльності залучають інформаційні
технології, для того щоб мати зв'язок з однодумцями та передавати необхідну
інформацію. Це є однією із характерних ознак волонтерства в часи євромайдану
і в нинішній ситуації.
На даний момент, коли на Сході країни є досить поширений
сепаратистський рух, волонтери більше приділяють увагу допомозі саме
цивільному населенню даної території. Наразі волонтери забезпечують
необхідним для існування, а також акцентується увага на психологічній домозі
населенню. Активно волонтери допомагають українській армії, постачаючи все
необхідне для проведення АТО.
З початку військових дій у Донецькій та Луганскій областях
волонтерських рух зробив дуже потужний внесок до посилення
обороноздатності країни, тому що забезпечення державою силових підрозділів
здійснюється досить повільно, українській армії не вистачало елементарних
систем захисту. В той час, коли волонтерський рух за досить короткий час зміг
своєю діяльністю забезпечити силові структури майже всім необхідним.
Отже, на даному етапі, коли Україна переживає умови радикальних
соціальних змін, в часи революцій та військового конфлікту, спостерігаємо
значне посилення волонтерського руху. Вважаю, що волонтерський рух є
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обов‘язковою складовою громадянського суспільства. І хоча ставлення до
даного руху досить різне(в залежності від регіону), проте більшість українців
схвалюють їх діяльність, навіть, допомагаючи своїми силами. Популяризація
цього напряму має значний позитивний вплив на подальший розвиток
українського суспільства.
Ружицька В.В. (м. Київ)
ruzhicka@bk.ru
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ВЛАДИ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАС-МЕДІА ТА ІДЕОЛОГІЧНА
ГЕГЕМОНІЯ
Суспільство не стоїть на місці, а постійно розвивається. Найбільш значним
винаходом ХІХ століття вважають обчислювальну машину Z3, що мала всі
властивості сучасного комп'ютера. Сам цей прилад докорінно змінив соціум.
З розвитком новітніх технологій науковці вводять термін «інформаційне
суспільство». Початком даного терміна можна вважати створення концепції
«інформаційного суспільства» Фріцом Махлупом. В ній йшлось про збільшення
національного валового доходу від індустрії знань. Робота австрійськоамериканського економіста-дослідника набула широкого розголосу та
резонансу. Цим він «підштовхнув» людей до нових досліджень, що в
подальшому призвело до створення і удосконалення Всесвітньої павутини, без
якої неможливо зараз уявити життя розвиненого соціуму.
Сьогодні Інтернет – основний засіб масової комунікації. Хоча люди ще
читають газети, слухають радіо, проте це вже не необхідність, а скоріше звичка, яка поступово сходить нанівець. Кожне нове покоління все більше
віддаляється від телебачення, листів і все більше знаходить застосувань
Інтернету.
Інформаційне майбутнє буде однозначно за ним, адже він має можливість
об‘єднувати в собі звукові, візуальні, друковані аспекти традиційних ЗМІ. А
персоналізація, інтерактивність та відсутність посередників – лише незначна
кількість переваг. А щодо швидкості та ціни – коментарі не потрібні.
Проте недоліки також
є. В мережу потрапляє велика кількість
дезінформації, що сприяє появі публікацій неперевірених та компрометуючих
відомостей, на основі чуток та не ідентифікованих джерел. Ці неправдиві
новини можуть по-різному впливати на життя на психологію населення. Від
самого малого – образи, до якихось заворушень чи громадянської війни. Тому
такі переваги, як відкритість та доступ до викладення та читання інформації,
можуть бути шаленою зброєю...
Політики, бізнесмени, співаки, актори найбільше вливають на просте
населення. Зазвичай, щоб донести свою думку до великої кількості людей, вони
проводять прямі трансляції по телебаченню, радіо та світовій павутині. Коли це
робиться задля населення, природи – чудово. Проте найбільша їх кількість
припадає в період виборів. Адже це найшвидший та найефективніший спосіб
ознайомити громаду з своєю ідеологією та планами.
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Постійні реклами, коротенькі відео, вже на підсвідомому рівні пливають на
нас, нав‘язуючи чужі думки. А після постійного перегляду, люди починають
сприймати їх за свої.
Вперше це питання порушив італійський філософ-марксист Антоніо
Грамші. Він ввів поняття «ідеологічної гегемонії», та описав його, як механізм,
за допомогою якого панівний клас забезпечує своє панування. Тобто сукупність
вірувань, догм, поглядів, суджень характерних для «вищого» класу, стають
здоровим глуздом цілої нації. Завдяки цьому підтримується постійне політичне
положення, котре сприймається як натуральне.
Тобто ідеологічна гегемонія спирається на суспільний консенсус, котрий у
даному випадку являється компромісом групи впливових людей з іншими
суспільними групами. При цьому домінуюча ідеологія зазвичай посилається на
найбільш загальні та розповсюджені уявлення про суспільне добро, благо,
демократію та справедливість. Отже це означає, що ідеологічна модель, котру
хочуть нав‘язати, повинна неодмінно включати положення, котрі
сприймаються та будуть сприйматися підпорядкованими суспільними групами.
Отже, в нинішньому інформаційному суспільстві існує великий шанс
потрапити під вплив мас-медіа та певної ідеологічної гегемонії, котра не завжди
«рахується» з потребами народу, тому необхідно фільтрувати новини зі ЗМІ.
Сергієнко К.С. (м. Київ)
katyasergienko95@gmail.com
ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
На сьогоднішній день демографічна ситуація в Україні є досить
нестабільною та потребує аналізу міграційної проблеми. За останні декілька
десятиліть значно зросла кількість українців, що покидають рідну землю, задля
пошуку кращого життя. Безробіття, низький рівень життя, підвищення цін на
харчування та комунальні послуги, інфляція – це лише деякі з проблем, що
існують в Україні та впливають на чисельність населення країни.
З проголошенням України як незалежної держави в 1991 році, значно
зросла кількість людей, які виїхали на заробітки в країни Сходу, Європи, США
тощо. Саме кінець 1990х років був піком міграції громадян. Найголовнішою
проблемою міграції не тільки України, але й всього світу, є її нелегальна
основа. Це провокує проблеми незахищеності мігрантів, порушення трудових
прав і навіть підвищення злочинності та тероризму. Також, за даними
різноманітних досліджень, Україну покидають здебільшого особи з високим
рівнем кваліфікації, що, в свою чергу, сповільнює розвиток країни та
призводить до втрати рівня освіти. Трудова міграція має великий вплив на
загальну кількість населення держави та впливає на внутрішньо-сімейні
відношення людей. Також, потрібно відмітити падіння національної валюти за
останні роки, що безпосередньо впливає на кількість охочих працювати за
кордоном.
Дані проблеми, що зв‘язані з міграційною політикою є досить новими для
України. Дуже важко спрогнозувати, як саме зміниться політична ситуація
537

держави, тому і перспективи даної сфери можуть бути різними. Для того, щоб
подолати масовість міграційного потоку необхідно реорганізувати міграційну
політику. Необхідно створювати нові робочі місця і забезпечувати легальне
працевлаштування громадян України за кордоном, підвищувати заробітні
плати, забезпечувати захищеність громадян, проводити нові дослідження у
сфері міграції, потрібно стабілізувати політику держави тощо. Треба відмітити,
що розвиток сільського господарства також може покращити внутрішньоекономічний стан країни та забезпечити працевлаштування. Такі маленькі
кроки здатні істотно позитивно вплинути на демографічний стан України.
Отже, якщо не приділяти належної уваги до проблем трудової міграції, це
може безповоротно вплинути на розвиток як демографічної, так і економічної
сфери України. За даними досліджень близько 10% працездатного населення
країни перебувають за кордоном. Здебільшого це молодь, що може позитивно
вплинути на розвиток Батьківщини. На даний момент найважливішою
реформою впливу на демографічний показник є реорганізація міграційної
політики та належна увага Уряду до проблем мігрантів. В результаті цих дій
Україна зможе подолати проблеми зв‘язаних з втрачанням перспективних
діячів, науковців, інтелігенції тощо.
Сердитий А.О. (м. Київ)
antonserdytyi@gmail.com
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЯК ЕФЕКТИВНА ОДИНИЦЯ ПОДІЛУ
СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
В умовах радикальних соціальних змін в Україні ми отримали нове явище
для України. Явище, завдяки якому отримуємо схвальні відгуки від усього
світу, маємо підтримку Міжнародного валютного фонду і просто тримаємо
гордо піднятими голови. Для того, щоб побачити сучасні витоки
волонтерського руху повернемось у грудень 2013 року на Майдан. Сьогодні ми
вже знаємо й чітко можемо виділити, що коло витоків Революції гідності
стояло багато організацій та різних угрупувань. Журналісти підконтрольних
владі видань у своїх дослідженнях зазначали різні джерела фінансування та
публікували власний аналіз, у якому ставили оцінку подіям у Києві та в
регіонах. Насиченість поляризованої за змістом інформації не давала змоги
чітко зрозуміти, що насправді відбувалось у країні. Щоб сформувати свою
думку звичайному громадянину доводилось самому відвідати Революцію
гідності. Наметове містечко біля стели Незалежності – яскравий приклад
місцевого самоврядування, маленька нескорена держава,яка протистояла
диктаторському режиму Віктора Януковича. Найголовніше – виокремити
головну течію, рушійну силу тієї маленької держави.
Дійсно, це був свого роду перший яскравий волонтерський рух в Україні за
останні два десятиліття. Наметове містечко забезпечувалось переважно не
партією, а простими киянами – свідомими громадянами столиці. І проблема не
у їхньому виборі, а саме у відданості ідеї, яка б вона не була. Вірність ідеалам
та принципам, які відстоювались на Майдані, змушувала людей постійно
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підтримувати вогонь у серцях протестувальників і, що є найголовнішим, – не
пустими словами чи обіцянками.
В умовах військового конфлікту на Сході України в черговий раз отримали
яскраве підтвердження того,що волонтерський рух не тільки не згас, а й набрав
нової сили, охопивши майже всю територію незалежної України. В умовах
конфлікту, без сумніву, варто зазначити що головну роль відіграє
психологічний тиск з боку ЗМІ на кожного свідомого громадянина країни.
Інформаційна війна, яку розпочали мас-медійні гігантами з обох сторін
військового протистояння, відіграє величезну роль у формуванні певної позиції
кожної з верств населення обох держав. Як наслідок ініціативні та харизматичні
лідери громад з усіх кінців України буквально масово почали діяти в рамках
обговорень у соціальних мережах, різного роду колективних зібраннях тощо. Із
часу російської окупації у Криму з кожним днем зростала кількість
громадських ініціатив , які згодом часто об‘єднувались в одне ціле. Сьогодні ми
маємо приклади, що вже тоді волонтерські рухи знаходили для себе чіткі
напрями роботи, у яких та чи інша група згодом ставала професіоналом. Певні
об‘єднання
займались
виключно постачанням медикаментів, інші
налагоджували канал постачання спеціальної військової уніформи, яка в
умовах зими була справжніми дефіцитом у багатьох батальйонах та ротах
спецпризначенців. Підрозділи волонтерів борються з корупцією безпосередньо
у вищих органах влади або часто з допомогою дружніх до себе засобів ЗМІ
поширюють важливу інформацію про скрутне становище наших військових або
неналежну роботу окремих тилових структур нашої армії.
Окремої сторінки в історії волонтерського руху заслуговує питання
логістики. Як правило, перші поставки обладнання для військових
здійснювалось безпосередньо через Міністерство оборони України. Згодом
стало зрозуміло, що часто такі канали є не досить надійним, і недобросовісні
офіцери забезпечення тилу збували волонтерську допомогу задля своєї
фінансової вигоди. Відтоді й до сьогодні волонтери намагаються доправити
вантаж самостійно. На жаль, відомо про кілька смертельних випадків, коли ні
цінний вантаж, ні найголовніше самі волонтери не повернулись додому.
Звичайно широкого розголосу військовому протистоянню в Україні
надають наші громадяни, які проживають за кордоном. Хвиля масових акцій та
протестів , яка прокотилась столицями Західної Європи на початку збройного
вторгнення Росії в нашу державу, була оцінена західними політичними діячами,
які в черговий раз отримали нагадування про те, що українському народу
болить складна доля, яка випала для нинішнього покоління.
Слід зазначити, що волонтерський рух має досить сильний вплив на
теперішню владу в Україні. Переговори лідерів волонтерів з першими особами
уряду є дієвим інструментом, який на сьогодні ефективно реагує на ситуацію,
незалежно від масштабу проблеми. Станом на кінець 2015 року Президент
П .О. Порошенко неодноразово у своїх заявах наголошував на значному
внескові волонтерів щодо підтримки та розвитку ЗСУ.
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Таким чином, висновком у цій темі може бути теза щодо вирішальної ролі
волонтерського руху в Україні в умовах нинішньої військової інтервенції Росії
чи хоча б просто в умовах реформаторських дій нинішнього уряду. Пересічний
громадянин держави впевнений у тому, що, саме завдячуючи волонтерам, ми
маємо нинішнє положення державних кордонів України. Звісно, не варто
недооцінювати роль бійців регулярної армії. Наполеон Бонапарт казав: «Народ,
який не хоче утримувати свою армію, згодом буде утримувати чужу». Добре,
що наше суспільство має гарну вдачу й вчасно згуртувалось проти спільного
ворога.
Сімончук Д.О. (м. Київ)
dimonsimon20@gmail.com
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. ПОЧАТОК НОВОЇ ІНФОРМАТИВНОЇ
ВІЙНИ
В даний час на Сході України проходять бойові дії, де ініціатива
зовнішньої агресії належить Російській Федерації. Це, зокрема, призводить до
того, що вітальні, духовні, соціальні потреби та інтереси територіальних громад
не задовольняються повністю чи частково. Тому логічним і вкрай актуальним є
завдання сформулювати в загальному вигляді алгоритми по вирішенню цих
проблем, бо вони виступають і як економічні, і як культурні, і як економічні, і
політичні завдання. Та не можна не задумуватися над тим, для кого агресивні
дії є вигідними, і кому ця війна потрібна взагалі? На мою думку, спровокувати
вхід російських військ на територію України – це головне завдання для
Сполучених Штатів Америки. Їхня ціль – крах економіки України. Для
світового суспільства введення військ Росії на територію України буде
вважатися як відкрита «агресія», тобто початок війни. Проти агресора захід
(тобто США, та Західна Європа) налаштує весь світ. Це буде вигідно для США,
бо вони «задихаються» від боргів, вони приблизно становить 17,6 трлн доларів.
Саме для Сполучених Штатів Америки вигідна ця війна, тому що масові
банкротства різних компаній допоможуть їм погасити їхні борги. Тоді їхня
держава буде різко розвиватись, ВВП та економіка зростуть. Це їхній єдиний
шанс уникнути глобального банкротства. Треба визнати, що наші очікування
швидкого вступу до складу ЄС є не надто реалістичними, а кредити, що вони
можуть нам надати, мають безліч умов та пунктів щодо їх імплементації і
можуть не врятувати економіку нашої держави напряму. Варто Росії ввести
війська на територію незалежної України, і її можна буде звинувачувати у всіх
бідах, а саме : підвищення цін у всіх сферах, занепад промисловості, невиплата
заробітної плати та пенсій, саме Росія забрала в українців їхню «європейську
мрію». Але чи співпадають інтереси політичних діячів з інтересами населення
країни?
Професійні політичні еліти в Росії та в Україні не відзначаються високими
інтелектуальними можливостями і рівнем культури, і відповідно стратегічним
баченням. Якщо дивитись на реалії, то Росії ця війна не потрібна, вона сама
себе заганяє в глухий кут. Тільки від Росії залежить чи загинуть сотні тисяч чи
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мільярди людей у всьому світі. Це звичайно дуже жахливо, але така реальність
геополітики світу, війни не уникнути, як не крути : "Ми закликаємо сьогодні з
трибуни ООН не закривати очі на спроби окремих лідерів розпалити й
підтримувати нові осередки нестабільності та наблизити нас усіх до прірви
майбутньої світової війни, яка, напевне, вже буде останньою... Через 70 років
після Великої перемоги у Другій Світовій Україна знову відчуває запах війни,
знову бачить її червоний колір та чує голос тих, хто страждає від конфлікту,
який був принесений нам ззовні, проте, вже не з заходу" [1], відзначав
Ю.Сергєєв, представник України в ООН. Отже, логічно зробити висновок, що
зараз на сході України продовжуються бойові дії, і гинуть тисячі наших
співвітчизників. В історії світу було багато схожих ситуацій , тільки вони були
в різних країнах та різний час. Є такий вислів «Все нове – це давно забуте
старе». Події повторюються, тільки з різними деталями , а сама суть
залишається незмінною. В майбутньому світове суспільство чекають дуже не
легкі часи, бо буде пролито багато людської крові. Є підстави задуматися над
тим, чи не здатні так звані «гібридні війни» набути глобального виміру, аж до
загальної світової включно.
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ПРИСТРАСТЬ, ПОЧУТТЯ ВИНИ І ПЕРЕМОВИ У СИТУАЦІЇ
СТРЕСУ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ
Будь-які воєнні дії є стресовою ситуацією для суспільства. Звичний ритм
життя зазнає змін, навіть коли йдеться про так звані «гібридні» війни. Нові
вимоги висуваються практично до кожного громадянина, і нові риси
особистості стають затребуваними повсякденням,що змінюється. Ми є свідками
того, як сепаратиські настрої на Сході України, поглиблені інтервенцією,
викликають різноманітні та не очікувані буденністю настрої і у суспільній
свідомості формують нові запити щодо індивідуальних якостей людей, та і сам
тип людей, які: а) були вояками; б) стали ними з власної ініціативи; в) задіяні
через мобілізаційні компанії, відрізняється від узвичаєного для мирного життя.
Перш за все, війна вимагає особистісної хоробрості та наснаги, певної
пристрасті, яку Л.Гумільов [1, С. 33-38,90-114] позначав як пасіонарність. Але
чи завжди енергійність особи є чеснотою? Чому все частіше лунають
занепокоєні вигуки щодо здирницьких настроїв у вояків? Тут необхідно
завважити наступне: коли люди не мали навичок роботи із власними
агресивними устремліннями, їх активність не була окультуреною соціальними
інституціями, а за часів незалежності, логічно розпалися вже кілька десятиліть
позбавлені харизми піонери, жовтенята (відповідно, як наслідок логічний, хоч
попередній у історико - біографічному вимірі); комсомольська організація, що
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перетворилася на бюрократичний осередок виховання майбутніх комерсантів;
власне корумпованість та безсилля комуністичної партії, спричинило зсуви у
всьому ланцюгові соціалізації, що було взаємопов‘язано із деформаціями
кожної ланки. Відтак, армія також отримувала по-перше – ідеологічно
невитриманих осіб, які не пройшли вишкіл попередньої участі у виховних
організаціях певного штибу (пластуни не набули усеукраїнського поширення,
як і націоналістична ідеологія), по-друге – сама армія – була досить
невизначеною з огляду і на ідеологічну,і на професійну складову. До цього
долучилася і розслабленість від позаблокового статусу України, і надії на
гарантії безпеки від міжнародних партнерів, і – нема де правди діти –
споконвічне миролюбство, що межує із лінню, притаманне українському
менталітетові. Через це, початок воєнних дій в АТО з боку професійної армії
важко назвати надто вдалим. У той час на перший план вийшли добровольчі
загони, де саме особистісні якості : сміливість, авантюризм, патріотизм,
відігравали визначальну роль. Та з часом ситуація змінювалась. На жаль
найкращі, у сенсі найшляхетніші хлопці, в умовах неопрацьованої
інфраструктури, відсутності системності, прозорої відповідальності у армії та
силових міністерствах як державних інституціях, гинули першими. Виживали
агресивні пристосуванці. Пристрасність живила мародерство. У той же час,
професійна армія ставала усе більш фаховою, патріотичне піднесення набуло
формату стійкого чинника поведінки значної кількості звичайних людей. Хоча і
зараз існує ціла низка претензій до урядовців, але в цілому, як на мене, країна
стала згуртованішою, а енергія дії – більш прагматично упорядкованою, тобто
більш конструктивною.
Звичайно, сісти за стіл перемов є вимогою розвитку кожної з сторін, бо
попри усі комунікаційні бар‘єри, про які так вдало писали Головаха Є.І. та
Паніна Н.В. [2, С.17-24,46-58] вже існує загальнолюдське, глобалізоване
розуміння того, що культурний, історичний поступ уможливлюється для тієї
країни, де такі перешкоди будуть подолані і на рівні окремих людей, і на рівні
спільнот. Але саме особливості національного менталітету часто-густо стають
на заваді усвідомлення того, що становить підвалини будь-яких перемов – чітке
розуміння того,що саме є потрібним тобі, тому соціальному угрупуванню, це –
одне, і друге – готовність до вибудови ланцюга з компромісів, але такого, де
утримуються інтереси тієї сторони, що тобі потрібно їх пильнувати й
відстоювати. Такі вимоги є суперечливими тільки на перщий погляд. З позиції
діалектичної, якраз самоповага кореспондує із гідним ставленням до іншого,
тобто робить переговорний процес не тільки можливим, але і плідним.
Проблема із самоповагою, як на мене, є ще не уповні засвоєним і українською
елітою і тим, кого прийнято називати широкими народними масами. Адже усі
ми,багато у чому формуємося літературою і щодо вітчизняної, то треба
зазначити, що і з шкільного курсу, і з того, що вдається вряди-годи почитати
самому пізніше, переконуєшся у тому, як гарно нашим письменникам вдається
описувати страждання та біди, але як мало надії у їх творах. Тобто герої, може,
чого і домагаються, але втрачають при цьому душу ( «Чіпка,або хіба ревуть
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воли, як ясла повні» П.Мирний), або тіло «Мавка.Лісова пісня». Л.Українка),
тощо. Такі страдницькі інтенції національної свідомості не допомагають нам
свідомо і відповідально ставитися до власних потреб, а тим більше
репрезентувати їх у конфліктних, чи просто дискутабельних ситуаціях, якими,
по суті виявляються усі випадки комунікації, де кожен прагне відстоювати
власні інтереси. Як на мене, нам потрібно цього навчатися, аби конструктивно
застосовувати свою енергію,не припускаючись ані зривів у агресію, що
виникає,як правило,у результаті невиправдано довгого терпіння, або у
аутоагресію, тобто – само руйнацію, бо добре відомо про історичну безвихідь
для народу і біографічну для особистості кола садо-мазохістських опцій і
реакцій. Не вина, а спокій та надія відповідальної дорослості підвищить нашу
стресостійкість, а, відтак, і успішність.
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СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА
У сучасній Україні здійснення демократичної політики як політики, що
впроваджується у інтересах більшості населення, є найважливішим показником
соціальних орієнтирів, що їх прагне дотримуватися держава. Така, еволюційно
більш розвинена форма суспільного устрою, де сильна держава – це держава,
що зменшує соціальні ризики для своїх громадян [1, С.206] не може не
опікуватися інтересами населення, у зв‘язку з питаннями відтворення цього
населення.
Демографічна ситуація, яка наразі має місце у нашій країні, несе серйозні
загрози майбутньому розвитку держави. «Практично в усіх державах
колишнього СРСР фіксуються тривожні демографічні тенденції: падіння
народжуваності, ріст смертності, зменшення міграційного сальдо,
трансформація вікової структури у напрямку збільшення питомої маси осіб
старших вікових груп»[2, С.139], відзначає Н.М. Хома, підкреслюючи, що
жодних виважених політичних актів у країні не може бути прийнято без
урахування реальних та бажаних тенденцій її демографічного розвитку.
Якість життя у країні визначається, не в останню чергу, здатністю її
управлінських структур не просто до відслідковування напрямків поведінкових
виборів її громадян, але і до керівництва цими виборами. За умов
демократичного устрою такий менеджмент мусить базуватися на дієвості
правничих актів, науково обґрунтованих змін у законодавстві. Кількісний і
якісний склад населення може або сприяти економічному розвиткові країни,
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або навпаки, уповільнювати його. Водночас соціальна держава через свої
управлінські функції, аналітику поточної ситуації та прогнозування
майбутнього у різній віддаленості перспектив останнього, також впливає на
формування співвідношення різних вікових груп, кожна з яких, у свою чергу
відіграє певну роль у народногосподарському комплексі країни.
На сучасному етапі розвитку суспільства постають питання, які
стосуються покращення демографічної ситуації в Україні. Виникають питання
щодо впровадження нових ефективних методів управління у всіх сферах
суспільної практики, серед яких ми б виділили правову площину, як таку, що
створює рамку функціонування економічних відносин і повинна бути у центрі
уваги при прийнятті політичних рішень. Зрозуміло, що нам потрібні такі
законодавчі ініціативи, які б були співставні і з прогресивними, гуманістично
орієнтованими течіями сучасного глобалізованого світу, і з особливостями
вітчизняного менталітету. Тільки вони допоможуть зменшити показники
захворюваності та збільшення тривалості життя, а головне – змінять на краще
його якість.
У демографічній політиці вкрай важливим є також узгодженість її різних
вимірів. Ми можемо показати, на прикладі проблеми догляду за людьми
похилого віку: як упередження, що існують у нашій традиції щодо будинків для
літніх людей заважають формуванню повноцінного громадянського запиту до
урядовців з приводу фінансування цієї важливої сфери життєдіяльності. Адже
старіння населення є загальною тенденцією для багатьох країн. Та
демографічна ситуація, що має місце у нашій країні, несе серйозні загрози її
майбутньому розвитку, у тому числі, і через особливості вітчизняного
менталітету. Діти, що не мають статків, а мають, як найтиповіше для наших
співвітчизників і сучасників, житлові проблеми, на додаток отримують почуття
провини, яке виливається у постійну роздратованість. А вона вже негативним
чином позначається і на їх сімейних стосунках, на виконанні ними власних
батьківських обов‘язків, і, врешті решт, на якості догляду за старшими.
Руйнується міжпоколінна солідарність. Вона вже не може бути такою як за
часів традиційного суспільства, адже сам інститут сім‘ї зазнав суттєвих змін і
перетворень, та повинен бути сформований новий тип єдності поколінь, бо
тільки міцна родина стає запорукою поступу держави. Отже, вирішення питань
подолання демографічної кризи, розвитку демографічної ситуації у бажаному
напрямкові має стати головним пріоритетом для сучасного українського
суспільства, у вимірі соціальності його державотворення, і питанням
відповідальності його очільників, перш за все.
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ВИНЕКНЕННЯ МАСОВОГО ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Волонтерство починає свою історію від древніх самаритян, які проживали
на території сучасної Палестини, вони надавали допомогу усім, хто її
потребував. Хоча тоді це не називалося волонтерством. Офіційно, 1859 рік
вважається роком виникнення волонтерського руху у світі, все завдяки
французькому письменнику-журналісту Анрі Дюнану, який запропонував
заснувати організацію, яка б надавала першу медичну допомогу полоненим та
пораненим після війни. Ця організація отримала назву – Червоний Хрест.
В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х минулого століття, а
офіційно його визнано Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. Волонтерська діяльність у нашій державі ґрунтується на таких
принципах:
гуманності,
добровільності,
безоплатності,
рівності,
безкорисливості, неприбутковості.
Після не підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у
країні почалися національно-патріотичні протестні акції, передусім, проти
корупції та свавілля правоохоронний органів. Багато людей приїхало
протестувати в Київ на Євромайдан, ось тут і виникла проблема, усіх їх
потрібно було годувати, тепло одягнути, лікувати. Саме тоді Україна могла
спостерігати наймасштабнішу роботу волонтерів. Спочатку багато людей за
власною ініціативою надавали допомогу протестувальникам, рух став справді
надзвичайно масовим і потроху організувався в низку волонтерських рухів.
Виникли організації «Самооборона Майдану». «Автомайдан». «ЄвромайданSOS» та інші, які показали високий рівень громадської свідомості українців та
до здатності ефективно самоорганізовуватися.
Нажаль, наша держава не в змозі сама піклуватися за своєю армією, тож
згодом більшість із цих рухів взяли на себе це тяжке завдання: годувати,
лікувати та забезпечувати всіма необхідними речами Українську Армію, що
воює з так званими «сепаратистами» на сході нашої держави. Ще з початків
протистояння на Донбасі, яке зразу стало збройним протестоянням, держава не
змогла впоратися із підтримкою добровольчих батальйонів та армії; збір
коштів, продуктів і різноманітного обладнання для українських солдатів набув
значного розмаху, до цього долучилися значна кількість людей.
На сьогоднішній день одними з найдієвішими та найефективнішими
організаціями є: «Крила Фенікса», «Армія SOS», «Волонтерська Сотня»,
«Повернись живим», та ін. В усіх великих містах України та більшості інших
населених пунктів (окрім територій, які є окупованими російським агресором)
діють волонтерські організації, і хоча ставлення до волонтерів відрізняється в
залежності від регіону, велика частка українців схвалюють їх діяльності,
допомагаючи ще й власними внесками, це дає змогу говорити про те, що рівень
громадської свідомості в наших громадян значно зріс.
Отже, слід оцінити важливість таких процесів, як волонтерство і
самоорганізація населення, які активно збільшуються в нашій державі, адже
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будь хто може стати волонтером, не важливо до якого класу населення він
належить, допомогти людині в біді може кожен.
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ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Під запобіганням політичного конфлікту розуміють діяльність суб‘єктів
політичних відносин, що направлена на нейтралізацію протиріччя, яке спонукає
до конфліктних дій, чи недопущення руйнівного впливу даного конфлікту на ту
чи іншу сторону громадської системи.
Запобігання та передбачення політичних конфліктів лежить в соціальнопсихологічній площині. Небезпеку становить загострення та наслідки до якого
може призвести конфлікт. Для розгляду та повного розуміння проблеми ми
повинні опиратись на соціальної психологію, яка описує поведінку мас,
оскільки саме вона грає визначальну роль у становленні, розвитку, перебігу
політичних конфліктів та того, як саме вони закінчяться.
Розглянемо два основних сценарії розвитку політичних конфліктів:
1.
Запланований – це сценарій при якому суб‘єкт конфлікту
(наприклад, політик, політична партія, держава) створює суперечку навмисно,
для маніпуляції, можливості управляти своїм електоратом, для залучення
нових прихильників, а також для шантажування своїх опонентів, що в свою
чергу змусить їх піти на поступки, чи сісти за стіл переговорів.
2.
Спонтанний – це такий сценарій, при якому конфлікт виникає під
тиском маси людей, які згуртовані навколо певної проблеми чи спільних
інтересів. Маса формується навколо певного «ядра» (найбільш активних чи
харизматичних лідерів). Через деякий час саме «ядро» може виконувати керівні
функції та представляти масу, приймати рішення від її імені.
Потрібно розуміти, що конфлікт не виникає на порожньому місці, для
цього повинна бути створені відповідні передумови – конфліктна ситуація, яка,
в свою чергу, може бути спровокована соціальною, економічною, та духовною
суперечкою. Якщо є конкретні умови виникнення, то можливе прогнозування, а
зрештою і попередження конфлікту. Для цього краще всього підходить
профілактика, процес, який набагато легше практично реалізувати, ніж
конструктивне вирішення конфлікту, при цьому буде витрачено набагато
менше часу, ресурсів, сил, а також зведення до мінімуму всіх можливих
негативних наслідків. Вона полягає у такій організації суспільно-політичного
життя, при якій зведена до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів та
розвитку протиріч між суб‘єктами соціальної взаємодії.
Попередження може вестись у чотирьох напрямках:
1. Створення певних умов, що унеможливлюють деструктивний розвиток і
виникнення конфліктної ситуації. Повне виключення
зародження такої
ситуації у суспільстві неможливе в силу багатьох причин. Для України, такими
причинами є багатоконфесійність, поліетнічний характер населення, та різні
історичні умови розвитку окремих регіонів України, що характеризуються
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різним менталітетом та політичними поглядами. Але можливо створити такі
умови, що будуть мінімізувати можливе виникнення таких ситуацій. До них,
зокрема, належать: досягнення високого рівня життя громадян в країні;
справедливий і відкритий розподіл усіх матеріальних благ у суспільстві;
впровадження певних нормативно-правових норм для вирішення конфлікту,
який знаходиться у зародковому стані.
2. Державна політика усіх заходів повинна ґрунтуватись на принципах
рівності та соціальної справедливості. Зміцнення, а головне довіра суспільства
до правового принципу;
3. Усунення соціально-психологічних причин конфліктів. Для цього можна
використовувати такі методи: підвищення загального рівня політичної
культури, обізнаності, зміна існуючих, та створення нових традицій, моральних
принципів, так званий «кодекс честі громадянина», і, що найголовніше,
безперечне та абсолютне дотримання його. Потрібно розумово, культурно, а
також духовно розвивати суспільство. Адже чим більший рівень
поінформованості громадян, тим складніше маніпулювати суспільством,
нав‘язувати певні сторонні ідеї;
4. Блокування особистісних причин виникнення конфліктів. Тобто,
потрібно щоб кожна людина у суспільстві почала ототожнювати себе з ним, і
щоб кожен громадянин брав на себе відповідальність за свої дії, а не покладав її
на інших.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для успішного
попередження політичного конфлікту потрібно, перш за все розуміти можливі
причини його виникнення, а також розуміти психологічний аспект механізму
розвитку цього конфлікту. Найбільш доцільно використовувати метод
профілактики – це збереже час та сили, зведе до мінімуму можливість
виникнення та ускладнення конфлікту. Важливо усунути можливу причину
конфлікту, ще на ранніх стадіях його розвитку, унеможливлюючи виникнення
суперечки. Використовуючи це ми зможемо повністю і безповоротно уникнути
ускладнень конфлікту, що призводять до вкрай негативних наслідків таких, як
кровопролиття та демографічні втрати. А, головне,- недопущення повторення
сценарію, який зараз відбувається в Україні.
Хуторна Н.О. (м. Київ)
NadiaKhut@ukr.net
ПЛЮСИ І МІНУСИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
УЧАСНИКІВ АТО
Поняття реабілітації, в руслі міжнародно-правових актів визначається по
різному. Так, за визначенням Міжнародної організації праці, реабілітація являє
собою процес відновлення здоров‘я у людей, які мають певні фізичні та
психічні вади, задля їх нормального функціонування в суспільстві.
Резолюція дев‘ятої наради Міністрів охорони здоров‘я соціалістичних
країн, яка була прийнята в Празі, в 1967 році, характеризує процес реабілітації
як системність державних, медичних, психологічних, та багато інших заходів,
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які мають превентивну спрямованість щодо розвитку процесів, які можуть
стати патологічними, для ефективного і раннього повернення як хворого, так і
інваліда, до корисної для суспільства праці [1, С. 247–248].
Таким чином, реабілітацію можна розуміти як цілеспрямований та
комплексний процес, який виступає гарантом забезпечення нормального
функціонування людини у всіх сферах життя, завдяки спеціалізованим
медичним, професійним, та соціальним заходам, які мають за мету повне
відновлення здоров‘я хворого на всіх його рівнях.
Під медичною реабілітацією слід розуміти технології відновленого
лікування, які здійснюються за допомогою різноманітних медикаментозних
препаратів. До останніх, також відноситься лікування психічних відхилень
психотропними речовинами та антидепресантами.
Останнім часом, даний вид медикаментозної реабілітації застосовується по
відношенню до військових-учасників АТО, які страждають від, так званого,
Посттравматичного синдрому (ПТСР). Даний термін був введений
американським психологом М. Горовіцем у 1980 році, і характеризує стан,
наближений до психічних захворювань і тривожних розладів, що є наслідком
тяжкого психоемоційного стресу.
Серед симптоматики даного стану переважають постійне тривожне
переживання, часте загадування пережитих подій, нездатність підтримувати
нормальні соціальні контакти з близькими та оточуючими, зловживання
алкоголем, наркотиками, втрата соціальної адаптації та нерідко, самогубства
[2, С. 150].
Президент громадської комісії з права людини в Україні, Анастасія
Вілінська, яку я опитувала в ході інтерв'ю для цього дослідження, зазначила,
що поняття посттравматичного синдрому до кінця не досліджено, а наукового
підтвердження того, що те або інше відхилення в організмі людини спричиняє
психічне захворювання немає.
Таким чином, не можна назначати
медикаментозну реабілітацію у вигляді антидепресантів та інших психотропних
речовин, так як на відміну від традиційної медицини, конкретного органу, на
який би ці речовини цілеспрямовано впливали, немає [1].
Слід додати той факт, що багато вищеназваних препаратів в переліку
побічної дії мають: посилення почуття тривоги, ажитацію, маніакальні розлади,
порушення лібідо, сну, нічні жахи, поглиблення симптомів депресії. Дія даних
препаратів на організм людини до кінця не вивчена, таким чином, в одного
військового вони можуть діяти седативно – притупляти функції в організмі, в
іншого – агресивно, визивати думки про самогубство. За статистикою ж в
Україні, за 2014-2015 роки, після АТО, спостерігалось майже 100 самогубств
серед недавніх військових. Більшість з них, приймали, виписані в лікарнях
антидепресанти та інші речовини психотропної дії.
Таким чином, методи медикаментозної реабілітації можна назвати
ефективними по відношенню до лікування фізичного здоров‘я людини, в
психологічному аспекті, з препаратами потрібно бути вкрай обережними, а за
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можливості, їх взагалі не використовувати, замінивши їх на реабілітацію
творчістю, природою, гармонійними внутрішньосімейними стосунками.
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ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Одним з показників гармонійного розвитку суспільства виступає його
стабільне та безперервне демографічне відтворення. Якщо мова йде про
Україну, то як свідчать дані статистики, загальна чисельність наших
співгромадян стабільно зменшується починаючи з 1992 року. Ця тенденція
спостерігається і зараз. Якщо на початок 2013 року чисельність населення, яке
проживало на території України, становила 45 553 млн. осіб, то на початок 2015
року його кількість зменшилася до 42 929 млн. [1]. Дійсно, за оцінками
демографів рівень смертності українського населення поки що перевищує
рівень народжуваності. Але це не єдина причина змін в динаміці його
чисельності. За цей час також значно зросла частка людей, які виїжджають з
України на заробітки або постійне проживання до інших країн світу.
За даними Світового банку, Україна займає третє місце після Китаю та
Індії за кількістю зовнішніх трудових мігрантів. Вони складають 4-15% від
загальної чисельності населення країни або 20% від кількості працездатного
населення. Серед країн, до яких українці найбільш охоче емігрували у 20102014 рр., можна назвати Російську Федерацію (43,2%), Польщу (14,3%), Італію
(13,2%), Чехію (12,9%), Німеччину (2,4%) та Білорусь (1,8%). Кількість країн,
які готові приймати на своїй території українців на короткостроковий період у
безвізовому режимі, також зросла від 39 у 2013 році до 45 на кінець 2014 року.
У 2015 році країнами-лідерами, до яких українці виїздили на ПМЖ, стали
Німеччина, Польща, Італія і Словакія. В той же час через військовий конфлікт
значно скоротились міграційні потоки до Російської Федерації [2].
За даними Державної міграційної служби за 2014 рік, громадянам України
було видано 8 932 дозволи на виїзд за кордон на постійне проживання, а
загальна кількість оформлених паспортів для виїзду за кордон становила 1
760 272 штук. При цьому кількість громадян, які повернулись до нашої країни,
складала лише 2 366 осіб. Серед загальної кількості емігрантів більшість
становлять короткострокові мігранти (48,5%). При цьому сільські мешканці
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формують 54,3% цього контингенту. Рівень трудових міграцій є набагато
вищим у західних регіонах України, де відсоток заробітчан становить 10,8%
осіб віком 15-70 років. Для порівняння, в інших економічних зонах цей
показник рідко перевищує 2%. Дана розбіжність пояснюється рівнем
економічного розвитку регіонів: так, якщо у Донецькій області середня
заробітна плата становить 5 073грн (на кінець серпня 2015 року), то серед
західних областей найвища середня заробітна плата складає приблизно 3
660грн на місяць. Частка осіб з повною вищою освітою серед емігрантів 15,4%, а з вищою освітою усіх рівнів - 30,5% [там само].
Як можна побачити з наведених статистичних даних, трудова міграція в
сучасній Україні є достатньо поширеним явищем. Зазвичай вона зумовлюється
наступними факторами:
економічним, зокрема, низьким рівнем оплати праці. Після девальвації
національної валюти у 2014 році середня заробітна плата в Україні стала більш
як у 10-12 разів меншою, ніж у розвинених країнах світу. Так, якщо у 2013 році
вона становила 3 160 грн, що за курсом долара у 8 грн. складало 395$, то на
даний момент вона становить 3 502 грн, що дорівнює 152$ за курсом долара у
23 грн. Тобто реальний дохід громадян зменшився і перспектива роботи за
кордоном для наших співвітчизників здається усе більш привабливою;
соціальним та політичним факторами, що обумовлюються зниженням
загального рівня життя та матеріального добробуту населення й нестабільністю
політичної ситуації в країні. Крім того, в усіх ешелонах влади доволі
поширеним явищем виступає корупція, що зумовлює низький рівень довіри до
неї з боку електорату.
В цьому контексті також слід зазначити, що збільшення кількості
українських трудових мігрантів має негативні наслідки для економіки держави.
Перш за все, це спричинює відтік інтелектуального потенціалу з країни,
зменшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток вітчизняної
економіки через втрату довіри з боку підприємців. Низький рівень заробітної
плати і великі податки на доходи населення зумовлюють розвиток тіньового
сектору економіки. В умовах військового конфлікту на сході пошук
українськими громадянами "кращого життя" за кордоном набуває усе більших
масштабів.
Таким чином, необхідно на державному рівні створювати умови для
ефективного використання людського потенціалу, розвитку національної
освітньої системи, сприяння виходу економіки з кризи й стабілізації
національної валюти, підвищення рівня довіри населення до влади і
забезпечення дієвих соціальних гарантій. Лише комплексні реформи у всіх
сферах життя суспільства забезпечать направленість діяльності кожної людини
на добробут не тільки своєї родини, а й країни у цілому.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Волонтерство як соціальний феномен існувало в Україні протягом
багатьох років, його активізацію можна було спостерігати ще під час
Помаранчевої революції та протестів на Майдані. Але найбільшого розмаху та
уваги з боку громадськості це явище набуло з початком російсько-українського
військового конфлікту. Усвідомлення того, що цей конфлікт становить реальну
загрозу суверенітету та територіальній цілісності української держави та може
призвести до масштабних деструктивних наслідків (зокрема, значних
демографічних втрат як серед військових, так і мирного населення) через
неспроможність державних інституцій надати українській армії необхідну
матеріальну допомогу, зумовило масове залучення громадян до волонтерської
діяльності.
Волонтерський рух можна визначити як доброчинна діяльність, яка
здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без
заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання
спільнот і суспільства в цілому [1]. За даними соціологічного дослідження,
проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення ООН у листопаді 2014 року,
81% українців вважають волонтерський рух обов‘язковою складовою
громадянського суспільства. 23% хоч раз у житті займались волонтерством,
серед них 9% почали надавати безкоштовну допомогу іншим протягом
останнього року. І хоча цей відсоток є порівняно невисоким, 62% українців
визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього часу. Протягом
минулого року суттєво збільшилася і кількість громадян, які дають кошти на
благодійність. Якщо до 2014 року лише 49% українців жертвували свої кошти,
то протягом останнього року це робили 63% [2]. Як бачимо, хоча ставлення до
волонтерів може дещо відрізнятися в регіональному аспекті, переважна
більшість українців схвально ставляться до їх діяльності.
Найбільш відомими є волонтерські ініціативи в галузі матеріальнотехнічного забезпечення української армії: це приготування і доставка їжі в
зону АТО так званими «кулінарними сотнями» з метою хоч якогось
урізноманітнення харчового раціону наших бійців, придбання бронежилетів та
тепловізорів, обслуговування і ремонт військової техніки, виготовлення
безпілотних літальних апаратів тощо. Багато волонтерських ініціатив також
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спрямовані на придбання дефіцитних медикаментів та обладнання, донорство,
допомогу в подальшій фізичній та психологічній реабілітації постраждалих
бійців. Волонтери самоорганізовуються й з метою пошуку житла та роботи для
переселенців з зони конфлікту,. надання їм юридичної та психологічної
допомоги.
Нормативно-правова база волонтерства в першу чергу представлена
Законом «Про волонтерську діяльність», прийнятим у квітні 2011 року. На
початок 2015 р. до реєстру волонтерських організацій було внесено 117
подібних об‘єднань. З метою підтримки їх діяльності 5 березня 2015 року на
розгляд до парламенту було внесено законопроект, що передбачав скасування
обов‘язкової реєстрації волонтерських організацій в Міністерстві соціальної
політики. В ньому визнавались неформальні групи, дозволялась індивідуальна
волонтерська діяльність, скасовувалось обов‘язкове страхування тощо [3]. На
сьогоднішній день він чекає схвалення з боку голови держави. При
Міністерстві оборони України у жовтні 2014 р. було створено Раду волонтерів
для координації дій громадських ініціатив. Також в його межах було відкрито
ряд вакансій для волонтерів, які, як це не дивно, виявились краще обізнаними з
проблемами речового, продовольчого та медичного забезпечення української
армії. Звісно, це лише поодинокі позитивні зрушення, та все одно вони є
кроком у правильному напрямку. Оскільки активна волонтерська діяльність
напряму пов‘язана з необхідністю збирати кошти, за ініціативи Президента до
парламенту було внесено законопроект, згідно з яким від оподаткування
повинна звільнятися благодійна допомога на потреби АТО. 2 вересня 2014 року
він набув юридичної сили. В результаті, від оподаткування було звільнено
надання допомоги у сумі до одного мільйона гривень [4].
Слід також відзначити, що волонтерська діяльність в Україні, незважаючи
на її суспільно значимий характер, пов‘язана з низкою ризиків. Серед них
помітне місце посідають підриви офісів волонтерських організацій.
Актуальним є й питання захисту персональних даних волонтерів, адже
потрапляння цієї інформації до терористів становить пряму загрозу їхньому
життю. Також постає проблема їх захисту з огляду на можливі напади на
гуманітарніі конвої. Досить часто складнощі для ввезення допомоги з-за
кордону виникають й через митні правила. Всі ці проблеми вимагають
якнайшвидшого вирішення.
З огляду на все, що було сказане вище, можна зробити висновок, що за
сучасних умов значення волонтерської діяльності та поширення досвіду її
впровадження для українського суспільства є вкрай важливим. Здатність
волонтерів до самоорганізації та конструктивної роботи вже стала прикладом
того, що змін в державі можна досягти не лише протистоянням з владою, а й
співпрацею з нею.
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СЕКЦІЯ 4. ДЕРЖАВА, УПРАВЛІННЯ ТА ВІЙНИ: ПРОЕКТИ МОДЕРНУ
ПОМІЖ ПОЛІСОМ ТА «ДЕРЖАВНИМ ЛЕВІАФАНОМ»
Dmytro Honcharenko (Kyiv, Ukraine)
honcharenkodmitry@gmail.com
FAR-FETCHED AND REAL PROBLEM OF SOCIAL ENGINEERING
For the most part of the common people in our world the phenomena of social
engineering looks like dangerous, unpredictable and hardly to explain.
Human society was always needed about methods and technologies which
controlled communication and behavior of others. It‘s important to consider with
term social which now and later we will mean next: aggregate of public relationships
of society which integrated in process of joint activity (interaction) by individuals or
groups in concrete conditions of place and time. [1]
As known social management is activity for influence on social systems with a
view to regularize, saving or changing it for benefit of special people or groups. In
such understanding social engineering is a part of social management system as one
of form of it scientific interpretation and providing. [2]
An engineer is a professional practitioner of engineering, concerned with
applying scientific knowledge, mathematics, and ingenuity to develop solutions for
technical, societal and commercial problems. Engineers design materials, structures,
and systems while considering the limitations imposed by practicality, regulation,
safety, and cost. [3]
If people hear about social engineering they often think about illegal method of
getting information, but it‘s not quite. Social engineering also could be used by legal
ways. It depends of knowledge and moral foundations of individual. Unfortunately,
technical side of people interaction and controlling them in societies, are indifferent
for ethical aspect of this processes. So, phishing is a form of internet fraud which
aims to get an access for confidential user‘s data like logins and passwords. Perhaps it
is the most popular way of SE. [4]
Today, when people hear words ―social engineering‖ they think about phishing.
This is understandable because according to expression:‖ It's so easy to take good
things for granted‖. Negative incident, such as the hacking of your PC, would be
remembered for a long time. But at the same time, we do not notice innovations,
which make our lives easier, safer, or just change the direction of its flow. After all,
no one thought that a sign reading "Evacuation" is a manifestation of social
engineering.
After studying the general behavior of people in different situations that
happened earlier, statisticians, engineers and sociologists have developed the safest
pattern of behavior of panicked masses.
The well-known expression: "Give a man a fish and you feed him for a day.
Teach a man to fish and you feed him for a lifetime", also can be considered from the
point of view of social engineering. Someone noticed that if someone gets profit
without physical effort person starts degraded. So, leader should use such techniques
by dint of people will voluntarily work to provide their lives.
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In view of the above, we can conclude that social engineering is a part of every
internal process of interaction of society or humanity, because everyone tries to get as
much goods as possible by using weakness. The difference is only in human‘s
morality. So, this method can be used as well as harm.
You would think that a federal facility would be invulnerable to social
engineering attacks. But you would be wrong – there is no such thing as foolproof
security, anywhere. [5]
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Сучасне інформаційне суспільство, зорієнтоване на досягнення науки,
з‘ясувало, що людина недостатньо знає механізми функціонування природи,
щоб розумно ними керувати. Тому науково-теоретичні знання по своїм
сутнісно-змістовним характеристикам мають містити екологічні знання, що
дозволяє охопити проблему сучасного світу в його цілісності. Наука повинна
нести моральну відповідальність за збереження природи, а значить, і за
людське життя і сприяти гуманізації світу крізь призму екологічного
імперативу. Отже, постає потреба реформування системи освіти відповідно до
екологічних реалій сучасного життя, розвиваючи при цьому позитивні
досягнення і спадщину наших українських педагогів і науковців – творців
екологічного знання. В історико-філософському плані екологічна освіта
набуває характеристик достовірного гуманістичного знання. Питання
гуманізму у світі екологічної проблематики отримує новий зміст. Гуманізм,
котрий визнає цінність кожної людини як особистості, її право на свободу, на
щастя, визнає необхідність жити їй в чистому природному середовищі, що в
результаті змінює антропоцентристські цінності на нові природоцентристські,
котрі враховують нерозривний зв'язок людини з природою. Це дає підстави
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розглядати генезу феномену екологічної освіти від її становлення до
формування концепції сталого розвитку, де екологічна освіта визначається як
„освіта з метою виживання‖. При цьому важливим поліпшенням даної ситуації
є процес екологізації усіх сфер життя, який тісно пов‘язаний з умінням
впроваджувати екологічні знання в технологічний процес. Успішність цього
процесу в Україні на сучасному етапі залежить від екологізації освіти.
Екологічна освіта є не просто знанням процесів, що відбуваються у взаємодії
соціуму і біосфери, а є надбанням знань про те, як ця взаємодія повинна
відбуватися, несучи в собі замість негативних наслідків гуманізацію
суспільного і особистісного буття людини. Від успішної екологізації залежить
сталий розвиток людства, який не можливий без екологізації кожного виду
людської діяльності. для цього розглянуто підходи щодо побудови концепцій
екологічної освіти і запропоновано ввести в обіг ековіталістичну концепцію,
Сутність якої полягає в тому, щоб вбачати абсолютну цінність життя в природі
як головний чинник людської діяльності в умовах граничних ситуацій - жити
або не жити. Ековіталістична концепція орієнтує на реалізацію смисложиттєвих
моральних ідеалів. Основним положенням її має бути не природа, а похідна
суспільного прогресу – цінність природи, тобто абсолютна цінність життя.
Відтак, сучасна екологічна освіта передбачає перш за все засвоєння
систематизованого екологічного знання, вироблення на його основі екологічних
переконань, умінь, навиків, що є необхідною умовою підготовки спеціаліста до
трудової діяльності. Освіта як процес формування життєво-цінностних
орієнтацій особистості, її світоглядних установок співпадає з процесом
виховання. Таким чином, базовою складовою сучасного освітнього процесу
мають бути екологічні знання. Це означає, що система вищої освіти повинна
готувати універсальних спеціалістів, які мають бути навченими таким чином,
щоб їх екологічні знання перетворювалися в екологічну доброчинність. Тому у
процесі становлення екологічної освіти незаперечною є актуальність філософії
освіти. Її метою є формування всебічно розвиненої, гармонійної, екологічно
відповідальної особистості. З позицій філософії освіти можна максимально
сприяти формуванню життєво-цінностних орієнтацій сучасної людини,
спрямованих на збереження і оновлення природи.
Екологічна освіта повинна бути базовою складовою і технічних, і
гуманітарних дисциплін. Це означає, що запропонована ековіталістична
концепція для розуміння екологічної освіти – веління часу, тому що розкриває
на науковому рівні шляхи екологізації суспільного буття людей, органічно
трансформуючи доцільність з зовнішньої відносно людини в життєво-ціннісну
цілепокладеність, що є відповідальним відношенням людини до природи, до
суспільства та іншої людини і є однією з основних вимог освіти для сталого
розвитку суспільства. Виходячи з цього, при обговоренні питань економіки,
політики, культури тощо, при викладанні шкільних та вузівських дисциплін –
всюди повинні викристалізовуватись екологічні проблеми і ставитись питання
про їх розв‘язання як самих актуальних в сьогоднішньому світі, які покажуть
межу існування життя та виведуть на шлях його гармонізації.
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Таким чином, формуючи екологічний світогляд, формуємо екологічно
свідому і відповідальну особистість спеціаліста, цим самим забезпечуємо шлях
до сталого розвитку суспільства. Для сьогоднішнього розв‘язання
екологічних проблем необхідне комплексне поєднання освітніх,
екологічних, економічних, соціальних, політичних та інших факторів у
сучасному суспільному розвитку.
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ
ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ДОВІРИ ГРОМАДЯН ДО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Останні вибори в Україні продемонстрували зневіру громадян у те, що їх
волевиявлення спроможне дійсно вплинути на розвиток міста або села, в якому
вони проживають, та й на розвиток країни в цілому. Знецінення громадянами
свого права на формування органів публічної влади шляхом вільного
волевиявлення демонструє загострення кризи довіри громадян до органів
влади, неспроможність останньої переконати громадян хоча б у можливості
реалізації суттєвих змін на краще внаслідок голосування за певного кандидата.
Згідно із звітом експертів Світового економічного форуму щодо
глобальних ризиків 2015 року, проблеми державного управління, що входять до
кластеру геополітичних ризиків, займають третє місце за вірогідністю
виникнення серед 28 найбільш суттєвих глобальних ризиків [1]. В результаті
іншого міжнародного дослідження було виявлено 10 основних глобальних
тенденцій 2015 р., які найбільше впливатимуть на розвиток подій у світі. П‘яте
місце у цьому рейтингу займає послаблення представницької демократії [2, 7].
Вже зараз фахівці відзначають зменшення рівня довіри до уряду до 44%.
Зауважимо, що ця цифра відображає загальносвітові тенденції, тоді як рівень
довіри українців до уряду за липневим соціологічним опитуванням Фонду
«Демократичні ініціативи» складає 56%).
Однією з причин загальної кризи довіри до публічної влади є
незадовільний рівень комунікації між громадянами та державними
посадовцями. Тут доцільно буде навести наступну цитату, яка, на наш погляд,
дуже точно відображає суть проблеми: «у нас є [публічні] інститути ХІХ
століття зі способом мислення ХХ століття, які намагаються спілкуватися з
громадянами ХХІ століття» [2, 20]. Дійсно, велика частина громадян України
хоче мати можливість спілкуватися з представниками влади у спрощеному
режимі: без бюрократичних перепон, черг, в он-лайн режимі, тоді, коли зручно
їм самим, а не протягом кількох прийомних годин на тиждень, а то й місяць.
Громадяни хочуть мати доступ до потрібної інформації у мережі інтернет та
через електронну пошту, долучатися до обговорення суспільно-важливих
рішень та законопроектів, мати можливість вносити власні пропозиції та
приймати участь у формуванні державної політики. Підкреслимо: саме мати
можливість, бо, на жаль, реально використовувати ці можливості буде значно
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менша частина тих, хто вимагає їх наявності. Але це є предметом іншого
обговорення.
Наразі ж мова йде саме про невідповідність запитів суспільства щодо
комунікації громадян та державних органів реальному стану речей, що порушує
один із засадничих принципів ефективної діяльності будь-якої управлінської
структури – принцип зворотного зв‘язку. Відсутність зворотного зв‘язку
створює сприятливий ґрунт для поширення серед звичайних громадян, не
«обтяжених» владними повноваженнями, переконання: «нас там не чують і не
хочуть почути. Суспільство саме по собі, влада сама по собі. Їм до нас нема
справи – у них свої завдання, цілі, пріоритети» тощо.
Міркування в такому руслі обумовлює пасивність населення, руйнує та
суперечить самій ідеї представницької демократії, адже народний суверенітет
передбачає, що єдиним джерелом влади є народ, який делегує цю владу своїм
представникам. Крім того, нашою Конституцією за громадянами України
закріплена й така форма здійснення народного суверенітету, як безпосередня
демократія.
З огляду на це одним із основних кроків до забезпечення конституційних
прав громадян (в тому числі в політичній та інформаційній сфері) та засобом
відновлення довіри громадян до органів публічної влади є широке
впровадження технологій електронного урядування, адже використання
сучасних ІКТ дозволить владним інститутам стати більш відкритими та
прозорими для суспільства, полегшить доступ громадян до суспільно важливої
інформації, надасть можливість приймати участь в державотворенні та
місцевому самоврядуванні. Технології електронного урядування сприятимуть
розвитку громадянської свідомості, політичної активності та суспільної
відповідальності, пропонуючи реальні та зручні механізми реалізації своїх прав
і свобод, а також і виконання своїх обов‘язків.
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«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» И «БРЕНДИНГ» В
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОЛЕ
Приближение человечества к «точке 2020» ознаменовалось появлением и
утверждением в глобальных масштабах новых высокоэффективных
коммуникационных технологий, ставших мощным ресурсом в конкурентной
борьбе, управлении состоянием общественной среды и оружием в
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геополитическом и военном противостоянии. Информационное поле стало
полем битвы, а специалисты по коммуникационным технологиям внезапно
ощутили на своих плечах невыносимую тяжесть военных погон. АКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ИНИЦИАТОРОВ ТРАНСЛИРУЕМЫХ ИМИ СМЫСЛОВ,
ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕНИ И РЕШАЮЩИХ СВОИ ЗАДАЧИ, ПРИВНЕСЛА ВСПЛЕСК
ПАССИОНАРНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА И ОДНОВРЕМЕННО НАНЕСЛА НЕОБРАТИМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАВМЫ ИНДИВИДАМ И ИХ ГРУППАМ.

Сфера приложения коммуникационных технологий охватывает широкий
спектр воздействия – от высокогуманитарных проектов в области социальной
ответственности бизнеса, до подрывных социальных технологий, которые
обеспечивают эффективное достижение поставленных целей в войне смыслов.
Системное «гибридное» воздействие ориентировано на поиск «базовой
модели
влияния»,
способной
мультиплицироваться
в
различных
коммуникационных операциях, осуществляемых в общественной среде.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ПОСЫЛ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ

СПОСОБНОСТЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
кодирования, означивания, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭТИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И НОРМ ИНДИВИДОВ ТАК БЫСТРО, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ, НЕ БУДУЧИ СПОСОБНЫМИ
ОТРЕАГИРОВАТЬ НА НЕГО ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНО, ПОЛУЧИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В
БАЗОВЫХ
ОСНОВАНИЯХ
СВОЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ,
ТРАНСФОРМАЦИЮ
МИРОПОНИМАНИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.

Исследователи активно «рекрутируют» понятия: «гибридные войны»,
«медиаманипулирование», «трансформация ментальных моделей», «массовая
пропаганда», «манипуляция массовым сознанием», «работа с когнитивными
искажениями» (Г.Почепцов, В.Соловей, А.Манойло, и др.) «подрывные
социальные технологии» (И.Рущенко). Эти понятия, имеющие негативные
коннотации, активно тиражируются медиа, внедряются в социум, и тем самым
дополнительно усиливают риски. Мы полагаем, что исследование механизмов
коммуникационных технологий, «заточенных» на управление смыслами в ходе
«горячей фазы» социального напряжения, требует расширения инструментария
и политически «нейтрального» подхода.
Обоснуем необходимость включения социальной технологии брендинга в
программу научных исследований, направленных на осмысление социальных
технологий, применяемых в ходе информационного противостояния, и на поиск
путей противодействия негативному влиянию на индивидов. Это
способствовало бы укреплению национальной безопасности, адекватному
современным вызовам, ибо брендинг:
1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОДВИЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ И СМЫСЛОВ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ.
2. Является наиболее широко распространенной социальной технологией,
зародившейся в 60-х годах прошлого столетия и в настоящий момент
захватившую «плацдармы» в сфере управления смыслами.
3. Непрерывно трансформируется, меняет свой статус, активно
расширяется в новые среды.
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4. Имеет в своем арсенале комплекс технологий, наиболее развитых по
своему воздействию на социум, дающих возможность прогнозировать и
предупреждать негативные социальные следствия данного воздействия,
реструктурировать в общественной среде представление о социальных мирах,
формировать значимые события, задавать систему координат и границы
социальной жизни, а также апробированные методы измерения результатов.
5. «Прирос» корпусом экспертов.
Исследование социальной технологии «брендинга» в контексте поиска
методов противодействия «подрывным технологиям» имеет научный
потенциал:
1. Выявить пути снижения рискогенности: соблюсти политическую
нейтральность; опереться на комплекс разработанных коммуникационных
технологий; выработать новый управленческий инструментарий.
2. Предложить методики противостояния агрессивным социальным
технологиям: сузить набор «инвариантностей»; рассчитывать оптимальные
сценарии развертывания событий; выстроить защитные фильтры между
«оставшимся в тени» управляющим субъектом и социальными акторами путем
«прививки антибренда».
3. Предложить
управленческие
технологии,
способные
откорректировать восприятие бренда государства Украина внутри страны и за
ее пределами.
4. Кумулятивно развивать социологию управления осуществить
эпистемическую интервенцию в поле других наук; обосновать новые научные
методы; дать уникальный материал «в топку» научной дискуссии о сущности
коммуникации.
Список использованных источников:
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КОНТРОЛЬ ЧАСУ І КОНТРОЛЬ ПРОСТОРУ
В УМОВАХ КОМУНІКАТИВНОЇ КРИЗИ
З ущільненням інформаційного простору і унеможливленням
структурування потоку уривків інформації та оцінок, у другій половині ХХ
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століття «контроль вузла» екрану знань поступово перетворюється на
«контроль фрагмента». Телевізійна пропаганда, дискурси реклами і новин
набувають форми дискурсивної гри: дискурс експлікує інтенцію об‘єктивного і
достовірного інформування. Втім, реципієнт, включений до цієї гри, здатен
обирати між зовнішнім «фактичним» шаром інформації та імплікованим
оціночним шаром повідомлення для запозичення чи відторгнення патернів
діяльності, та для організації відповідного фрагменту екрану знань. Подальший
розвиток комунікативного простору зміщує рольове навантаження індивіда від
реципієнта до учасника дискурсу, і далі – до діяча, здатного проектувати
власний нормативний дискурс в інформаційному полі. Таким чином, на зміну
«контролю вузла» і «контролю фрагмента» приходить «контроль напрямку», за
якого доступ до комунікації регламентує наповнення екрану знань, а
відповідальність і самоконтроль реалізуються з боку самого діяча, який
проектує власний досвід і прагне уникнути комунікативних обмежень.
Контроль особистості з боку держави в сучасних умовах забезпечується
форматуванням екрану знань, акцентуванням обсягу і об‘єктів відповідальності
реципієнтів інформації. Беручи до уваги багатовекторність розвитку
комунікативного простору і інерцію системи, слід зазначити, що призводить до
формування нового типу особистості-діяча, для якої інтенсивність
інформаційного потоку не тільки розширює можливості вибору, а й становить
пастку відповідальності, затискаючи між лещатами зовнішнього контролю та
необхідністю саморегуляції, з огляду на самостійно спроектований
символічний простір, його вимоги і потреби. Таким чином, особистість
отримує, поза зовнішнім контролем, додатковий інформаційний «внутрішній
світ» зі змінними ідентичностями і, відтак, нову сферу відповідальності поза
фактичними вимірами часу і простору, а отже – поза динамікою соціального
оточення.
У ситуаціях кризового зіткнення колективного індивіда (за В. Декомбом)
та індивідуальної ідентичності [1], розбіжності між інтенціями призводять до
актуалізації системних суперечностей і відтак – до контролю цих
суперечностей з боку суспільства.
Конфлікт індивідуальної ідентичності через відмову від сприйняття
запропонованої колективної ідентичності є маркером зрушень в останній.
Подібна «лінія зламу» системи не залежить від масовості протесту і має
прецедентний характер. Саме тому контроль особистості як діяча має на меті,
окрім іншого, оволодіння енергією перетворень задля формування цієї
рушійної сили чи спроби корегування її спрямованості. Намагання ж здійснити
через систему покарань контроль над особистістю, що актуалізує розбіжність,
наприклад, протестною поведінкою чи текстом, об‘єднує статичний і
динамічний аспекти: в контексті спроб контролю фізичного тіла особи і її
інтенцій, відповідно.
Статичний контроль над ситуацією за допомогою покарання полягає в
фіксуванні контексту, формуванні уявлення про його цілісність та
прив‘язаність до території з певними адміністративними характеристиками і
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усталеним розподілом статусної ієрархії. За таких умов, публічність фізичного
покарання за порушення адміністративно створеної традиції (від
насильницького розгону протестної групи до фізичного знищення опонентів
влади) набуває ознак збереження порядку і пропонується в категоріях «хаоспорядок», де адміністративно створена норма визначається як dura lex sed lex, у
порівнянні зі спонтанним, а отже – неупорядкованим і непередбачуваним –
імпульсом незгоди чи протесту. В свою чергу, спроба ігнорування чи
пригнічення змін, що неминуче супроводжують розвиток, спричиняє форми
покарання, спрямовані на унеможливлення причинно-наслідкових зв‘язків і
висновків поза запропонованою системою, з метою «консервації»
синхронічного зрізу суспільства.
Таким чином, контроль держави над особистістю в умовах здійснення
впливу через інформаційний простір охоплює оволодіння простором
(регламентування вимог до умов фізичного існування чи навіть до самого його
факту) і оволодіння часом (контроль обсягу і ієрархії індивідуальних цінностей
у
їх
хронологічній
відповідності
до
актуалізованих
державою
«загальноприйнятних» зразків). В контексті надій і ілюзій суспільного і
політичного перетворень українського суспільства, нагальним є синхронічнодіахронічне протиріччя між конфліктним і нестабільним спрямуванням до
відкритості через спротив, з одного боку, та, з іншого боку, збереженням ознак
стагнаційного минулого, штучно створені форми контролю і норми якого за
інерцією вплетені у перетворену сучасність на кшталт ностальгії за
стабільністю несвободи.
Список використаних джерел:
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК
ИНСТРУМЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Влияние социальных сетей на принятие политических решений сегодня
очень высоко. Большинство правительств стран мира, политические партии и
чиновники используют социальные сети для легитимизации власти, и Украина не исключение. Это один из самых действенных инструментов коммуникации с
избирателем и результаты его игнорирования можно наблюдать на примере
многих стран, которые пережили революции за последние 5-10 лет. В Украине
социальные сети сыграли ключевую роль во времена Майдана. Благодаря
использованию новых технологий коммуникации, люди организовались и
вышли на протест. Поэтому сегодня для политической силы, чиновника и
политика любого уровня с одной стороны крайне важно присутствовать в
социальных медиа и выстраивать эффективную коммуникацию с обществом.
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В соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Twitter
зарегистрировано около 40 млн украинцев. Такая популярность среди
населения Украины - открывает небывалые возможности для информационного
влияния наравне с радио и телевидением.
Можно выделить основные преимущества социальных сетей как
инструмента политических технологий:
1. Разные способы распространения информации дают возможность
влиять на политические и социальные процессы в обществе. Можно
выделить основные 4 источника информации в социальных сетях: 1)
персональный аккаунт (аккаунт конкретного человека
- политика,
госчиновника, журанлиста, избирателя); 2) публичная страница организации
(официальное представительство политической партии, государственного
учреждения и т.д.); 3) аккаунты официальных СМИ; 4) различные страницысообщества, группы интересов. Грамотно используя данные источники, можно
эффективно влиять информационное пространство и как следствие - на
общественно-политические процессы (Майдан в Украине, революция в Египте,
акция молчаливого протеста в Белорусии).
2. Создание имиджа политической организации или персоны.
, а так же
экспертного и журналистского сообществ. К примеру, американские аналитики
утверждают, что в свое время нынешний президент США Барак Обама победил
на выборах лишь благодаря беспрецедентному использованию в предвыборной
кампании новейших информационных технологий, в частности социальных
сетей.
3. Возможность осуществлять политическую агитацию. Создание
официальных страниц политических партий, политиков, чиновников и гос.
учреждений в социальных сетях на сегодняшний день является нормой и
воспринимается аудиторией как официальный источник информации наравне с
официальным сайтом данной организации или персоны. Поэтому эти площадки
дают возможность с легкостью осуществлять политическую агитацию как
прямую, так и завуалированную.
4. Обратная связь и возможность оперативно реагировать на запросы
граждан, идущие напрямую, через социальную сеть. Социальные сети эффективный инструмент получения оперативной обратной связи от
избирателей. Они дают возможность коммуникации ―face to face‖, что вызывает
доверие у аудитории. Как инструмент политтехнологий - профиль политика
или организации может быть использован как прототип общественной
приемной для получения запросов как от избирателей, так и от экспертов и
журналистов.
Социальные сети являются мощным инструментом политических
технологий. Они объединяют людей разных религиозных конфессий,
национальностей, областей деятельности, возрастов, интересов и социальных
563

статусов, создавая возможности как для выстраивания эффективной
коммуникации с обществом, так и для манипуляции общественным сознанием.
Бовкун Д.С. (м. Київ)
danyabov@ukr.net
GOOD GOVERNANCE в Україні
На сьогодні в Україні визріла нагальна потреба та сформувався відповідний
потенціал для запровадження нових, але вже визнаних в Європі концепцій,
підходів і моделей публічного управління. Це, в свою чергу, дасть поштовх до
розвитку відносин в економіці та політиці на якісно новому рівні, відкриє
доступ до нових технологій у виробництві та підвищить рівень та якість
суспільного життя в цілому.
Однією з таких концепцій є «Good Governance» - регулювання відносин між
державою
(офійійними
інституціями)
та
бізнесом,
громадськістю
(недержавними колами) і дотримування вимог демократичного, відкритого і
справедливого суспільства. Термін «Good Governance» почав своє існування в
1997 р. через діяльність Програми розвитку ООН [1].
Це програма забезпечення життєдіяльності суспільства як цілісної
саморегульованої системи, метод реалізації публічної влади, за допомогою
якого досягаються:
- відповідність публічної політики вимогам суспільного розвитку;
- реальна участь громадян у публічній політиці;
- об‘єднання спільної роботи всіх трьох секторів (влада, бізнес,
громадськість);
- постійний контроль різних прошарків суспільства за публічною владою.
Одним з основних способів реалізації концепції «Good Governance» є
система електронного врядування - це організація державного управління
завдяки електронним засобам обробки, передачі і розповсюдження інформації,
надання послуг державними органами всіх напрямків влади суспільству
електронними засобами, інформування громадян про діяльність державних
органів. Вона являє собою автоматизовані державні служби, основним
завданням яких є забезпечення безперешкодного доступу народу до всієї
необхідної державної інформації, реєстрація транспортних засобів і патентів,
збирання податків,
надання необхідної інформації, укладання угод і
оформлення матеріалів необхідних державному апаратові і оснащення.
Електронне врядування є новою формою взаємовідносин між споживачем і
державою, яка надає управлінські послуги. Задачею його започаткуванню є
підвищення прозорості та відккритості діяльності органів державного
управління та органів місцевого самоврядування, заощадження часу та
матеріальних ресурсів, підвищення якості надання адміністративних послуг
суспільству. Втілення електронного врядування у системі органів державної
влади та місцевого самоврядування надаватиме змогу розшити участь та вплив
народу на процес здійснення, прийняття та контролю за виконанням
політичних обіцянок [1].
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ООН дослідила розвиток електроного урядування в Україні у 2014 р. і
встановила, що індекс он-лайн послуг складає 0,2677, а це є нижче за
середньосвітовий показник (0,3919). Однією з головних причин повільного
втілення в життя адміністративних послуг населенню в електронній формі в
Україні є недостатній рівень розвитку електронного документообігу в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування [2].
Наведені дані свідчать про необхідність здійснення адміністративної
реформи, що прискорить процес адаптації вітчизняної системи законодавства
до європейських принципів та стандартів, що, в свою чергу, стало б вагомим
підтвердженням євроінтеграційної спрямованості державної політики України.
Якісне оновлення системи діяльності органів державного управління та
місцевого самоврядування приведе до становлення електронних інститутів в
Україні, а в довгостроковій перспективі, якщо розглядати е-врядування як
елемент концепції належного управління державою, воно стає засобом
масштабного інформаційного перетворення суспільства.
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ПЕРЕТВОРЕНІ ФОРМИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Людина суспільна дуже гостро відчуває існуючий розрив сутності та
існування, що, безумовно, відображається у сфері культуротворчості, у хронотопі
загальнолюдської культури загалом. Подолання розриву вимагає усвідомлення
теперішнього та теоретичної рефлексії минулого для промислювання образу та
відбудови майбутнього.
Ідея – форма розвитку історії, ідеологія – форма розвитку передісторії, а ідол
– форма позаісторичного небуття... Тому й виникають відповідні форми
історичної або позаісторичної свідомості, що зумовлені конкретністю та
прогресивністю або фіктивністю та штучністю національних ідей, суспільних
ідеалів та ідеологій.
Сьогодення. Ось вже й відомий вислів В.Вінниченка: «Наша правда проста:
ми українці, і яко такі хочемо жити й творити», – мутує під проміннями
махрового лібералізму до тотального споживацтва, філософія якого редукована до
постмодернового осягнення «важливості маргіналій», людино-центричні виміри
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суспільства – до рівня «метафізики сміття», творчість – до режиму закільцьованих
етапів витворяння небуття. Того самого позаісторичного небуття.
На жаль, постмодерн може подарувати світу тільки пост-лібералізм та
глобальне «ринкове» суспільство, в якому діють ТІЛЬКИ універсальні економічні
закони та політкоректна мораль «прав людини» як ідоли – ідеологеми, теоретичні
конструкти в форматі «я так бачу», жорстке свавілля однобічних стосунків та
мозаїчність шаблонів поведінки – повної свободи «всіх від всього»… Постає
царина Міфотворчості та Міфовитворяння, в якій зникає політичне та
утилізуються державність як суб‘єктність історичного процесу, поступово щезає
людина та людяне в ній…
Яка роль та місце держави в цьому процесі? Які мають застосовуватися
механізми державного управління – нормативно-правові, організаційнофункціональні, фінансово-економічні, програмно-цільові та інформаційні, – для
виправлення ситуації та забезпечення суспільного розвитку?
«Все розумне є дійсним, а дійсне – розумним», – констатує Г.В.Ф.Гегель.
«Все розумне стає дійсним, тільки якщо воно стає необхідним, тобто
усвідомленим та зрозумілим», – конкретизує В.О.Босенко.
Сутнісна квінтесенція процесів поставання людини в ритміці присвоєннязасвоєння-освоєння наступна. В світі Буттю об’єктивному – Онтосу –
протиставляється Буття суб’єктивне – Гносис – те, що питає: Що? Чому? Як?
Звідки-куди? Навіщо? Гносис на шляху пізнання Онтосу в критеріях Етоса та
Естетоса секуляризується через Праксис та стає спочатку Світосприйняттям
як теоретичним відношенням до сущого (Онтосу) з позиції бажаного (Сфера
бажаного), а потому – Світоглядом як теоретичним відношенням до сущого з
позиції належного (Сфера належного). Так постає Буття, що відповідає: Розум
чуттєвий та Відчуття розумні, – думки та відчуття ―взаємопроростають‖ одні
в одних та стають переконаннями, а у взаємопереході Сфери бажаного та
Сфери належного виплавляється Сфера можливого як простір суб‘єктісного
відношення Гносису до Онтосу та себе самого (!!!) з позиції можливого. Так
формується та актуалізується матриця «інакше-можливого» – матриця
Світовідношення – як джерело детонації практичного перетворення, за якою
Гносисом – вже як Буттям розуміючим – здійснюється СвітовідбудоваСвітовідтворення, в реальності відбудовується та постає Дійсність.
В форматі поставання людини цей процес виглядає так:
- спочатку домінує біологічна складова, тому людина в процесі
діяльності детермінована спочатку суто зовнішніми умовами, а потому, як
людина економічна – й здебільшого зовнішніми умовами – Формотворчість;
- завдяки процесам усуспільнення соціальна складова поступово починає
переважати, а в процесі олюднення природнього постає людина усуспільнена,
починає переважати внутрішня детермінація, формується громадянське
суспільство як суспільство вільного вибору – Культуротворчість;
- нарешті, в процесі діалектичного синтезу постає людина-творець,
людина повністю усуспільнена та суспільство людяне, тобто постає суспільство
свідомого вибору – Свободотворчість.
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Тільки протікання бувають різні. Методологія перетворених форм дозволяє
опрацювати механізми сприяння або сповільнення процесів суспільного
розвитку. Ірраціональні перетворені форми у всіх сферах суспільного
відтворення виникають та розгортаються під впливом біологізму,
суб’єктивізму, солідаризму.
Звернемося до такого феномену сфери духовного розвитку як утопія, який
синкретично втілює відповідні формати механізмів державного управління щодо
різних часів та моделей суспільного устрою….
Саме утопічні твори стають однією з форм та механізмів форматування
суспільної свідомості – секуляризації Гносису через усвідомлення та теоретичного
відтворення нездійсненного майбутнього, – які, безумовно, ґрунтуються на
критиці сьогодення та відображають можливі шляхи розвитку суспільства,
варіанти майбутнього. Мабуть тому Оскар Уайльд зазначає: «...на мапу землі, на
якій не позначено утопію, не варто й дивитися, тому що ця мапа ігнорує країну,
до якої невтомно рухається людство. Прогрес – це реалізація утопії».
Хоча більшість утопій – це слабкі з пізнавального та художнього погляду
твори, але поряд з ними виникають дійсні шедеври, які втілюють у собі
найпотужніші гуманістичні мотиви і творчі прагнення дійсно людяного
майбутнього, наприклад «Утопія» Томаса Мора або «Місто Сонця» Томазо
Кампанели.
Саме такі матриці – передбачення й провидіння – в форматі утопій стають
орієнтирами для подальшого – адекватного або належного – поступу в ритміці
ПРИСВОЄННЯ–ЗАСВОЄННЯ–ОСВОЄННЯ у процесах Формотворення–
Культуротворення–Свободотворення.
Вони
виступають
раціональними
перетвореними формами, які втілюють моделі суспільних стосунків та механізмів
державного управління; стають справою, метою, долею, провидінням НАРОДУ.
Але інакше, їх місце дуже швидко посідають ІДОЛИ в форматі матриць
припущення, що імітують людське буття у просторі НЕДОМИСЛЕННЯ, а потому
– БЕЗМИСЛЕННЯ. Ірраціональні перетворені форми, а звідси й відповідні
практики Міфотворення, Формоспотворення, «Світопроїдання» в критеріях
шкоди-зла-потворності-брехні, які витворяються ПСЕВДО- та ЕРЗАЦ-елітою.
Саме останні, спочатку наповнюють історію змістом «кладовища аристократів» (
В.Парето), а реальність – позаісторичним небуттям. А самі матриці стають
приреченням людей та цілих народів, що їх наслідують.
Теоретичне підґрунтя та методологічна основа подолання ірраціональних
перетворених форм та нова основа побудови матриці «інакше-можливого» – це
творчий підхід, завдяки якому опрацьовано дійсно гуманістичний напрям
розвитку: формується матеріальна та ідеальна основа нового основного
відношення – суб’єкт-суб’єктного; виникає тяжіння до досконалості як
цілеспрямоване здійснення в режимі со-творчості в критеріях-координатах
корисності-добра-краси-істини. Результат – виникають нові принципи
мислення, відбудови стосунків та організації життя; розгортаються нові
формати Світосприйняття, Світогляду та Світовідтворення, на основі
суб’єкт-суб’єктних, а потому – суб’єктно-суб’єктісних взаємовідносин дійсної
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людини у гідному суспільстві; постають атрибути дійсної свободи кожногобагатьох-всіх у сходженні до креатосфери.
Тільки, всезагальна впевненість кожного-багатьох-всіх у можливість свідомої
та цілеспрямованої участі в об‘єктивному ході історичного процесу дає потужний
поштовх до зближення фантазій та реальності в переході до дійсності. Але віра –
це лише пробудження розуму. А в царині міфотворчості наукові методи пізнання
дійсності спочатку відходять на другий план, а насправді – взагалі не потрібні.
Тому, на нашу думку, тільки на дійсно науково-бездоганній основі в рамках
творчого підходу й ПРОМИСЛЮВАННЯ, – у процесі практичної діяльності й
взаємодії за зразком в ТЕПЕРІШНЬОМУ відбудовується дійсна конкретність і
закладається конкретна дійсність МАЙБУТНЬОГО, у якій особистість живе у
цілісній, всебічній, гармонійній взаємодії з іншими. Так постає людина-творець
«минущого-сущого-прийдешнього».
А головне, здійснюється актуалізація можливості об’єктивної гармонійної та
органічної множинної єдності у дійсності як взаємопроникнення у творчому
спілкуванні, що історично постає з маси-множинності в дійсності
Культуротворчості, а потому - Свободотворчості.
А можливості простору Свободотворчості й справді безмежні. Виникає
безмежний потенціал «інакше-можливого», який набуває актуалізації у науковобездоганних формах дійсної конкретності ТЕПЕРІШНЬОГО й конкретної
дійсності МАЙБУТНЬОГО. Так постає суб’єктність як практична
всезагальність у формі одиничності у хронотопі загальнолюдської культури та
процесі Свободотворення, відтворення та продукування життя. Дійсна
суб‘єктність як оєдиничена дійсність, для якої «Я мислю, отже, я відбудовую
життя» (О.Толстой) стає принципом та нормою, а творчість – баналізованим
способом самого життя, гармонійною єдністю та переплетінням ПРАВди, ПРАВа
та сПРАВедливості…
Саме це й має стати основою та змістом сучасних дієвих механізмів
управління у сфері духовного розвитку суспільства, що потребують подальшого
теоретичного обґрунтування та практичного втілення.
Бриль Ю.О. (м. Київ)
Julia_Bril@ukr.net
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТАЦІЄЮ В ЗАКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЯХ
Підготовка фахівців з управління документацією (англ. Records
management) в університетських школах США, Великої Британії, Канади та
Австралії здійснюється, як правило, в поєднанні з напрямом «управління
архівами» (англ. Archives & Records Management). Для європейських країн,
таких як Франція, Іспанія та Італія властивим є використання в освітній системі
підготовки фахівців з управління документацією методологічних підходів
документаційної науки. Хоча суттєвих відмінностей на технологічному рівні в
змісті навчальних курсів у вище зазначених країнах не має, однак фактично
існує дві системи вузівського навчання.
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Університетські школи підготовки фахівців з управління документацією –
це школи бібліотечного та інформаційного навчання або інформаційні школи
(англ. School of Library and Information Science). Тривалість навчання в школі
може бути різною, все залежить від рівня знань, які має отримати випускник та
від форми навчання. Наприклад, школа бібліотечного та інформаційного
навчання Університетського коледжу Лондона пропонує освітню програму, яка
передбачає отримання ступеня магістра (МА) та складається з модулів
загальним обсягом 180 кредитів: шість основних модулів (90 кредитів), два
додаткових модулі (30 кредитів) і написання кваліфікаційної роботи (60
кредитів). Також у подальшому є можливість вступу до аспірантури.
Навчальні плани містять такі основні кредитні модулі дисциплін:
«Каталогізація та класифікація», «Управління колекцією та її збереження»,
«Джерела інформації та пошуку», «Вступ до управління», «Принципи
комп‘ютерних та інформаційних технологій», «Професійні компетенції» [6].
Інший британський університет – Університет Аберістуіта запрошує на
навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (MA) та доктора філософії
(PhD) за наступними освітніми програмами: «Управління архівами», «Цифрові
інформаційні послуги», «Управління інформацією та забезпечення
комунікації», «Управління інформацією і лідерство», «Інформаційні системи»,
«Інформаційна та бібліотечна справа», «Міжнародні архіви, управління
документацією
та
інформацією»,
«Управління
бібліотечними
та
інформаційними послугами» та ін. Вуз також пропонує низку програм
дистанційного навчання [1].
У Нортумбрійському університеті (місто Ньюкасл, Велика Британія)
реалізована програма дворічного дистанційного навчання зі спеціальності
«Інформація та управління документацією» для людей, які вже працюють в
сфері інформації та управління інформацією або, які мають перший рівень
освіти університетів Сполученого Королівства чи відповідний еквівалент йому.
Дана програма має вагомий багаж знань та практичних навичок,
необхідних для управління інформацією та документацією в більш складному, з
точки зору динамічно організаційного контексту, електронному середовищі, що
в подальшому дозволить фахівцю адаптуватися до організаційного,
культурного та науково-технічного прогресу.
В результаті успішного
завершення навчання студенту надають ступінь магістра наук з управління
інформацією та документацією [5].
В інформаційній школі Мічиганського університету (США) здійснюється
підготовка фахівців у межах набуття ступеня бакалавра, магістра та доктора
філософії з інформаційних наук. В навчальній програмі підготовки магістра
(Master of Science in Information) введено окрему спеціалізацію «Управління
архівами» в основі, якої лежать кращі аспекти традиційного навчання і
архівних наукових досліджень, що застосовуються на практиці у вирішенні
проблем доступу та збереження інформації, електронного діловодства [7].
В Алгонкінському коледжі прикладних дисциплін і технологій підготовка
студентів з цієї спеціалізації передбачає наявність загальних та спеціалізованих
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курсів окремо з управління документацією та управління архівами [2]. Так само
можна отримати архівну та інформаційну освіту в рамках спеціалізації
управління архівами та документацією в інформаційній школі Піттсбурзького
університету (США) [8].
В мережі Інтернет часто представлені авторські програми курсів,
пов‘язаних з управлінням документацією, що читаються представниками
науково-дослідних інституцій, фахівцями в сфері інформації, управління
архівами і документацією в різних закордонних вузах. Наприклад, в школі
бібліотечної та інформаційної науки Індіанського університету в Блумінгтоні
(США) [4] та Університеті штату Каліфорнія в Сан-Хосе (США) [3], в школі
інформаційного менеджменту Університету Далхаузі (Канада, провінція Нова
Шотландія, місто Галіфакс).
Освітні заклади підготовки менеджерів з управління документацією в
Австралії надають можливість здобути освіту за такими кваліфікаціями як:
бакалавр науки (Управління документацією); диплом магістра (Архіви і
документи); сертифікат з управління документацією; сертифікат з
інформаційної науки (Архіви і документи); магістр з інформаційних послуг
(Архіви і документи).
Основні закордонні освітні інституції, які здійснюють підготовку фахівців
з управління документацією імплементують, наповнюють змістом і
стандартизують «управління документацією» як окрему спеціалізацію яка може
бути інтегрована у спеціалізацією управління архівами та документацією.
Інтенсивність навчального процесу залежить від освітнього ступеня та форми
навчання. Навчальний процес практично в усіх вузах характеризується типовим
складом дисциплін та відповідними професійними компетенціями у результаті
навчання.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В
СУЧАСНОМУ СВІТІ
Одним із основних напрямів розвитку інформаційного суспільства в
Україні є підвищення ефективності державного і місцевого врядування,
взаємодії громадськості і бізнесу з органами державної влади, якості надання
державних послуг, в тому числі за рахунок створення електронного уряду.
Однак поки що, не всі люди мають чітке уявлення, про що йде мова, що таке
електронне врядування, хоча цей термін широко вживається з початку XXI ст.
Під електронним врядуванням мається на увазі, ефективне використання
сучасних технологій, і в першу чергу мережі Інтернет, для покращення
взаємовідносин і розвитку зв‘язків між державними службами і населенням.
Дана концепція включає в себе взаємодію на різних рівнях: між державними
службами і громадянами, між державою і приватними підприємствами, між
державними організаціями і їх співробітниками. Вдосконалення цих відносин
забезпечує більш ефективну роботу державного апарату та прискорення
економічного розвитку.
Можливість доступу до державних послуг по Інтернету надана
громадянам, позбавляє їх необхідності їхати через усе місто в потрібну
державну установу та стояти в чергах, марнуючи тим самим свій час. Замість
цього люди можуть швидко вирішити, хвилююче їх питання по Інтернету в
будь-який зручний для них час. За допомогою різноманітних інтерактивних
служб громадяни мають змогу заходити на державні веб сайти і заповнювати
різного типу форми, записуватись на прийом, шукати роботу тощо. Інші
служби, які здійснюють обробку операцій, дозволяють отримувати ліцензії і
дозволи, подавати податкові декларації і заявки на отримання соціальних пільг.
Розробка електронних урядів у різних державах проводиться під гаслом
більшої відкритості і підзвітності урядів громадянам. Наприклад, звітність не
зводиться лише до надання потрібної інформації, а забезпечується відкритими
показниками роботи окремих державних органів і створенням засобів
відстеження, моніторингу цих показників. Побудова таких систем дозволить
громадянам самостійно робити висновки про роботу державних структур, а не
лише покладатися на заяви у ЗМІ.
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Впровадження
електронного
врядування
вважається
важливим
показником рівня розвитку кожної країни у всьому світі, і також періодично
вимірюється експертами ООН, які складають спеціальний рейтинг Egovernment Readiness Index .
Створення електронного врядування забезпечує не тільки більш ефективне
и менш затратне адміністрування, але і кардинальну зміну взаємовідносин між
суспільством і урядом. Можна також сказати, що це фактор вдосконалення
демократії і підвищення відповідальності перед громадянами.
Таким чином, програма створення електронного уряду в багатьох країнах
говорить про те, що необхідно розвивати сферу ІТ як фактор забезпечення
ефективного управління державою і надання населенню якісних соціальних
послуг.
Гур В.І. (м. Київ)
Anat_ska@ukr.net
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЗАСАДА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА
На сучасному етапі розвитку незалежна Україна перебуває в такій ситуації,
коли не виправдовуються очікувані покладання на демократичну владу, на
економічно-виробничі структури, на підприємництво, ринкову економіку, на
вияв гуманізму з боку держави. Суспільствознавці, політологи та інші
аналітики разом з владними структурами прагнуть знайти рішення проблем за
допомогою реформування юридичних, політичних, економічних, врешті решт
управлінських структур. Результат мінімальний, тому що поза увагою
залишається головне – моральна культура окремої людини і суспільства,
зокрема гуманістичні ідеали та засоби їх здійснення.
Людина застає при народженні певну систему норм, принципів, правил
поведінки, тобто мораль, але вона їх переосмислює через своє ставлення до
світу. І тільки тому вона є моральною істотою, бо вона є вільною, тобто вона
відповідає за своє ставлення і за його результати до людини, до світу. Відтак,
формуються морально-ціннісні орієнтації людини. А оскільки людина не може
існувати поза виробництвом, поза системою детермінації об‘єктивних умов, цю
систему зовнішньої доцільності свого буття, яке слугує лише підтримкою
існування людини і людей, вона повинна підкорити відповідно до моральноціннісної орієнтації (і це вища її повинність, вищий її обов‘язок як
смисложиттєвий) та гуманістичного ціле покладання. Як зазначає видатний
психолог-соціолог А. А. Леонтьєв, людина має бути підготовленою не тільки
вміти виробляти, а й через виробництво вміти інтегруватись у світ і не просто
інтегруватись, а привносити у світ своє «Я», тобто свою персональність, яка
реалізується в бутті, оскільки в усіх відносинах світу, як і виробничих, і
природних, і духовно-культурних, людина в якості суб‘єкта діяльності виступає
вихідною силою перетворення світу. А як моральна істота людина тільки тоді
реалізує свої сутнісні сили і покликання, тобто затверджується і само
здійснюється, досягає сенсу свого життя, коли вона до іншої людини і
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суспільства загалом ставиться не як до засобу, а як до мети (І. Кант). Такий
морально-ціннісний підхід до людського буття стає засадою виховання, а з тим
і управління цим вихованням. Змалечку людина має відчувати в будь-якій
життєвій ситуації себе особистістю, гідність якої полягає не в егоцентризмі, а в
доброчинності. Потрібно створювати такі умови, в яких би людина виявляла
свою морально-ціннісну зорієнтованість через активне сприяння гуманізації
буття людей в конкретних ситуаціях.
Ігноруючи світову етичну думку, доробки сучасних українських
філософів-етиків, управлінці Міністерства освіти до етики відносять лише
культуру поведінки. Відтак, із студента прагнуть виховати пристойного
виконавця чужої волі. Його обов‘язок в системі державного управління
зводиться до відповідальності перед керівником, в той час як моральна
свідомість спрямовує його діяльність бути відповідальним за суспільство, яке б
давало можливість кожному українцю всебічно розвинутись і реалізуватись. У
підсумку управлінська діяльність на всіх її рівнях може бути гуманістичнорезультативною, лише спираючись на засади віками виробленої моральноетичної культури. Як підкреслював С. Л. Франк, вона не може бути зведеною
до регулятора повсякденних відносин, а в своїх змістовних характеристиках є
сукупністю абсолютних загальнолюдських цінностей, головними з яких є
гідність людської особистості, свобода, відповідальність. Об‘єднуючи
смисложиттєвими цілепокладаннями свою діяльність, людина набуває
необхідних масштабів і критеріїв усвідомлення і самореалізації себе в
оточуючому світі, суспільстві та в спілкуванні з собі подібними. Отже, на
передній план такого роду гуманістичної футурології виступає суто етична
проблематика відповідальності кожної людини і суспільства в цілому за
сучасне і майбутнє. Це є можливим лише за умов здолання так званої «етики
нігілізму» С. Л. Франк, яка зводиться лише до переліку норм-обов‘язків. Вони у
вигляді системи моральних принципів, норм і правил викладаються студентам,
які обмежується власне вимогами до культури поведінки. Оскільки ці моральні
вимоги витлумачуються не як потреби розвитку і смисложжиттєвого
затвердження особистості, а як потреби суспільства, тобто те чому людина має
підкорюватись, а не вільно реалізовувати свою духовну потребу, тому
перетворення такою етикою нігілізму людини із вільної особистості у жертву
зовнішнього по відношенню до неї суспільно морального насильства позбавляє
особистість головної цінності етики гуманізму – гідності бути неповторним
буттям серед людей, природи і усього світу. Така ситуація в етичній сфері та
моральній культурі, яка робить людську особистість другорядним елементом
всіх сфер суспільного буття, викликала критику не тільки мислителів-етиків,
але й викликає моральний протест сучасної молоді, зокрема студентства.
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Девтеров И.В. (г. Киев)
devterov@i.ua
О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО КИБЕРСОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Социально-философская рефлексия принимает новые очертания,
связанные с формированием устойчивых актуализированных структур
альтернативной, agora-подобной, либерально-плюралистичной социальной
реальности, оказывающих всѐ возрастающее влияние на общественную мысль,
на политические институции, на искусство, и, разумеется, на личность.
Личность и еѐ идеи, становящияся в среде (системе) киберкоммуникаций,
объективируется в субъективное нечто, а телесность как атрибут, теряет свою
актуальность и значимость.
В то же время, сложная система взаимодействия в киберпространстве - это
непосредственное проявление процессов социального взаимодействия, в основе
которых лежит исторически сложившееся множество фрагментированных
теорий и идеологий. Основным противоречием современных процессов
киберсоциализации выступает противоречие между общезначимым смыслом
производства социальной комуникации и индивидуально значимым процессом
использования ее в ситуации реализации систем ценностно-нормативних
оснований личностной деятельности, которые сложились исторически.
Условием формирования нового киберсоциального континуума является вся
совокупность
общих
цивилизационных
условий
таких
высокоспециализированных видов деятельности, обуславливающих осознанное
существование (как физическое, так и духовное, идеологическое) такого
явления, как Сеть. Объективно в ее становлении задействовано все глобальное
сообщество, но субъективно оно ещѐ разделено на различные социокультурные
и идеологические фрагменты, имеющие поэтому различные позиции в
иерархии киберкомуникаций.
Глобализм, неожиданно выйдя на новые уровни своих социокультурных и
идеологических возможностей («информационное единство» [2]), привѐл нас к
тому, что ризомность и полицентричность управления киберпространством
объективно приходит на смену целого ряда попыток управления комплексом
сверсложных
социально-технических
систем
из
одного-двух-трѐх
суперкомпьютерных центров.
Идея устойчивого киберсоциального развития предполагает, в рамках
парадигмы социальной интернетики, создание и развитие, становление новых
смысловых социотехнических систем на основе активного творческого участия
в них интерменов, т.е., пользователей, овладевших знаниями, умениями и
навыками
эффективной
профессиональной
самореализации
в
киберпространстве.
Смыслы не возникают сами по себе, и, объективно, генезис
существующего комплекса социальных теорий и идеологий, призванных
обеспечивать устойчивое развитие современного сетевого информационного
общества, происходит на основе твѐрдого осознания существования феномена
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киберсоциальной реальности. «Сучасне розуміння концепції сталого розвитку
бере до уваги не лише економічний чи еколого-економічний, а й суспільний
(соціальний) вимір з його політологічними, ідеологічними, моральними,
культурологічними складовими.» [1, С. 438] Общество, стремящееся к
устойчивому развитию, не может себе позволить не продвигать «в пакете»
указанные аспекты своего бытия, которые и так «всей компанией» активно
переселяются в киберсоциальное пространство.
В настоящее время уже определѐн статус информационно-сетевого
общества (киберсоциума) как сообщества, которое возникает в глобальном
информационном пространстве благодаря наличию локальных сообществ,
функционирующих в процессе конкретных социальных ожиданий и
социального признания, способности выполнения каждым сообществом
присущей ему роли в пределах коммуникативных отношений, и которое
способно самовоспроизводиться как целостность через реализацию единства
личностных потребностей и интересов представителей различных социальных
групп. Создание сетевых сообществ согласно естественному характеру
субъектно-объектных
отношений
перестало
быть
доминантным
в
информационном процессе. Современный киберсоциум переориентирует на
образование виртуальных сетевых сообществ, в которых желаемое возникает
как основа формирования новой реальности, интерес - как побуждение к
желанию, а потребность материализуется как тот или иной социальный проект.
Это и должно стать гарантией устойчивого киберсоциального развития
новейших образований как локального, так и глобального характера.
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В.П. Беха, М.В. Туленкова]. – К.: «МП Леся», 2015. – 512 с.
2. Чайка І.Ю. Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз:
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МАЙБУТТЯ ДЕРЖАВИ ЧАСІВ ЗАВЕРШЕННЯ МОДЕРНУ ЯК
ПОТОЙБІЧЧЯ ПАНУВАННЯ ТА СПРОТИВУ
У світлі набутого досвіду суспільства аж до сучасності наших днів, спроба
розгляду функцій держави як таких, що належать царині відсутності відносин
домінування-підпорядкування
не
може
не
викликати
заперечень.
Найвагомішою в цьому сенсі є монополія держави на застосування сили.
Сучасний західний світ суттєво відрізняється від будь-якого з тих, що йому
передували. Не викликає особливих заперечень і факт того, що
структуроутворюючим чинником
сучасної світ-системи – і в її
ретроспективному вимірі, і вже наших днів – залишаються відношення
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домінування-підпорядкування. Підставою для такого висновку є, насамперед,
традиційний пріоритет соціального існування над індивідним. Так, для П.
Бергера і Т. Лукмана характерною є зорієнтованість на соціальну зумовленість
цінностей і світоглядів. Тут дається взнаки стародавня соціально-філософська
традиція.
А Е. Гідденс, який наполягав на владі агента, врешті-решт дістався
висновку про панування тенденцій над нашою спроможністю змінювати світ.
На противагу цьому з аналізу сучасних соціологічних теорій витікає
спроможність людей змінювати порядок, який їх не влаштовує. До обмеження
названої спроможності схиляється П. Бурд'є. Адже, такі його концепти
соціального простору і змісту свідомості, як «поле» та «габітус» означують
реальності, що породжують одна одну. Тому цього автора дивує факт
виникнення капіталістичної економіки в умовах докапіталістичного габітусу.
Ця обставина спонукає слушність того, що панування – це не похідна
прагнення домінуючих, а того, що ті, кого домінують, сприймають наявний
порядок як само собою зрозумілу реальність. У світлі вище згаданого
виправданим постає питання справжнього суб‘єкта докорінних соціальних змін.
У нагоді стануть уявлення Е. Тоффлера. Останній досліджував
метаморфози влади під впливом технологічних змін в засадах систем створення
багатства. Він вказував на три неминучі складові влади, а саме: силу, гроші
(багатство) та знання. У процесі вказаних змін акценти при здійсненні влади
зміщуються від сили та грошей до знання. Найвища якість притаманна владі,
що спирається на знання. Звідси витікає необхідність двох ситуацій вибору в
цивілізаційному розвиткові епохи модерну. Перша припадає на кінець ХVІІІ –
початок ХІХ ст.ст. Друга – на початок ХХІ ст.
У названих ситуаціях цивілізаційного вибору наша увага припадатиме на
зростання ролі громадськості в статусі суб‘єкта соціального конструювання
реальності майбуття. Таке має сенс – як виявлення головного суб‘єкта
докорінних соціальних змін – стосовно того, що Ю. Габермас називав
мережами громадської комунікативності. Більш наочним безпековим аспектом
– зростання ролі національних громад як суб‘єкта вибору на користь
інформаційно-комунікаційних технологій – постає виголошене на WEF-2000
(Всесвітній економічний форум 2000 р.). «Тільки ті нації мають майбутнє, які –
образ цього майбутнього та шляхів його досягнення – спроможні створити».
Такому убезпеченню заважає загроза платоспроможності попиту, що виявлена
на WEF-2015. Це неприпустимість того, що 1% населення Землі володіють
статками, які переважують статки решти, тобто, 99% мешканців планети.
Аналогом мереж громадської комунікативності в наші дні можуть
послуговувати глобальні і локальні інформаційні мережі.
Серед проблем, які вирішуються на теренах такої комунікативності,
найбільш вагомим видається виникнення та вдосконалення мислимого в
термінах ринку. У плані зростання ролі громадськості як головного суб‘єкта
соціальних змін, визначальними засадами ринкової економіки бачаться
демократизація та розширення прав і свобод людини. І монополія, і
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конкуренція спираються на примус і як такі не можуть не стимулювати
спротив, важелем подолання якого, на разі, і послуговує корупція в різних
гілках влади.
Отже, сучасний стан світ-системи дозволяє вибір на користь
інформаційно-комунікаційних технологій. Це, по Габермасу, позиція діючого
суб‘єкта. Саме в цій позиції виявляються можливими два ракурси розуміння
суспільства як єдності, а саме: соціальної системи і життєвого світу. Саме там
держава уникає таких традиційних – для модерну епохи панівного становища
відношень домінування-підпорядкування – обмежень, як «поліс» чи
«державний Левіафан». Неминучим тому видається висновок, а саме: у
безпечному майбутті нації найвагомішими управлінськими імперативами
сталого розвитку суспільства мають стати ті універсальні цінності, що
знаходяться у цілковитій відповідності з вимогою невпинного духовного
розвитку особистості шляхом її самореалізації та участі в набутті гармонії як
між соціальною системою та життєвим світом, так і між природою та
суспільством. Біосоціальний характер людської істотності постає тому
найвагомішою запорукою.
Дубок К.В. (м. Київ)
k.valentinovna@gmail.com
«GOOD GOVERNANCE» ЯК НОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ
Значні зміни, що за останні роки відбулися у більшості країн світу в їх
політичних та економічних системах, стають причиною для пошуку нових
шляхів для розвитку суспільства та його управління. Перед Україною також
стоїть завдання відмовитися від старих понять державного управління,
натомість замінивши їх системами, які будуть ефективно функціонувати в
умовах сьогодення. Далі розглянемо одну із нових концепцій для вирішення
цієї проблеми.
У даний час доволі активно відбувається пошук альтернатив управління та
розвитку суспільства. Нові ідеї, що були направлені на рішення цієї проблеми,
об‘єдналися, створивши новий термін – Governance.
Governance був
визначений як метод, за якого виконання владних повноважень забезпечується
політичними і соціальними ресурсами країни задля її розвитку. Після аналізу
великої кількості проведених досліджень було виявлено, що більшість країн
світу опиняються в кризових ситуаціях та зазнають серйозних проблем саме
через неефективну систему управління.
На фоні цього було запропоновано нову концепцію управління, а саме –
Good Governance. Дана концепція не має однозначного еквіваленту
українською мовою. Один із її найбільш уживаних перекладів – це ефективне
державне управління. Ця теорія вперше була представлена Програмою
розвитку ООН у 1997 році. Вона уособлює в собі таке поняття як спроможність
досягнути поставлені цілі в установлений термін за мінімальних витрат
громадських ресурсів. Концепція має різні підходи до управління на чому й
ґрунтуються ключові цінності управління. Та кожен з цих підходів повинен
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містити у собі фундамент таких цінностей як прозорість та підзвітність. Адже
саме вони є запорукою якісного державного управління і дозволяє забезпечити
подальшу реалізацію ключових цінностей ефективного державного управління.
Якщо не мати достатньої кількості інформації про дії чи бездіяльність
державних службовців, то управління ними стає неможливим, адже тоді
неможливо дізнатися, що вже було зроблено, а що підлягає негайному
втручанню. Також, без можливості управляти державними службовцями
інформація про діяльність просто стає зайвою і непотрібною, адже вона не має
корисного використання. Побудова електронної держави має на меті
використання інформаційних технологій задля того, щоб зробити уряд
ближчим до суспільства, прозорішим та підзвітним, що створить умови для
бажаного ефективного управління.
Отже, можна зробити висновки, що Good Governance є спробою перейти
від примусового управління до самоуправління, де кожен, хто зацікавлений в
процесі отримання рішення є достатньо проінформованим для того, щоб бути
частиною процеса прийняття рішення. Ефективне державне управління це не
тільки правильні рішення, а і способи для прийняття цих рішень. Воно потребує
кардинальних змін у розумінні управління як соціального явища.
Список використаних джерел:
1. WHAT IS GOOD GOVERNANCE?(2012) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-goodgovernance/
Ісак М.О. (м. Київ)
maximisak@gmail.com
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ШЛЯХ ДО
СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
На даному етапі інновацій Україна значно поступається темпами розвитку
провідним країнам світу. Це зумовлено тим , що ще з часів набуття
незалежності державою не було створено умов для підвищення цього рівня.
СРСР своєю концепцією модернізації на довгий час затримав перехід країни до
нових технологічних звершень. Разом з тим, відбулося замороження переходу
до високотехнологічної продукції та ми не набули сприятливих умов для
інновацій в теперішній економіці.
На мою думку, зараз одна з найголовніших проблем - це не
конкурентоспроможність нашої продукції та технологій на світовому ринку. В
порівнянні з іншими державами світу, де тенденція інноваційного розвитку
значно більша, наш ринок продукції не в змозі конкурувати з імпортом.
Створення ринкового попиту є одною з найважливіших умов для розвитку.
Конкуренція спонукає до пошуку нового продукту та його вдосконалення, а в
свою чергу її відсутність веде до відсутності мотивації.
Також проблемою є відсутність законів, які би стимулювали впровадження
інновацій. Наприклад, уряд США ще з 80-х впроваджує програми партнерства у
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сфері інноваційного виробництва, які надають допомогу малим підприємствам.
Європейський союз в свою чергу надає фінансову підтримку, державні кредити,
усуває надлишок бюрократичних не доопрацювань для започаткування бізнесу,
стимулює зменшенням податків. У нас натомість такої моделі співпраці поки
що не має. Для досягнення цілей у нас повинні бути кваліфіковані кадри, які
володіють особливими навичками для вирішення всіх проблем. Але на
превеликий жаль Україна ще не здійснює підготовку фахівців такого рівня.
Україна на межі втрати статусу наукової держави. Країни ЄС фінансують
на науку 2-3% ВВП, тоді як ми лише 0,3%, при законодавчій нормі – 1,7%.
Тобто на даній час країна майже ніяк не підтримує фінансово, а це є великою
проблемою для сучасної держави, яка пряму до становлення інноваційної
політики і звідси знову постає питання мотивації у населення, яка відсутня.
Отже, потрібно зробити все можливе для збільшення попиту на нашу
продукцію, налагодити законодавства щодо співпраці між державою і людьми,
захист конкуренції має проводитись на державному рівні, а також має
здійснюватись демонополізація ринку, налагодити фінансування науки. Тим
паче в теперішні скрутні часи в економіці країни, коли через військового
конфлікту на Донеччині Україна втратила чимало підприємств і під егідою
того, що ми прагнемо вступу до ЄС, нам потрібній поштовх в сфері
модернізації економіки. У разі успішної реалізації чітко поставлених цілей, ми
таки станемо на шлях інноваційної політики.
Карасенко Т.Ю., Акулевич А.В. (г. Киев)
tan2594@ukr.net
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Европейский выбор для Украины – это определение путей развития страны
в направлении культурной модели, идя по которым страна сможет достичь
прогресса во многих сферах жизнедеятельности государства и его общества.
Поэтому курсом политики Украины предусмотрено существенные
институционные
изменения,
гармонизация
законодательства,
усовершенствование существующих систем государственного и местного
самоуправления.
Целью внедрения электронного управления в нашей стране является
достижение европейских стандартов качества электронных административных
услуг, открытости власти гражданам, представителям общественных
организаций.
На сегодняшний день в большинстве развитых стран наблюдается переход
к современной модели публичного управления, такой как Good Governance.
Данный термин появился в 1997 г. в рамках Программы развития ООН и
описывает управление, которое соответствует требованиям демократического,
открытого и справедливого общества и регулирует взаимоотношения между
государственной властью и негосударственными кругами.
Внедряя в современную деловую жизнь систему электронного управления,
происходит возможность повышения общения в деловой сфере. Это один из
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инструментов развития информационного общества, который помогает
создавать условия открытого государственного управления.
Электронное управление включает такие функции:
– повышение качества административных процессов, обеспечение контроля
результативности действий исполнительной власти;
– обеспечение надлежащего уровня безопасности информации;
– легализация документов, нострификация и верификация;
– предоставление определенного статуса, прав (назначение пенсий,
субсидий);
– выдача разрешений, аккредитация, аттестация, сертификация.
Ошибки во время внедрения европейских принципов «хорошего
управления» на практике могут привести к дестабилизации процессов, таких
как: падение политической активности граждан, появление у них других
приоритетов, распространение коррупции, сокращение социальных программ.
Разными органами власти уже созданы такие прототипы базовых
элементов электронного управления как: электронный город, электронный
регион,
электронное
село,
электронное
министерство.
Получено
соответствующий опыт в данной сфере, который необходимо распространить
на остальные органы власти.
Начало этих изменений дает надежду на позитивный эффект данных
внедрений. Следовательно, электронное управление изменяет суть власти,
делает ее прозрачной, подвластной обществу. Оно создает условия для лучшего
развития бизнеса, экономического прироста, а также дает возможность участия
граждан в политических процессах.
Карпунець А.С. (м. Київ)
nastya.karpunets@gmail.com
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
З моменту набуття Україною незалежності розпочався новий етап
становлення та розвитку як держави, так і державної служби, що
характеризується кризовими явищами в економіці, політичній, соціальній та
духовній сферах. Згідно з
результатами соціологічного дослідження,
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та
соціологічною службою Центру Разумкова у липні 2015 року, 59,2%
респондентів дуже серйозно відчули на собі наслідки фінансово-економічної
кризи та зовсім не вірять в успіх реформ 30,3% опитаних [2]. Як справедливо
наголошує В.Я. Малиновський: «Набутий за роки незалежності досвід
переконливо свідчить, що однією з головних причин кризових суспільних
явищ, несприятливого розвитку країни є не тільки криза економіки, а й низька
ефективність управлінського апарату, криза публічного управління» [3, С. 159].
Так, наприклад, 78,9% респондентів не знають як зв‘язатися з депутатом їх
округу, низькою підтримкою користується діяльність Уряду (56,8%), Верховної
Ради (56,5%), Національного банку (77,3%) та скоріше не довіряють
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політичним партіям (40,4%), Прокуратурі (35,6%), судам (36%), місцевій владі
(33,7%), Уряду (33,5%) та Верховній Раді (36%) [2].
Сьогодні державна служба є соціальним інститутом, що виступає
елементом суспільної структури, характерними особливостями якої мала б бути
спрямованість на забезпечення виконання повноважень державних органів;
захист прав та інтересів особи; наближення конституційного ідеалу правової,
демократичної держави до об‘єктивної реальності; орієнтація державних
службовців і громадян на дотримання моральних норм, правил людського
співжиття та ін. [1, С. 8]. Тому, одним з найголовніших пріоритетів у розвитку
демократичного суспільства є «перепрограмування» організації діяльності
державної служби в Україні, пошук нових шляхів її вдосконалення, що зможе
не тільки привести її до кращих європейських стандартів, а й зробити її більш
соціалізованою. Головна мета цього процесу – створення якісно нової
вітчизняної державної служби, що відповідатиме засадам професіоналізму,
стабільності, послідовності та політичної нейтральності, а також, чи не
найважливіше – відкритості та підзвітності громадянам.
На даний момент в Україні гостро стоїть питання децентралізації влади,
оскільки саме надмірна її централізованість та корумпованість стали однією з
причин політичної кризи в державі. Крім того, питання децентралізації тісно
пов‘язане з реформуванням самої системи державної служби тому що остання
безпосередньо залежить від моделі реалізації державної влади, що відображає
основні принципи її функціонування. У зв‘язку з передачею повноважень на
місця, відбудеться трансформація владної вертикалі та зміниться соціальна
роль державної служби, на перший план вийдуть функції контролю і надання
державних послуг [5] та необхідність подальшого їх вдосконалення, адже
згідно з результатами соціологічного опитування щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг, позитивно якість надання таких послуг оцінюють
лише 5 % населення. Серед тих, хто особисто звертався до органів влади за
певними адмінпослугами 60 % залишилися не задоволеними [4].
Соціологічний вимір функціонування держслужби виявляється у
з‘ясуванні проблем взаємодії даного інституту з громадянським суспільством.
В умовах реформування системи державної влади, одним з завдань
соціологічного співтовариства є сприяння діяльності органів державної влади
шляхом надання достовірної соціологічної інформації за результатами
моніторингу результатів імплементації реформ. Становлення соціології
держслужби як окремого напрямку наукових досліджень вимагає організації
системи збору соціальної статистики та соціологічної емпіричної інформації.
Вона покликана відображати стан персоналу державної служби, рівень
виконання ними посадових, кваліфікаційних функцій, прояви на ділі
професіоналізму та компетентності. Якість такої інформації багато в чому
визначається первинним обліком персоналу. Слід виробити документи, що
дозволяють крім загальноприйнятих даних демографічного характеру отримати
інформацію про етапи і мотиви просування по службі, оцінний табель ділових і
особистісних якостей чиновників, ступінь задоволеності держслужбою та ін.
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Мабуть є сенс встановити стандарт даних, за допомогою яких можна
оперативно отримувати результати моніторингу про функціональну діяльності
різних структур державної служби з плаваючим набором показників, що
визначаються потребами дослідників. Необхідно, на наш погляд,
скоординувати діяльність зацікавлених соціологічних центрів, запропонувати
провідним установам створити стандартний інструментарій та єдину систему
індикаторів для загального користування, забезпечити регулярний обмін
інформацією.
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КОМАНДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
Перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, значною
мірою прискорив глобалізаційні процеси, посилив взаємозалежність країн та
культур, активізував міжнародну кооперацію. А проблеми, з якими
зіштовхнулась сучасна економіка на різних рівнях (від світового до
регіонального) потребують якісних змін в теорії та практиці управління. Життя
в період динамічних та постійних змін вимагає вміння оперативно та
раціонально вирішувати нестандартні ситуації, вигідно реагувати на ці зміни,
передбачає та потребує злагодженої комунікаційної взаємодії та співпраці
людей в найрізноманітніших ситуаціях. І саме адаптивна та гнучка
організаційна культура, взаємовідносини між колективом та керівної ланкою
що концентруються на досягненні спільної мети, рівень освіченості та
професійної компетенції персоналу, які постійно удосконалюються є важелями
успішного функціонування в бізнес-середовищі.
Однією з найбільш затребуваних якостей сучасного працівника, на рівні з
професіоналізмом, є здатність співпрацювати в команді. Саме команду
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більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників вбачають провідною формою
організації спільної діяльності людей, особливо в умовах економічної
невизначеності. Переваги командної форми впорядкування групової роботи в
тому, що вона дозволяє гнучко реагувати на зміни ситуації; своєчасно, а то й
завчасно, відповідати на загрози і, не зволікаючи, використовувати можливості,
які відкриваються, активізувати та направити різноманітні таланти всіх своїх
членів.[1, С.7] При цьому, взаємовплив в команді базується не на статусі, а на
професіоналізмі та компетентності. [3, С.283]
В менеджменті команда розглядається як вища форма розвитку спільної
діяльності, якій притаманні такі основні особливості: наявність узгоджених і
прийнятих цілей, цінностей і норм роботи; соціально-психологічна
згуртованість і адаптивність поведінки кожного по відношенню до інших;
розвинена гнучка комунікація; гнучка рольова структура; високий рівень
самоконтролю діяльності та гнучкий розподіл відповідальності; наявність, крім
базових і спеціальних, загальнокомандних і управлінських компетенцій;
визнання людини як особистості у всьому різноманітті її особливостей і потреб.
[4, С.21]
Командний менеджмент – галузь теорії та практики управлення
організацією, що базується на комплексному використанні командних та
синергетичного ефектів: для досягнення загальних цілей; самомотивації
працівників; злагодженому механізмі зворотного зв‘язку; ініціативному обміні
ресурсами; розвитку корпоративної культури
Т.Д. Зінкевич-Євстігнєєва виділяє 7 ключових принципів, яких варто
дотримуватись при організації командної форми роботи: принцип колективного
виконання роботи – кожен член команди виконує ту частину загального
завдання, яке йому доручила команда, а не те, що він зазвичай виконував за
вказівкою керівництва (хоча останнє не виключається в рамках командної
роботи); принцип колективної відповідальності - вся команда втрачає в довірі,
стимулюванні, в суспільному визнанні, якщо завдання не виконано з вини будьякого з членів команди; принцип єдиної для команди форми стимулювання,
винагороди та оплати за кінцевий результат, розподіл всередині команди - це
внутрішньокомандне питання; принцип адекватного стимулювання команди за
кінцевий результат (нерідко суспільне визнання виявляється ціннішим
стимулом, ніж матеріальна оплата); принцип автономного самоврядування
команди - управління діяльністю членів команди здійснюється її керівником, а
не вищим адміністративним керівництвом організації; принцип підвищеної
виконавської дисципліни; принцип добровільності входження в команду. [4, С.89]
Командний менеджмент мінімально регулюється інструкціями та
правилами (за виключенням обов‘язкових Положення про команду та
Регламент роботи). Рішення приймаються на основі спільного бачення
проблеми та узгоджених цілей. При цьому цілі команди повинні бути узгоджені
зі стратегією організації, Перед організацією вона несе командну
відповідальність, а перед командою кожен відповідає індивідуально.
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Малоймовірно, що тотальна командна структура, буде втілена в реальність і
виявиться досить ефективною, найближчим часом так точно. Реально команди
існують як складові цілісної системи управління, а поряд з ними функціонують
і інші форми організації спільної діяльності. Варто також зазначити те, що
частина людей одночасно бере участь в різних типах менеджменту – цей нюанс
також обов‘язково треба враховувати
Отже, в умовах сьогодення для успішного функціонування та розвитку
вітчизняним підприємствам варто реалізовувати командний фактор, як
потенціал, робити гнучкою та адаптативною організаційну культуру. Команди –
фактор успішних перетворень в бізнесі і суспільстві, але виключно при
професійному та раціональному їх використанні. До того ж, проблема
впровадження командного методу роботи, яка є серйозним випробуванням для
багатьох менеджерів і співробітників «старої системи» - актуальна як ніколи і
потребує детального вивчення та вирішення. І, найголовніше, в успішному
застосуванні командного менеджменту та мають бути зацікавлені менеджери
всіх ланок управління
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Ми з вами – свідки та учасники не просто нової історичної епохи, а й
нового ступеню еволюції людини; те, що здавалося нам фантастичним завтра,
стає неймовірним сьогодні. Кожну секунду кожна людина та кожен предмет у
мережі утворюють глобальний «розумний» простір – величезну соціальну
мережу. І той, хто володіє цією мережею, насправді володіє нами.
Зі зрозумілих причин останнім часом усе більшого значення набула
інформаційна війна, тому важко не зрівняти російську пропаганду на всіх їх
рівнях з геббельсівською пропагандою часів Другої світової війни. Однак не
варто охарактеризовувати це як війну нацистського режиму проти
демократичної держави. Перш за все тому, що пропаганда як така, хоча і не в
таких розмірах, присутня і у нашій державі. Безперервний потік інформації з
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часом почав виснажувати нас з вами, і вже ні для кого не секрет, що дедалі
менша кількість населення слідкує за подіями, які відбуваються в державі, за
допомогою ЗМІ, віддаючи перевагу соціальним мережам та різним вебресурсам. І щоб якось змінити цю тенденцію, було оголошено про введення так
званої «кіберполіції», головним завданням якої є «реалізація державної
політики у сфері протидії кіберзлочинності». Тому постає доволі логічне
питання: а хто саме буде формувати цю державну політику. Усім відомо, що
Інформаційний кодекс України знаходиться на стадії розробки вже не один рік;
чи можливо ми знову звернемось за допомогою до наших друзів зі Штатів,
тому що така структура у них функціонує уже давно під назвою АНБ. Проте
цьому є зовсім інше пояснення: «кіберполіція» не буде займатися боротьбою з
кардерами, скімерами чи інтернет-піратами( адже для цього потрібні перш за
все великі кошти для придбання необхідної апаратури, підготовка кадрів та
заробітна плата, яка б відповідала необхідному рівню для таких фахівців, яких,
як це не прикро, у державі просто кажучи немає), тому дана структура буде
слідкувати за тим, що кожен із нас так старається заховати, висловлюючи свої
думки не в реальному житті, а там, де на його хибну думку, він більш
захищений – у мережі. Що саме з отриманими даними буде робити
«кіберполіція» – це вже інша історія, але точно можна сказати лише одне:
демократією це не назвеш. Прикладом такої структури може слугувати
ідентичний підрозділ у сусідній Російській Федерації, який отримав назву
«Відділ «К»»: він має усі повноваження на те, щоб повністю контролювати все,
що відбувається у межах мережі Інтернет на території РФ, починаючи від
інтернет-скриньок користувачів, закінчуючи переписками в соціальних
мережах, хоча у завданнях даного підрозділу зазначені ідентичні нашій
«кіберполіції», проте це ніяк не впливає на безкінечні скарги російських
громадян з приводу втручання у особисте життя.
Усе свідчить про те, що необхідно модернізовувати всю систему
інформаційної безпеки держави. Безперечно, в умовах так званої гібридної
війни зі східним сусідом, така структура необхідна, аби попереджувати різні
терористичні акти чи нейтралізовувати інформаційно-диверсійну діяльність РФ
на території України; так само ми потребуємо надійного інформаційного
захисту в епоху науково-технічного прогресу, коли вся інформація про нас
набуває цифрового вигляду, починаючи від біометричних паспортів,
закінчуючи електронними медичними картками. Тому все більше відчувається
тенденція зміни державної політики країни в сторону модерністської течії
соціал-демократії, якій притаманно надання групам науково-технічній та
гуманітарній інтелігенції провідної ролі у суспільному розвитку, в зв‘язку з
потребами технологічної революції. Так, провідні українські ВУЗи завжди
підготовлювали фахівців найвищого рівня у IT-сфері, однак їх потреба за
межами країни та умови, які пропонують провідні світові компанії, неможливо
зрівняти з умовами, які пропонують у нас, як результат - все більше таких
фахівців залишають країну, що й ставить під сумнів рівень розвитку та
надійності інформаційної безпеки держави.
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Шляхи вирішення даної проблеми доволі прості та логічні, проте все як
завжди впирається в матеріальну сторону питання. Перш за все необхідно
почати з прийняття Інформаційного кодексу України, оскільки відсутність
нормативно-правової бази, на яку б могла спиратися нова «кіберполіція»,
ставить під сумнів правдивість заявлених завдань та те, чим насправді буде
займатися цей підрозділ, наштовхуючи на думку, що основним завданням все ж
буде контроль нас з вами на тій території, де з кожним днем ми проводимо все
більше часу. Тому повертаючись до порівняння України як цілком
демократичної держави, потрібно бути більш стриманими з висновками,
оскільки все більше прослідковуються схожі риси між «нашою демократією» та
геббельсівською пропагандою в РФ.
Підсумовуючи все вище сказане, можна прийти до висновку, що в епоху
технологічного прогресу, коли наше життя все більше набуває цифрового
вигляду, необхідність в надійному інформаційному захисті важко переоцінити,
однак якщо пульт від безкінечного потоку інформації потрапить не в ті руки, то
наша прив‘язаність до глобального «розумного» простору може зіграти з нами
злий жарт. Тому перш за все, перед тим як відправити чергове повідомлення
своєму другу, задумайтесь: його прочитає лише він?
Кузьмина Ю.С. (м. Київ)
kuzmina.djuliya2012@yandex.ru
ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА – СОЦІАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Зараз найбільш гостро зараз починає розглядатися питання енергетичної
залежності від інших країн. Нові технології, відмова від викопного палива,
впровадження чітких алгоритмів дій – зараз подібні речі вже стали
конкретними і реальними цілями,а не лише мріями про світле майбутнє. Але
яким чином будь-яка ідея, навіть найрозумніша та найдоцільніша, може
перетворитись не більше аніж на пустий звук ? А причина дуже проста –
населення. Соціум – ось важіль для рішень.
Згадаємо, що собою являють «сходинки» енергопотоку:
1. Вироблення енергії, генерація;
2. Передача та розподіл;
3. Споживання енергії.
Алгоритм впровадження дій з енергозбереження завжди починається з
кінця списку. Тому впливати треба безпосередньо на споживачів. Існує декілька
способів соціального контролю : самоконтроль та зовнішній, який поділяється
на формальний – позитивні та негативні санкції з боку адміністрації та органів
влади, та неформальний – включає в себе мотивацію рідних, друзів, колег, а
також ЗМІ.
Розглянемо декілька способів мотивації та стимулювання населення щодо
питань енергозбереження:
Матеріальне стимулювання
Його можна розділити на 2 частини:
- Пряме
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- Непряме
Прямим матеріальним стимулюванням можна назвати грошові винагороди
за збережену енергію або надання заохочувальних премій.
Для цього директору підприємства треба видати відповідний наказ, який
буде інформувати персонал про існування енергозберігаючої політики.
Непряме – це заохочення робітників до економії шляхом інших привілегій
– підвищення та просування в кар‘єрі, які, в свою чергу, теж призводять до
збільшення матеріальних благ.
Інформаційний вплив
Як і більшість способів маніпуляції, інформаційна пропаганда є дієвим
чинником на психологію людини. ЗМІ в соціології є м‘яким непрямим
інструментом для здійснення соціальних санкцій. Плакати, реклама,
лекції,виховна робота в школах та ВНЗ – дають надзвичайні результати, тому
що являють собою не тільки потік фактів та даних, вони діють на підсвідомість.
На підприємстві потрібні бути плакати з реальними показниками та
бажаними. Це може бути енергопаспорт, який виконується у вигляді плакату і
знаходиться в місці, де кожен працівник може ознайомитись з ним у вільному
доступі.
Досить впливовим є використання:
- таблиць
- графіків
- діаграм
Вони дають змогу охопити всю інформацію одним поглядом, тому людина
майже не витрачає час на читання та розуміння – це фотографічна пам‘ять і
миттєві висновки.
Таку технологію часто практикують при створенні посібників та
підручників для школярів.
Визнання як спосіб мотивації
Цей прийом діє на кожного з нас ще з раннього дитинства. Людина,як
істота соціальна, схильна піддаватись похвалі. Спосіб такого стимулювання
викликає у людини найяскравіші почуття та емоції. Навіть якщо людина
відкрито не демонструє свою радість та тріумф, однозначно не спростовує
істину.
До того ж, особистість розуміє багато й інших додаткових переваг –
налагодити відносини з керівництвом, здобути повагу колег і т.д.
Негативні соціальні санкції.
Відомо, що соціальний контроль складається з двох елементів – соціальні
норми та соціальні санкції,які в свою чергу поділяються на позитивні,які ми
розглянули вище, і негативні.
Ними можуть бути як неформальні дії, наприклад, жарти та звинувачення з
боку працівників та керівництва, та формальні – штрафи, звільнення, догана
тощо.
Наказ про штраф як міру боротьби з перевищенням ліміту споживання
енергії або її нераціональне використання іноді діють набагато краще
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позитивних санкцій, але,все ж таки, зловживати такими заходами не
рекомендується.
Отже, існує багато методів впливу на соціальний фактор у даній сфері.
Важливо також, що в комплексі вони діють ще краще.
Тому кожен підприємець може не тільки контролювати ситуацію на своїй
території,але і робити величезний вклад в енергозбереження країни в цілому.
Купрій О.І. (м. Київ)
leha_k@ukr.net
СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ І СТРАТЕГІЇ ДОВІРИ СУСПІЛЬСТВА
Формування нових та руйнування традиційних моделей суспільства
залежить від соціальних технологій, які як інтеграційна дефініція визначені
трьома основними інструментами: соціальним інжинірингом, соціальними
комунікаціями і
проектуванням в глобальних масштабах. Соціальний
інжиніринг – сукупність методик та технологій соціогуманітарних наук,
орієнтованих на дослідження структур, що визначають людську поведінку і
цілеспрямовані на трансформацію соціальних організаційних структур [1].
Інноваційна методика налаштована на маніпулювання людьми, результатом
якого є упровадження в їх свідомість нової моделі поведінки. Місцю і ролі
соціального інжинірингу, як чинника розвитку українського суспільства та
світової цивілізації вцілому, важливо приділити увагу в подальших наукових
розробках, зокрема в галузі соціологічних, психологічних та політологічних
досліджень.
Поняття соціальний інжиніринг розтлумачено як «різноманітні підходи до
аналізу управлінської діяльності інтерактивного процесу». Саме тому знані
науковці констатують, що соціальний інжиніринг покликаний створювати
«умови для розкриття внутрішнього потенціалу соціальної системи», вивчати
процеси самоорганізації суспільства, визначати умови і фактори сталого
розвитку суспільства [2].
Завданням соціального інжинірингу є інтеграція загальнолюдських та
особистих принципів та цінностей, які в свою чергу є головними мотиваторами
людини, її критеріями оцінки реальності. Саме принципи і цінності є кістяком
нашої діяльності, внутрішніми законами і правилами. Взаємозв‘язок між
соціальним та індивідуальним демонструється через встановлені параметри,
або реалізує перехід до нових параметрів, або блокує втілення нових
параметрів. Як правило, нові елементи соціальної системи намагаються
інтенсивно впровадити інші сегменти суспільства. Цими суб‘єктами соціальних
відносин можуть бути революції, заколоти, а також вибори, останні з яких
мають більший ступінь легітимності і ширше оперують інструментарієм
існуючої системи. Революційні зміни працюють із позасистемним
інструментарієм, тому вони створюють великий опір традиційній системі [3].
Відповідно соціальні проектувальники, керівники проектів, спеціалісти з
медіапланування і виробництва, а також майстри тексту, дизайнери як
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інтегратори «правильної» суспільної думки мають визначити ефективне
майбутнє соціальних систем; мають право модифікувати соціальні системи за
вказаними критеріями; можуть розробляти та використовувати інструменти
регуляції зміненої соціальної системи; можуть забезпечити стабільність певної
системи через реалізацію комунікативних дій з використанням соціального
проектування.
Соціальний інжиніринг цікавий тим, що включає дуже широкий набір
різних технік і методик, запозичених з нейролінгвістичного програмування,
практичної психології, гіпнозу, і іншої техніки дії на підсвідоме людини.
Соціальна інженерія використовує дуже дешеві і не технологічні засоби для
того, щоб подолати перешкоди, що створюється соціоінформаційним
середовищем. Стан суспільства програмується нормами моделей й
ідентифікаторами, які враховують об‘єктивну логіку розвитку соціальних
систем, їх якісну своєрідність та особливості функціонування [2].
Соціальний інжиніринг працює на формування громадської думки як
процесу окреслення моделей соціальної взаємодії. Після підтвердження
ефективності модель впроваджується соціоінженерами всередину суспільства і
реалізується ненав‘язливо як об‘єктивний соціальний процес.
Таким чином, суть особливостей соціального інжинірингу як соціального
процесу свідчить про те, що він може створити для суспільства те середовище,
яке змусить людство змінити свою поведінку в бік передбачуваності і
програмованості, а отже, – сталості розвитку.
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ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
В основі функціонування будь-якої розвиненої держави з сучасною
системою управління лежить кадрова політика. Тобто, кадрова політика – це
головний напрямок кадрової роботи, декларація основних намірів і зобов‘язань
держави щодо забезпечення ефективної взаємодії державної служби та
суспільства, визначення принципів, форм, завдань та змісту роботи службовців.
Основною метою державної кадрової політики є своєчасне її забезпечення
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кваліфікованим персоналом необхідної якості і в необхідній чисельності.
Сутнісними рисами даної політики є: наукова обґрунтованість, комплексність,
перспективність, демократичність за цілями, духовно-моральна та правова
обґрунтованість.
Отже, дослідження кадрової політики в органах виконавчої влади України
та зарубіжних країн, механізмів її реалізації, а також розробка пропозицій щодо
формування оптимальної моделі кадрової політики в нашій державі,
насамперед, потребує: визначення теоретичних основ державної кадрової
політики; дослідження механізмів формування кадрової політики та їх
взаємозв‘язок з управлінськими функціями; виділення механізмів реалізації
державної кадрової політики України; вдосконалення законодавчого і
нормативно-правового забезпечення кадрової політики України; вивчення
досвіду використання механізмів реалізації державної кадрової політики у
таких країнах, як США, Німеччина, Японія, Східної Європи, Прибалтики;
визначити принципи люстрації та механізми її впровадження; оптимізувати
механізми реалізації державної кадрової політики в системі органів виконавчої
влади.
Адже, однією з загальних тенденцій розвитку сучасної світової цивілізації
є її трансформація до інформаційного суспільства на основі широкого
впровадження систем автоматизованого управління в усі сфери
життєдіяльності, що дозволить обробляти інформацію якомога швидше і
якісніше. Саме ефективне використання автоматизованих систем управління із
застосуванням технологій електронного цифрового підпису, дозволить
повністю оптимізувати, синхронізувати роботу працівників, швидко вирішуючи
всі проблеми та дасть змогу раціонально заощаджувати час на затвердження,
отримання та переоформлення документації, рівний доступ до документів усіх
учасників. Задля цього необхідно: розробити конкретні принципи регулювання
плавного переходу від затратної паперової праці до новітніх інформаційних
технологій, перекваліфікувати існуючий персонал, молоді кадри привчати до
новітніх інформаційних технологій, ввести норми до чинного законодавства,
що дозволять модернізувати державну кадрову політику на основі технологій
електронного урядування. Це дасть змогу оптимізувати управління кадрами в
цілому та підвищити якість роботи.
Реформування кадрової політики в державній службі не можливе без
детального вивчення принципів та механізмів реалізації державної кадрової
політики, адже саме від них залежить наскільки ефективно буде діяти
новостворена система. Саме дотримання цих принципів та правильний вибір
механізмів допоможуть ефективно оптимізувати державну кадрову політику
України, зробити її реально працюючою і націленою на ефективне здійснення
державного управління та розвиток інтелектуальних ресурсів країни.
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ: ЄВРОПА ТА УКРАЇНСЬКІ
РЕАЛІЇ
ССЗ (Серцево-судинні захворювання) є одними з найбільш поширених
захворювань сучасності. Проблема серцево-судинних захворювань вийшла за
рамки актуальної медичної проблеми. У всіх країнах світу, в тому числі і в
Україні, вона розглядається, як важливе державне завдання, через той факт, що
саме серцево-судинні захворювання мають прямий вплив на ВВП країни. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я основна причина смерті
населення багатьох економічно розвинених країн світу і країн з перехідною
економікою - це серцево-судинні захворювання.
У цей складний час, важливим фактором забезпечення стабільності в
України є забезпечення економічної стабільності, для цього необхідно розуміти
чинники, що впливають на цей показник. На загальнодержавному рівні ВВП є
ключовим показником економічної стабільності країни, для того щоб цей
показник ріс, необхідне виявлення основних показників, що знижують його.
Вагомим показником є смертність серед працездатного населення, що
приводить до втрати людських ресурсів і, як наслідок, втрати ВВП. На
діаграмах нижче(рис. 1 та рис. 2) показані основні причини смертності в
Україні на момент 1992 року, та 2012 [1].
Основні причинии смертності у 1992 році
ССЗ

Новоутворень

17%
6%
52%

9%
16%

Нещасних випадків
Хвороби органів
дихання
Інші причини

Рис. 1. Діаграма основних причин смертності на 1992 рік
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Основні причинии смертності у 2012 році
ССЗ

2.10%
4%

3%

2.10%

Новоутворень

6%

Зовнішніх причин смерті

14%
66%

Хворобиорганів травлення
Хворобиорганів дихання
Деяких інфекційних та
паразитниххвороб

Рис. 2. Діаграма основних причин смертності на 2012 рік
Згідно статистики, ССЗ як у 1992 році, так і у 2012 залишаються основою
причинності смертності, вирісши з 52% до 66% з 1992 по 2012,тобто на 0.7% у
рік. Причому найбільший ризик має населення у віці 50 – 59 років [2]. За цей
час було проведено багато реформ, у тому числі й у сфері охорони здоров‘я, але
статистика показує, що ефективність цих заходів відсутня.
Вже досить тривалий час у Європі розвивається медицина ―Чотирьох Пі‖
(P4
Medicine:
Personalized,
Predictive,
Preventive,
Participatory
–
Персоналізована, Інтелектуальна, Профілактична, Піклувальна). Чи не
основною ідеєю такого підходу є використання математичних методів для
дослідження, що дозволяє відслідковувати хвороби на ранніх стадіях. Ключом
пунктом успіху цієї парадигми, є підтримка на рівні держави. Багато
європейських країн цілеспрямовано реформують медицину для підтримання P4
Medicine. На даному етапі, вже можна казати, що подібна політика інновацій, є
більш ефективна, ніж політика розвитку існуючої системи в Україні [3].
Дані наведені у тезах, показують неефективність реформ у медицині в
Україні, а також висвітлюють загальнодержавну проблему ССЗ, що призводить
до низки болючих економічних та соціальних втрат в державі. Також, була
представлена політика, що є актуальною в Европі,
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІНГАПУРУ ЯК ПРИКЛАД УСПІШНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖИНЕРІЇ
Наприкінці XX ст. концепція сталого розвитку, в основі якої лежить
імператив збереження балансу економічних, природних та людських ресурсів,
стала пріоритетною для більшості країн світу, як розвинутих, так і тих країн,
що розвиваються. Сінгапуру вдалося за короткий історичний проміжок часу
пройти без значних соціальних та етнічних потрясінь великий шлях
політичного, економічного та суспільного розвитку – «з третього світу у
перший» [1]. Лі Куан Ю, як «засновник» Сінгапуру в справі забезпечення
сталого розвитку не приховував свої диктаторські звички та схильність до
соціального інжинірингу.
Згідно найбільш загальному тлумаченню «cоціальна інженерія» (СІ) – це
сукупність підходів прикладних соціальних наук, які орієнтовані на
цілеспрямовану зміну організаційних структур, що визначають людську
поведінку і забезпечують контроль над ними. Поняття СІ вживається головним
чином для позначення особливої діяльності, орієнтованої на цілеспрямовану
зміну і регулювання різних організаційних структур (соціальних інститутів,
формальних організацій). Анатолій Мельниченко виділяє дві істотні ознаки: поперше, «організаційні структури, що створюються в процесі соціоінженерної
діяльності, покликані регулювати людську поведінку і здійснювати контроль за
нею», а по-друге «соціоінженерна діяльність реалізується за допомогою
спеціальних засобів, методів, технологій, створюваних і використовуються для
вирішення соціальних проблем, адаптації соціальних груп і інститутів до умов,
що змінюються, впровадження соціальних новацій» [2, С.1-2]. Формат доповіді
не дозволяє нам детально розкрити процес становлення нації з того населення,
яке знаходилось на території Сінгапуру у середині ХХ ст., але ми зазначимо
основні соціальні новації впроваджені Лі Куан Ю, які сприяли цьому процесу.
Основним завдання було подолання соціальної, етнічної та релігійної
стратифікації суспільства, адже коли Сінгапур перетворився на незалежну
державу, його населення складало близько одного мільйона людей, серед яких
75 відсотків населення складали етнічні китайці, 15 відсотків малайці та
приблизно 9 відсотків індійці. За дуже короткий проміжок часу – протягом
життя одного покоління – мешканці Сінгапуру перетворились з китайців,
індійців і малайців у громадян Сінгапуру відповідного етнічного походження.
А щоденна участь у справах громад, різних за своїм етнічним та релігійним
складом, призвела до сприяння розбіжностей у світогляді як належна умова
суспільного існування. Таким чином, теоретичні розробки стратифікації
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суспільства та впливу етнічних та релігійних груп на стабільність суспільства,
досліджені відомим соціологом Ентоні Гіденсом [3], знайшли своє практичне
застосування та були успішно втілені у життя мільйонної соціальної групи.
Наступна важлива соціальна мета, яка хронологічно постала перед
керівництвом країни дещо пізніше, було запобігання деградації нації. Лі Куан
Ю був стривожений фактом того, що освічені чоловіки беруть за дружин менш
освічених жінок, а кількість пологів у жінок з вищою освітою у 4 рази менший
ніж у жінок без освіти. Таким чином, у країні було створено Державне
агентство соціального розвитку, яке зосередило свої зусилля на матеріальному
та психологічному заохоченню чоловіків на вибір одруження з освіченими
жінками та народженню більшої кількості дітей у подружжях, де обидва батьки
мають вищу освіту. Уряд мотивує такі сім‘ї народжувати більше дітей,
зменшуючи податки та надаючи дітям безкоштовну високоякісну освіту.
Дієвим механізмом суспільного процесу в Республіці Сінгапур є
громадська думка. Думка громадян не тільки постійно вивчається, враховується
політичними партіями, приймається на озброєння громадськими організаціями,
а й активно формується, насамперед державою в його ж цілях. Для створення
впливової та аргументованої громадської думки, дуже важлива відповідна
освіта та навчання. Ймовірно, найбільш стійка тема в стилі керівництва Лі Куан
Ю є роль навчання. Його бачення працівників майбутнього відображає велику
автономію членів суспільства «щоб створювати свої власні системи управління,
контролювати себе, і взяти на себе відповідальність за створення нового та
оновлення існуючого. Вони мають бути дисципліновані, щоб думати
самостійно і шукати успіху без наглядача на шиї» [1].
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що потенціал та кількість
методів СІ, який використовувався державним керівництвом Сінгапуру, для
досягнення своїх цілей вимагає більш ретельного вивчення, адже Сінгапур є
яскравим прикладом всесвітнього процесу глобалізації економіки, становлення
сучасної державності та розвитку демократії. Позитивний досвід соціальноекономічних і політичних перетворень Сінгапуру може бути успішно
використаний і в Україні, але безперечно у свій самостійний українській спосіб.
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ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ
СФЕРІ
Соціальний інженіринг – комплекс знань прикладних соціальних наук, що
дозволяє формувати громадську думку чи людське сприйняття в цілому.
Соціоінженерний підхід дозволяє змінити соціальну дійсність на основі методів
планування, програмування, передбачення та прогнозування.
Мета: визначення причин поведінки індивіда; обставин, що впливають на
формування системи цінностей людини. На підґрунті цих досліджень можна
сказати, що саме виступає рушійною силою для людини на відповідну дію. Ця
інформація зможе розробити соціальну структуру, в якій сформуються інші
системи цінностей, у яких на першому плані буде людське життя та
індивідуальність.
На сьогоднішній день, соціальна інженерія масово реалізовується лише в
підприємствах, адміністрації, міністерських відділах, службах зайнятості,
органах правопорядку, великих телевізійних центрах для підвищення
продуктивності праці, покращення уникнення конфліктних ситуацій в
колективі і т.д.. Впровадження ж ідей П. Сорокіна та К. Поппера про
застосування соціоінженерних методів невідкладно потребує також соціальноекономічна політика держави.
Досвід проведення соціально-економічних реформ в нашій країні і за
кордоном демонструє невміння деяких політиків використовувати принципи
керування соціальними процесами. Кризовий стан економіки, та теперішні
воєнні конфлікти в Україні свідчать про некомпетентність політичних діячів у
галузі соціальної інженерії.
У 1924 році М. Вітке написав: «Нову науку – соціальну інженерію –
характеризує та обставина, що сьогодні господарська практика повинна
рахуватися з людиною, як з активним фактором, а не пасивним елементом
виробничого процесу».
Принципи соціального інженірінгу для стабільного розвитку держави:
1) Об‘єднання соціальних, культурних та особистісних змін. Аналіз
суперечок, пов'язаних з реформами, показує, що основний напрямок дій
політиків робиться на проведення соціальних змін і нововведень. Культурні ж
зміни не встигають за розвитком подій в соціальній сфері, не кажучи вже про
особисті зміни. Перед створенням стабільної ринкової економіки і ліберальної
демократії, необхідно ввести культурні зміни, залежно від потреб суспільства,
щоб не виникало конфліктів то опору до нововведень.
2) Поетапності і локального характеру змін. Цілеспрямовані зміни
інституціональної сфери громадянського суспільства повинні мати поступовий,
локальний і субсидований характер. Впровадження масштабних і радикальних
змін можуть привести до деструктивних наслідків, подолати які буде вкрай
важко.
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3) Субсидіарність рішення проблем управління. Права та інтереси
індивіда, малої соціальної групи, важливіші ніж права спільнот вищого порядку
і держави.
З раніше представлених принципів випливає, що модель систем
громадянського суспільства повинна бути скоригована в напрямі більшої
соціальної економіки, розширення державної соціальної допомоги населенню,
збереження кращих традицій культури.
Для сталого розвитку людський потенціал - критерій гуманістичного
розвитку суспільства, діяльності інститутів влади. Він реалізується лише через
широке і системне використання в практиці досягнень науки.
На сьогоднішній час для того, щоб якісно доносити до мас цінність
рівність прав, можливостей та свобод, необхідно започаткувати процес
політичної комунікації. Важливим елементом такого плану є спілкування з
громадськістю, вихід за обмеження засобів масової інформації. Людям завжди
потрібно правдиво пояснювати, що відбувається зараз у політиці, долаючи
відчуття невідомості та невизначеності. У результаті таких дій народ має
поступово відновлювати довіру до представників правлячої еліти.
В умовах дефіциту інформації, варто створити цікаві та емоційні
інформаційні приводи, використовуючи властивістю переведення уваги.
Найбільші емоційні переживання викликають цінності. Зараз політичні діячі
рідко звертаються до цінностей у своєму спілкуванні з народом, зазвичай діалог
йде про вирішення гострих проблем. Але саме ціннісні орієнтири можуть
створити стійкість і поведінці громадян.
Отже, вирішити питання політичної кризи в Україні можна за допомогою
конкуренції спеціальних інженерів та їх співпраця з політиками. Такий метод
ведення політики для стабільного розвитку можна спостерігати у кранах
розвинутих демократій.
Одарич С.В. (м. Київ)
odarych@gmail.com
ВІД «GLOBAL VILLAGE» ДО «GLOBAL POLIS»:
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ В «ГАЛАКТИЦІ
ЦУКЕРБЕРГА»
Візіонерство М. Маклуена було однією з перших спроб осмислення
соціального в перехідний період модерної історії, межі якого умовно
позначаються масовим впровадженням книгодрукарства на світанку
капіталізму з одного боку та поширенням радіо та телебачення в ході Холодної
війни з іншого. Концепція «global village» описує механізми функціонування
масової культури та сформованого нею того типу суспільства, що ми його
спостерігаємо до сьогодні: високоієрархізованих мегаспільнот людей,
об‘єднаних сконструйованими ідентичностями, зайнятих в обслуговуванні
масового індустріального виробництва засобів виробництва, логістичної та
телекомунікаційної інфраструктур, а також товарів широкого вжитку,
нематеріальних цінностей та високоспеціалізованої сфери послуг,
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детермінованих внутрішнім суспільним й міжнародним розподілами праці. Усі
«кутки» цього «всесвітнього села», не важливо, товаришують вони між собою,
чи конкурують, а також всі його «ремесла» керуються високоспеціалізованими
бюрократіями, які мають вертикальну ієрархію та у своїй роботі керуються тим,
що академік В. Глушков називав «паперовою інформатикою»: жорстко
визначені легітимні носії інформації, що беруть участь в діловодстві,
використовуються професійними управлінцями у прийнятті рішень в межах
власної компетенції. Звісно, йдеться про так звану веберівську «ідеальну
бюрократію», що функціонує в тому ж ідеально-веберівському поділі
суспільного виробництва на умовно закриті «автономні сфери», однак, реалії
далекі від ідеалу, а питання чистоти раціональності не є предметом даних тез.
Щодо індустрії централізованих ЗМІ, яка також є однією із автономних
сфер виробництва і є елементом системи владно-ієрархічних відносин в межах
кожного політико-економічного утворення, то вона якраз і покликана
формувати колективні ідентичності мешканців «global village» під задоволення
потреб виробництва через інститути масової освіти, масової культури та
масових комунікацій, які забезпечують масову мобілізацію для досягнення
узгодженої соціальної та економічної дії. Механіку такого «прикладного
соціального конструктивізму» описано в роботі Б. Андерсона «Уявлені
спільноти». У висліді маємо той тип «державного Левіафану», що існує нині:
людство, яке функціонує як світова економіка, світ-система, якщо завгодно,
поділене на величезні держави-нації, які керуються бюрократіями,
призначуваними або деспотіями, або шляхом процедур представницької
демократії. Щодо полісної логіки управління, то її у сильно видозміненому
вигляді намагається практикувати міжнародний корпоративний сектор. Такий
стан справ на сьогодні в доволі крупному масштабуванні.
Однак, комунікаційна революція, викликана появою та масовим
поширенням електронних медіа (мається на увазі технології Інтернет,
індивідуальні комунікатори та комп‘ютерна техніка, соціальні мережі,
електронні бази даних та онлайн-бібліотеки тощо) в останній чверті ХХ
століття і яка продовжується до сьогодні, дозволяє щодо демократичної участі
мас, тобто, всіх і кожного, поставити питання руба: по-перше, засоби
виробництва та споживання інформаційного ресурсу сьогодні максимально
децентралізовані та деієрархізовані; по-друге, існують матеріальні умови у
вигляді високотехнологічних та високоефективних автоматизованих систем
дедуктивних обчислень для переосмислення ефективності ієрархізованої
бюрократичної технології управління на користь децентралізованої
кібернетичної; по-третє, електронні комунікації дозволяють поставити під
сумнів ефективність ринку та товарного виробництва шляхом впровадження
інструментів формування консолідованого попиту та виробництва ресурсів для
його насичення; по-четверте, нові комунікації спонукають до нового штибу
теоретизування про суспільство та вироблення нової епістемології, близької до
радикального конструктивізму. Все це дозволяє проектувати соціальний устрій
більш сміливо, ніж пропонується в популярних концепціях «електронного
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урядування», основним ганджем котрих є намагання втиснути нові сутності в
старі форми. Адже варіант хоча б впровадження механізмів так званої «liquid
democracy», тобто, відмови від логіки представництва на користь логіки
делегування, є значно радикальнішим та конструктивнішим, ніж
розрекламовані маркетологами «прозорі е-офіси» та «е-бюрократи».
Звісно, нові часи вимагають нових теоретизувань. Їх підвалини були
закладені одночасно з зародженням нових комунікаційних технологій. Мова
йде про батьків-засновників кібернетики та обчислювальної техніки: Н. Вінера,
В. Глушкова, С. Біра та інших, які були не тільки інженерами і математики, але
й соціально активними людьми широкої ерудиції, які переймалися суспільно
значущими питаннями. Заслуховують на прискіпливе вивчення політекономічні
ідеї авіаконструктора О. Антонова. В соціології кібернетизацією її понятійного
апарату та переосмисленням її підвалин з цих позицій займався Н. Луман, який
ототожнив суспільство і комунікацію та заклав основи нової науки соціокібернетики, немало натеоретизував і М. Кастельс... Зрештою, подолання
«Левіафана» і формування «глобального полісу» залежать в першу чергу від
сміливості в теоретизуванні, чого нині гостро бракує.
Одарченко К.Ю. (м. Київ)
katerynaodarchenko@gmail.com
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ НА ЦІННІСНІ
ОРІЄНТИРИ
Соціальний інжиніринг важлива складова формування громадської думки
чи системи людського сприйняття в цілому.
Соціальний інжиніринг – комплекс знань, що дозволяє формувати
громадську думку чи систему людського сприйняття в цілому. Політичні
технології, політичний менеджмент, PA, PR, GR– це методи точкового впливу
та роботи з людиною, соціальний інжиніринг – набагато ширше поняття.
Пам‘ятаймо: для реалізації комплексних проектів – наприклад, зміни ціннісних
орієнтирів від спеціалістів потрібне глибоке розуміння філософії, психології,
наявності гуманітарної бази загалом. Нині в Україні соціальних інженерів
можна перерахувати на пальцях рук. Саме це і ускладнює співпраця політиків,
лідерів громадських організацій зі справжніми професіоналами, а в регіонах
навіть навіть унеможливлює її. Як наслідок – відсутність стратегічного
планування у громадських кампаніях, а виборчі кампанії наповнені
некоректними методами боротьби, зниженням кількості прямих контактів з
електоратом на користь реклами. Ці фактори призводять до ускладнення
розвитоку демократичних процесів.
Функції соціального інжинірингу зводяться до формування цінностей,
котрі в свою чергу є головними мотивами людини, її критеріями оцінки
реальності. Саме цінності лежать в основі наших вчинків, слугують нашими
внутрішніми правилами та принципами. Спеціалісти з соціального інжинірингу
можуть забезпечити стабільність даної системи, що частіш за все важливіша за
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закони. Переконання ціннісного характеру проходять крізь серце та розум
споживача інформації.
За Маслоу у процесі формування цінностей першу скрипку відіграє еліта.
Але в той самий час «героїв» створюють саме політичні консультанти, адже
якісно нових ідей чи вчинків нині в українському політикумі вкрай мало. Саме
ці «герої» можуть дати готові відповіді на більшість запитань, проаналізувати
інформацію замість громадянина та запропонувати картину «кращого
майбутнього».
Отже, для прикладу, якщо ми хочемо ефективно пропагувати цінності
лібералізму – рівність прав та рівність можливостей, свободу – нам варто
організувати процес політичної комунікації. Важливим елементом даної
тактики є відкритий діалог з громадськістю, вихід за рамки ЗМІ, максимальна
співучасть громадян. Не варто забувати й про «вічні міфи» та базові цінності
людей, вони мають гармонійно вкладатися в канву риторики «героя». Людям
постійно потрібно пояснювати, що відбувається нині, в даний конкретний
момент у політичній сфері. Результатом стане виникнення нових міфів, аксіом,
легенд, а згодом і ціннісних орієнтирів.
В умовах кризових комунікацій, можлива наявність інформаційного шуму
чи дефіциту інформації загалом. Тут варто застосовувати створення цікавих та
емоційних інформаційних приводів, користуючись властивістю переведення
уваги. Саме цінності виникають найсильніші емоції, вони здатні звернути увагу
на себе.
Нині політики рідко звертаються до цінностей у своїх комунікаціях,
зазвичай мова йде про вирішення конкретних проблем чи презентації
популістичних програм. Але зазначимо, що саме ціннісні орієнтири можуть
створити стійкі системи координат, а отже і стратегічну симпатію виборця.
Орленко С.П. (м. Київ)
Orlenko_Sergey@ukr.net
РЕАЛІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ
Технічний розвиток та технологізація суспільства з кожним днем
проникають у нові сфери життя людини. Не стали виключенням і механізми
державного управління. Існує китайське прокляття яке звучить наступним
чином: «Щоб ти жив у епоху змін», тож спробуємо проаналізувати
ефективність та життєздатність відносно нового – електронного врядування, та
встановити, в умовах нинішніх реалій, чи це прокляття, чи все ж промінь надії у
застарілій системі, яка потребує змін.
Розпочати слід з поняття врядування (governance) – це процедура
об‘єднання влади та обов‘язків у суспільстві. Таке поєднання фактично
визначає відношення у суспільстві та рішення, що приймаються у
ньому. Врядування – категорія, яка набагато ширша за уряд та описує нові
відносини офіційних інституцій та громадянського суспільства. Концепція
ефективного врядування (good governance) з‘явилась вперше в середині 90-х
років минулого сторіччя як одна з програм розвитку ООН. Вона розглядалась
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як здійснення адміністративної і політичної влади, а також процес моніторингу
економіки в цілях керівництва справами держави на усіх рівнях. Вважалося, що
управління засноване за принципами поділу влади, влади народу, прозорих
виборів та зміни посадових осіб, звітності виконавчої влади, дотримання
закону, політичної багатовекторності, незаангажованих засобів масової
інформації, матиме демократичний характер. Одночасно ефективність
врядування розуміється як досягнення цілей у встановлені терміни і з
мінімальними витратами суспільних запасів. Поєднання демократичності і
ефективності взаємно припускають і обумовлюють один одного.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2010 року no 2240-р, була схвалена Концепція розвитку електронного
урядування
в Україні. Так у Концепції навели наступне визначення:
електронне урядування – форма організації державного управління, що
підвищує ефективність, відкритість та прозорість діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування використовуючи сучасні ІТ
технології для утворення сучасного виду держави, що зацікавлена у
задоволенні потреб її громадян [1].
До основних вимог при проектуванні електронного урядування віднесли:
прозора та відкрита система;
впровадження конфіденційності та інформаційної безпеки;
єдина система для технічних стандартів та сумісність для всіх
компонентів;
орієнтація на інтереси і потреби користувачів системи.
До очікувань від впровадження Концепції сміливо відносили реалізацію
принципів ефективного управління, наприклад:
підвищення ефективності державного управління за рахунок процедури
спрощення управлінських, зменшення адміністративних затрат, використання
новітніх технік державного керування;
поступове покращення та спрощення у наданні адміністративних послуг;
реалізацію процедури контролювання дій членів державної влади і
місцевих самоврядувань за якістю їх роботи;
відкрите відображення інформації, яка стосується дій державної влади та
місцевого самоврядування, і представлення можливості громадянам бути
членами процесу розробки рішень, які впроваджуються на усіх державних
рівнях;
зниження рівня корумпованості та частки тіньової економіки;
досягнення принципово кращого рівня керування державним апаратом та
суспільністю, а також зміцнення довіри до державного апарату.
Але електронне врядування зіткнулося з низкою нерозв‘язаних проблем,
які так характерні для нашої країни. Слід виділити відсутність єдиної системи
виставлення оцінки впровадження електронного урядування та моральну
застарілість існуючих порталів та веб-сайтів органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, які взагалі не передбачають режим функціонування
і подання адміністративних послуг за принципом універсальності. Причиною
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цього є неспроможність системи взаємодіяти із нинішніми правилами по
наданню адміністративних послуг і відсутність механізму віддаленого прийому
заяв до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
В підсумку слід зазначити, що проблеми, пов'язані із впровадженням
технології електронного урядування в усі рівні державного управління, мають
міжміністерський, міжобласний характер і за рахунок недостатності необхідних
фінансових та матеріально-технічних ресурсів і неефективного їх
використання, не можуть бути розв'язані спеціальними органами виконавчої
влади [1].
Список використаних джерел:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 2250-р
Київ «Про схвалення концепції розвитку електронного урядування в Україні».
Осовцев А.В. (м. Київ)
awo95@mail.ru
СТАН І ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ
ПОРІВНЯННЯ З ЗАХІДНИМИ КРАЇНАМИ
Політична
модернізація
передбачає
оптимізацію
політикоадміністративної системи у напрямі забезпечення механізмів реалізації
демократичних прав і свобод громадян, створення ефективної і дієвої системи
влади.
Головною рисою політики інновацій та модернізації в Україні, є те, що
вона має несистемний характер це призводить до її низької ефективності. Після
отримання незалежності перед Україною були відкриті різноманітні напрямки
для політичної модернізації, але досягнувши певного рівня модернізація вона
через розрив між бажаними наслідками політичних змін і реальними
результатами, потрапила у становище яке називається "синдром модернізації".
Синдром модернізації - це суперечливість між здатністю політичної системи до
інтеграції та процесом диференціації та дотриманням рівності.
Політична модернізація в Україні не може відбуватися у повну силу через
певні проблеми та перешкоди. Основні із них це:
Ігнорування соціальних потреб суспільства;
Розвиток соціальної політики, жертвою якої стає економіка, це так
званий популізм, який як правило в більшості базується на обіцянках;
Небажання, неспроможність влади, а саме політичної влади
поширювати процес модернізації з елітарного на масовий рівень;
Хоча в Україні традиційна політична культура, сприйняття сучасних
політичних цінностей неглибоке, поверхневе.
Модернізація - це ідеологія, а не набір різноманітних програм у різних
сферах. І навколо неї треба будувати конкретні реформи, які будуть призводити
до позитивних якісних змін в політичному, економічному та суспільному житті
країни
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Після підписання України асоціації з Євросоюзом (політична частина
угоди - 21 березня 2014 року, економічна частина — 27 червня 2014 року),
можна сподіватись на нову тенденцію політичної модернізації, з врахуванням
попередніх помилок.
Якщо розглянути політику інновацій та модернізації в західних країнах, то
можна зробити поділ на такі етапи модернізації:
Доіндустріальний етап: почався у XVI ст. і закінчився у середині XVIII
ст., етап в якому почали поширюватись елементи модерну, підприємництва,
почали з‘являтися перші технічні розробки та винаходи;
Індустріальний етап: почався у другій половині XVIII ст. і закінчився у
кінці XIX ст., етап в якому було створено основи нового індустріального
суспільства;
Пізньоіндустріальний етап: почався у другій половині XVIII ст. і
закінчився у першій половині XX ст., етап основними рисами якого стали:
стандартизація виробництва, створювання конвеєрів, зростання інтегрованості,
зацікавленість населення у політичному процесі, критика лібералізму, зміни у
міжнародній політиці;
Постіндустріальний етап: почався з 60-х рр. XX ст., етап в якому модерн
підвергся критики, та почали з‘являтися ознаки постмодерну, змішаної
економіки та соціальної держави.
Якщо подивитися на становище західних країн, то можна зробити такий
висновок, що в них політика інновацій та модернізації проводиться ефективно,
це можна побачити на прикладі багатьох розвинутих європейських країн. Але
нажаль такого не можна сказати про Україну, в якій політика модернізації на
даному етапі може і почала розвиватися з новими силами, але по результатам
попередніх етапів видно, що вона мало ефективна, і це пов‘язано з багатьма
проблемами, які, хочеться сподіватись, будуть вирішені у ближньому
майбутньому.
Пашов Р.І. (м. Київ)
РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВНЗ
Головними умовами ефективного розвитку сучасного університету є
необхідність швидкої адаптації до змін і вміння створювати конкурентні
переваги у всіх сферах діяльності – освітній, науковій, консалтинговій,
інформаційній, соціально-культурній та інших. Найважливішим ресурсом
організації, що призводить її до ефективного розвитку та підвищенню її
конкурентноспроможності є персонал. Тобто, успішний розвиток організації
безпосередньо залежить від ефективності розвитку її персоналу. Тому стратегія
змін в організації повинна мати в якості одного з основних своїх пріоритетів –
розвиток персоналу. У вищих навчальних закладах це досягається за
допомогою наукової діяльності працівників, оскільки за її інтенсивності та
результативності, наявності в ній інноваційної складової можна судити про
відповідність ВНЗ своєму статусу. Науково-дослідна діяльність ВНЗ – один із
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засобів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і кращий
спосіб залучення студентів до нестандартної, творчої роботи. Саме тому для
підтримки та розвитку наукової діяльності ВНЗ необхідно застосовувати
адекватні методи та сучасні технології управління нею.
Однією з загальних тенденцій розвитку сучасної світової цивілізації є її
трансформація до інформаційного суспільства на основі широкого
впровадження систем автоматизованого управління в усі сфери
життєдіяльності. Швидке розширення інформаційних потоків в сучасних
освітніх організаціях, збільшення динаміки розвитку вищих навчальних
закладів, вимагають пошуку та впровадження більш ефективних напрямків
діяльності, як у навчальному процесі, так і у всій управлінській діяльності ВНЗ.
Однією з важливих складових вдосконалення освітнього процесу ВНЗ є
оптимізація процесів управління документообігом, що дозволяє зменшити
навантаження на викладачів шляхом зменшення обсягу створюваних
документів і скорочення часу пошуку необхідних документів для реалізації
основної діяльності кожного із співробітників.
Модернізація системи автоматизованого управління в вищих навчальних
закладах дозволить перейти на новий, більш прогресивний рівень, що
дозволить використовувати технології електронного урядування та зменшити
кількість паперової роботи, що в свою чергу дозволить більше часу викладачам
приділяти науковим та інноваційним розробкам. АСУ дозволить оперативно
управляти кадровою політикою і започаткує впровадження центральної бази
електронного урядування вищих навчальних закладів України. Впровадження
по всій території нашої держави дасть поштовх молодим кадрам більш гнучко
реагувати на потреби країни у кадрах в різних регіонах, та регулювати
необхідності в них заздалегідь.
Таким чином, від правильно організованої системи надання та отримання
знань залежить соціально-економічний, високотехнологічний та інноваційний
розвиток як країни загалом так і кожної особистості зокрема. А кадрова
політика будь-якого вищого навчального закладу повинна бути спрямована на
формування такої системи роботи з персоналом, яка орієнтувалася б на
досягнення стратегічних цілей ВНЗ, отримання як соціального, так і
економічного ефекту. Сутність стратегічного управління персоналом повинна
полягати у відповіді натри найважливіші питання: якому рівню інноваційності
та науковості відповідає науково-педагогічний персонал; в якому науковому
напрямку має бути задіяний науково-педагогічний персонал у відповідності зі
стратегією розвитку вишу; які організаційні зміни необхідно впровадити щоб
інтенсифікувати інноваційний розвиток персоналу. Правильно відповівши на ці
питання, ВНЗ зможе вибудувати стратегію і тактику своєї діяльності таким
чином, щоб в майбутньому досягти поставлених перед собою цілей по
модернізації та інноваційному розвитку.
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Пустовіт В.А. (м. Київ)
pustovit_vladimir@ukr.net
РЕВОЛЮЦІЯ,ЯК ТОЧКА НЕЗВОРОТНОСТІ:УСВІДОМЛЕННЯ
ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Теорія управління – це наука про принципи й методи керування
різноманітними системами. Якщо поглянути на саме визначення теорії
управління, з впевненістю можна сказати, що, як мінімум, останні 10 років
керівництво нашої країни навіть не задумувалося про цей термін. Про яку науку
може йти мова, якщо влада може допустити такий крах держави, довести народ
до революції?
На мою думку, суть наших проблем в Україні полягає в абсолютно
бездарному керуванні державою. Невже ніхто не ставив собі питання про те, як
настільки багата держава, із потужним генофондом та надзвичайно родючими
землями, могла дійти до такого стану, як зараз? Саме керівництво призвело до
цього. Та насамперед, це керівництво призвело до проливання крові простих
громадян, наших братів, батьків, друзів…З глибоким жалем ми спостерігаємо
ситуацію, яка відбувається зараз. Та серед абсолютно темного неба все ж можна
знайти проблиски й позитивні моменти. Не виняток і ми з вами. Навряд чи
хтось може заперечити, що саме той виклик, який було кинуто нашому народу,
надав потужний поштовх до згуртування нації. Мільйони людей почали носити
символіку не Англії чи США, а України. Нарешті стало модно говорити
українською, слухати українську музику. Нарешті про нас заговорили у світі, і
заговорили як про тих, які змогли протистояти величезній державі – Росії. Я
думаю, що настільки згуртованими українці ще не були, гімн України ще не
звучав настільки гордо та незалежно.
Не можу не зауважити, що кожен день ми маємо приймати виклики, які
надає нам непроста ситуація в нашій країні – війна. Найпершим викликом для
нас стало чітке визначення своєї позиції, адже коли в країні, у якій ти живеш,
йде революція, неможливо залишатися байдужим, кожен для себе має вирішити
– залишитися далеко позаду й жити так, як тобі це нав‘яжуть ненаситні
можновладці, чи взяти все в свої руки й самому вирішувати свою долю, долю
своєї країни. Ми чітко побачили, що деяка частина людей, які проживають на
території України (українцями назвати їх просто не повертається язик),
проявила себе абсолютно українофобними та ворожими. Але це неодмінно
допомогло нації загалом, адже, як відомо, пацюки першими покидають
корабель, який тоне, от так сталося і в нашій державі. Майже всі щури вже
покинули «корабель», і тепер ми з вами, з людьми, які вважають себе
українцями, можемо сміливо залагодити всі пробоїни, розкрити вітрила на
повну й рухатися в напрямку, який самі собі оберемо, не пускаючи злодіїв і
зрадників на борт. Звичайно, ще залишились люди, які неправдивим шляхом
потрапили у вищі чини влади, і роблять все для того, щоб корабель під назвою
«Україна» не зрушив з місця. Але і цей виклик ми приймемо, і з гордістю
подолаємо цю проблему. Та для того, щоб у нашій країні відбулися зміни на
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краще, ми маємо добре попрацювати та подолати ще масу проблем, які нам, як
козацькому народу, під силу подолати.
Якщо ж говорити конкретно про проблеми, кроки та реформи то, однією з
найбільших проблем, як на мою думку, є неналежне ставлення та допомога
військовим. Адже неможливо привести країну до перемоги в стані війни без
нормальної боєздатної армії, оскільки всі ми добре знаємо, що армія зараз
тримається тільки на волонтерах. А що можна казати про умови реабілітації
військових? Це, безперечно, буде проблемою ще не один десяток років, адже
люди, які повертаються з війни, не можуть навіть уявити, що влада вже забула
те, що вони зробили для країни, і навіть не збирається допомагати ні фінансово,
ні морально. Через це психічний стан багатьох військових загострюється, і ми
спостерігаємо випадки проявів неконтрольованої агресії. Саме це має стати
однією з ключових реформ нашої країни, які, до речі, попри заклики
європейських країн, дуже сильно гальмуються саме тими злодіями, про яких
вище зазначалося в моїй доповіді.
Взагалі, реформи в нашій країні – це велика окрема тема, адже не дарма
народ знову піднімає хвилю обурення проти гальмування реформ судової
влади, прокуратури, СБУ тощо. Але щодо їхніх перспектив, то я вважаю, що
все реально. Поглянути лише на досвід Грузії – країна була також у жахливому
стані, а зараз обійшла Україну на шляху до євроінтеграції. Або ж погляньте на
Польщу – її сміливо можна назвати пострадянською країною, старт був значно
гірший ніж в України. ВВП Польщі в 1992 році був майже в півтора рази
менший, ніж в України, а зараз – це найбільш прогресивна країна Європи, і її
ВВП майже в 3 рази більше, ніж в нинішній Україні.
Ось саме це і демонструє, що, певно, за 24 роки незалежності небагато
людей, які керували й керують країною, вивчали таку науку, як теорія
управління.
Підсумовуючи все написане, хотілось би ще раз наголосити, що я
впевнений у тому, що ми, українці, можемо подолати всі перешкоди на шляху
до кращого життя, на шляху до євроінтеграції. Ми, безперечно, можемо
прискорити впровадження реформ, і тільки від нас залежить, як же насправді
складеться доля нашої держави, адже це велична країна з величезним
потенціалом.
Я впевнений, що через десять років ми будемо провідною європейською
країною, і вже саме ми будемо розказуватии про історію нашого успіху. І
можливо, це особливості нашого менталітету, що для серйозних змін нам
потрібен серйозний стимул?
Радецька О.Й. (м. Київ)
sasha7731@gmail.com
ВИЗНАЧЕННЯ І УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ КРИЗАМИ
Півстоліття тому, після конфлікту навколо Берліна і Куби, в моду увійшов
новий термін «антикризове управління». У деяких відношеннях цей термін і
605

основні його теми викликають багато суперечок про політику безпеки протягом
холодної війни. [1]
Термін «криза» походить від грецького слова, що означає вибір або
рішення під час якого наступає переломний момент «хвороби», коли стан
хворого поліпшується чи погіршується. [2]
Ідея міжнародної кризи характеризується коротким часом для прийняття
рішень та високим рівнем стратегічної невизначеності. Часто кризу
ототожнюють із використанням військової сили під час конфлікту, хоча
безпосереднього зв‘язку між ними немає. Однак криза, зменшуючи наявну
кількість інформації у сторін щодо дій та намірів одна одної, а також підвищену
увага засобів масової інформації загострює антагонізм у конфлікті, збільшуючи
також і ймовірність переходу конфлікту з латентної фази до фази відкритого
протистояння із використанням військової сили.
У міжнародних відносинах, кожна криза може зробити державу
переможницею або переможеною. Зрозуміло, що кожна держава хоче бути на
боці переможців, тому кризові ситуації можна розглядати як певні додаткові
можливості. Перш за все, добре організована програма управління кризою
потрібна, щоб мати можливість скористатися нею, хоча для цього необхідні
належні умови.
Прогнозування кризи є одним з основних кроків успішного управління.
Крім того, суб‘єкти міжнародної арени повинні підготувати себе до умов
прийдешньої кризи і навіть знайти можливості і шляхи для її усунення.
Після холодної війни, з'явилися дві пов‘язані між собою кризові тенденції.
Першою є змінююча тенденція, яка зауважує, що більшість міжнародних криз
пов‘язані із сприйняттям так званої світової держави, США. Тепер кризова
тенденція розглядає міжнародні кризи і іншими частинами світу. Друга
тенденція повязана з тим, що в роки холодної війни кризи були симетричні,
тобто спалахували між державами із рівною потужністю. Зараз ця тенденція
трансформувалася в асиметричний характер.
Відповідно до роздумів Орана Янга, ряд подій, що викликають кризи
посилюють силу дії, сприяючи нестабільності в загальній структурі системи.
Крім того, він активує той же тип факторів у підсистемах і надає ймовірність
застосування сили і ризику [3].
Янг зупинився на важливості напрямку значних змін в міжнародній
системі, особливо щодо потенційних періодів кризи. На думку Янга, можливо
це правда, що відносні форми міжнародної системи можуть повністю зламатися
в кризових ситуаціях. Однак це може привести нас до неправильних
результатів, якщо ми узагальнемо цю гіпотезу. Протилежним прикладом є
кубинська ракетна криза 1962, яка була сприйнята як поділ впливу водного
середовища у відносинах між США і Радянським Союзом, але потрібно також
зауважити, що ця криза викликала період поміркованості в міжнародній
системі.
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СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОМІСТКОГО
ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНІЙ ІРЛАНДІЇ
Для наочності оцінки наслідків впровадження наукомісткого виробництва
в сучасній Ірландії розберемо суть деяких показників «успіху» країни.
Наприклад, розвиненість наукомісткої виробничої системи, тобто системи, що
здатна освоїти і реалізувати інноваційні технічні і технологічні знання нового
покоління наукомістких технологій, та наукомістке виробництво, тобто
виробництво, яке забезпечує впровадження повного життєвого циклу розробки.
Знаючи про такі поняття, ми можемо використовувати їх для визначення
причин соціальних зрушень в країні. Розглянемо ці соціальні зрушення на
прикладі сучасної Ірландії.
Станом на 2013 рік Ірландія посідає 11 місце у світі за рівнем ІЛР (0,899 –
дуже високий). Індекс людського розвитку (ІЛР) - інтегральний показник, що
розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня
життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик
людського потенціалу досліджуваної території. Він є стандартним
інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів.[1]
Очевидно, що високим рівнем життя Республіка Ірландія завдячує стрибку так
званого «Кельтського тигра», тобто різкого економічного зросту країни. Він
відбувався в три етапи, а саме: перший етап проходив з 1990-х до 2001 року,
другий етап спостерігався в 2003 році, третій пік - в 2008 році. З 1996 по 2007
рік внутрішній валовий продукт Ірландії збільшувався в середньому на 7,1% на
рік, що перевищило не тільки світові показники (3,2%), але й показники
швидкозростаючих азіатських країн (4,3%).[2] Розглянемо специфічні соціальні
зміни ірландського суспільства, спричинені даним піднесенням економіки.
По-перше, була утворена велика кількість робочих місць на підставі
закордонних інвестицій. Інтернет-видання «Кореспондент» повідомляє:«Для
залучення іноземних інвестицій у країні було утворено Агентство по
індустріальному розвитку, що надає гранти і фінансові пільги компаніям, що
розвивають бізнес. Крім того, уряд створив у країні вільні економічні зони. Для
виробників тут були передбачені фіскальні пільги. Податок на прибуток у цих
привілейованих промислових зонах був встановлений на рівні 10%(в Україні
23%). Іноземний бізнес відреагував миттєво. Транснаціональні корпорації
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зрозуміли, що в цій холодній країні створені тепличні умови для
підприємництва. Гроші хлинули на Смарагдовий острів».[3] По-друге, цей злет
став кульмінацією в здобутті економічної автономії, адже «незважаючи на те,
що до 1970-их пройшло більше півстоліття з моменту здобуття Ірландією
незалежності, 90% її експорту було все ще міцно прив'язане до Великобританії.
Ірландців - як і українців сьогодні - переконували, що вони здатні тільки
виробляти аграрну продукцію і продавати її лише на своїх історичних
ринках».[3] По-третє, стрибок «Кельтського тигра» стимулював розвиток
культури Ірландії, урбанізацію, а також глобалізацію, що в результаті
наблизило суспільство до рівня мультикультурного. «Ірландія стала магнітом
для імміграції. Це значно змінило демографію країни і призвело до виникнення
мультикультурного суспільства, особливо в Дубліні та інших великих містах.»
повідомляє видання «Експерт». [4] Також слід зазначити, що істотно змінився і
рівень життя населення загалом у порівнянні з попередніми роками. «За
словами Коффея, в 1990-х країна занурилася в величезні гроші. Бідні ірландці
раптом отримали можливість проводити Великдень в країнах Карибського
басейну, влітку засмагати на Мальдівах і проводити вікенди в містах Європи та
Америки. "Всі ресторани [в країні] були зарезервовані, бари і клуби були
переповнені майже всі дні тижня. Світ був нашим", - облизується Коффі.» [5]
Ці вражаючі зміни в житті населення Смарагдового острова змушують
задуматись, що саме призвело до такого довгоочікуваного економічного успіху
країни. Експерти в один голос стверджують: однією з вагомих причин «стрибку
тигра» стало інвестування у фармацевтику, електроніку та інформаційні
технології, тобто в наукомістке виробництво. Ряд реформ у сфері освіти
забезпечив ринок висококваліфікованими кадрами, що зробило можливим
впровадження нових технологій і налагодження продуктивної роботи кожного з
промислових комплексів Ірландії. В свою чергу розвитку вищезгаданих галузей
посприяв розквіт машинобудівного сектору і технологій виробництва.
Машинобудівний сектор Ірландії розвивався, в основному, в результаті
поставок ірландських компаній міжнародним компаніям, що знаходяться в
країні. Спочатку ірландські постачальники виконували субпідрядні роботи, але
за минулі роки розширили свої можливості і, вкладаючи великі кошти в наукові
дослідження і дослідно-конструкторські розробки, змогли почати виробництво
виробів, які тепер продаються в усьому світі під своїми товарними знаками.
Цей сектор тепер представлений повним спектром компаній, що виробляють
широкий асортимент товарів і послуг. Цього року загальні продажі в цьому
секторі складуть приблизно 1,2 мільярда євро, при цьому багато хто з
провідних компаній експортує свої товари не тільки до Великобританії, але і по
всій Європі та за її межами. Діяльність сектора машинобудування ділиться на
три основні напрямки, а саме: аерокосмічне виробництво, сільськогосподарське
обладнання та розробка технологічних процесів та приладів. Виробничі
компанії розкидані по всій території Ірландії, хоча розвиваються і окремі
спеціалізації регіонів, наприклад, група інструментальних підприємств на
північному заході і виробництво навантажувачів на північному сході.
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Машинобудівні компанії обслуговують широкий спектр галузей промисловості,
від електроніки до хімії та фармацевтики, від харчової промисловості до
виробництва медичного обладнання. Галузь технологій виробництва Ірландії
забезпечує світові компанії, що лідирують у технологічній області, такими
засобами виробництва, як системи автоматизації, газоаналізуюче та
контрольно-вимірювальне обладнання. Найбільші компанії, які обслуговуються
на місцевому ринку, роблять значний внесок у розвиток цієї галузі, особливо
успішно розвиваються хімічна і фармацевтична галузі. Крім того, галузь
технологій виробництва Ірландії займає міцні позиції на міжнародному ринку.
Ірландські компанії обслуговують світових лідерів інших галузей
промисловості, серед яких компанії «ЕйБіБі» (ABB), «Інтел» (Intel), «Роллс
Ройс» (Rolls Royce), «Сіменс» (Siemens) і «Тексас Инструментс» (Texas
Instruments) . [6] Не дивно, що гідний рівень якості продукції потребую високої
технологічності самих процесів виробництва. Тож не оминуло стороною
впровадження наукомісткого виробництва і в сфері зварювання – найбільш
продуктивного способу отримання нероз‘ємних з‘єднань. Цей спосіб
металообробки та споріднені процеси є інтегрованими у всі галузі машино- та
приладобудування (наприклад, основним методом збирання будь-яких
електроприладів є паяння). Тому залучення новітніх технологій постає вкрай
важливим для розвитку зварювального виробництва та й промисловості
загалом.
Отже, низькі податки й відкритість країни для іноземного бізнесу,реформа
профосвіти з її переорієнтацією на інноваційні технології та вільне володіння
англійською мовою зробило можливим стрімке економічне піднесення Ірландії,
що сприяло формуванню робочих місць, забезпечило економічну незалежність,
поштовх до розвитку культури та суттєве підвищення рівня життя населення.
Вирішальну роль в цьому зіграло впровадження наукомісткого виробництва, а
особливо новітніх технологій в промисловості. Аналізуючи феномен
«Кельтського тигру», Україна може і має зробити певні висновки щодо надання
пріоритетності високотехнологічним засобам виробництва, враховуючи
блискучу теоретичну базу наукових знань та можливість відтворення
прогресивних технологій на вітчизняних підприємствах.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ЯК КОМПОНЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА
Економіка сучасної України не готова до нових глобальних викликів, вона
значно поступається розвиненим країнам світу, відрізняється низьким рівнем
добробуту та якістю життя населення.
Більшість
підприємств
країни
є
технологічно
відсталими,
неконкурентоспроможними, енергоємними. Негативні тенденції у виробництві
пов‘язані зі змінами на фінансових ринках, дефіцитом власних ресурсів,
низькою адаптивністю до внутрішніх та зовнішніх змін.
Необхідно створювати конкурентоспроможну, а також адаптивну до
кризових трансформацій національну економіку: залучати високоефективні
інвестиції для модернізації виробництв, перспективних видів промислової
діяльності; втілювати науково-проектні розробки у вітчизняну промисловість,
збільшувати наукоємність промислового виробництва.
Запровадження безвідходних технологій та створення економного режиму
функціонування виробництв збільшиться за рахунок притоку екологічних
інвестицій. Необхідно розвивати виробництва зі знешкодження та утилізації
промислових та побутових відходів.
Розширення внутрішніх взаємозв‘язків між суб‘єктами вітчизняного
ринку та заміщення імпорту товарами власного виробництва забезпечить
внутрішній попит та знизить рівень споживання імпорту в цілому.
Необхідно розширювати ринки збуту української продукції, і не лише за
рахунок товарів аграрного сектору, а також збільшувати частку
високотехнологічних товарів у структурі національного експорту. Сприяти
притоку інвестицій, які налагоджуватимуть виробництва товарів, що поступово
заміщуватимуть імпорт.
Створення
модернізованого
аграрного
та
аграрно-переробного
виробництва забезпечить ефективне функціонування агропромислового
комплексу, надасть можливість переорієнтовувати деякі види експортної
продукції на потреби внутрішнього ринку.
Повинна здійснюватися державна фінансова підтримка інноваційних
ініціатив підприємств, закладів освіти, науки щодо проведення ними власної
дослідницької та інноваційної діяльності. Державна допомога повинна бути
спрямована на реалізацію індустріальних програм, прискорення втілення
науково-прикладних розробок у виробництво.
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Розвиток інноваційної діяльності медичних організацій підвищить якість
медичних послуг шляхом впровадження ефективних медичних технологій,
модернізації медичного обладнання з метою підтримки здоров‘я населення.
Технологічна модернізація виробництв сприятиме поліпшенню екологічної
ситуації та підвищить рівень екологічної безпеки, що забезпечить захист
населення від надзвичайних ситуацій та техногенних катастроф.
Державне стимулювання розвитку енергозберігаючих та екологічно
безпечних технологій, а також погодження їх з міжнародними стандартами
зменшить негативний вплив на навколишнє природне середовище.
Необхідно розробляти економічні механізми реалізації енергозберігаючих
заходів та розвивати ринок новітніх технологій, створювати нові структури
державного управління у сфері енергозбереження.
Збільшення бюджетних інвестиційних програм в індустріальному секторі
необхідно підтримувати державним кредитуванням, ціновою політикою
підтримки промислової продукції, розширювати державні замовлення на
розробку науково-дослідницькими установами інноваційної продукції,
стимулювати впровадження альтернативних джерел енергії.
Державні програми енергозбереження: залучення нетрадиційних та
відновлювальних енергетичних джерел, технічне переоснащення виробництв
будуть мати перспективний потенціал для країни.
Державна політика повинна бути націлена на сталий розвиток суспільства
з підвищенням рівня добробуту населення, сприяння створенню умов які б
забезпечили позитивні зміни в економічній сфері. Так, сприятлива соціальноекономічна, інноваційна, фіскальна, регулятивна політики держави забезпечать
конкурентоспроможність економіки.
Рябець В.А. (м. Київ)
КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОСВІТІ ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНЗ
На сьогоднішній день освіта є найважливішим напрямом державної
політики та найбільшою гуманітарною сферою за кількістю працюючих в
Україні, провідною галуззю виробництва людського та інноваційного капіталу,
головною сферою розвитку знань і здібностей людини, головним вектором
розвитку, який забезпечує його інтенсивний кількісний і якісний ріст у
довгостроковій перспективі. Тому значний вплив на розвиток суспільства має
кадровий потенціал системи вищої освіти, та його частина, що здійснює
професійну діяльність, надаючи високоякісні освітні послуги та забезпечуючи
конкурентноспроможність ВНЗ, особливо в контексті створення європейських
просторів вищої освіти. Хоча й досі залишається незрозумілим, чи
виправданими є трансформації у сфері освіти саме для нашого суспільства.
Щодо кадрового забезпечення вищої школи України слід зазначити, що попри
кількісне зростання складу науково-педагогічних працівників, варто
виокремити тенденцію до його старіння, зовнішню та внутрішню міграцію
молодих викладачів, низький рівень володіння викладачами сучасними
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інформаційними технологіями та іноземними мовами, що в свою чергу заважає
повністю використовувати переваги Боллонського процесу.
Систему управління освітою в Україні складають: органи управління
освітою (Міністерства та відомства України); адміністрації закладів освіти
(наукові, науково-методичні та методичні департаменти, управління, відділи) та
органи громадського самоврядування. Варто зазначити, що управління освітою
ВНЗ разом з педагогічно-виховною діяльністю здійснює також роботи
інноваційного характеру, що в кінцевому рахунку, за допомогою цих
досягнень, допоможе визначити престиж ВНЗ. Найважливішими методами
управління кадровою політикою ВНЗ є прогнозування та планування,
використання яких дасть змогу комплексно вирішити та визначити науковообґрунтовану перспективну та поточну потребу в молодих професійних кадрах,
визначити їх ефективність використання, форм і видів їх підготовки та
підвищення кваліфікації, висунення фахівців на керівні посади та проведенні
організаційно-виховної роботи в трудових колективах. Для визначення
успішного функціонування ВНЗ в сформованих та прогнозованих умовах, крім
даних методів, можливе використання методу SWOT-аналізу, що дасть змогу,
на основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища вищого навчального
закладу, максимально ефективно виявити, використати та посилити ключові
фактори стратегії кадрової політики ВНЗ.
У сучасних економічних умовах кадрова політика ВНЗ повинна
вирішувати складні задачі – зберегти і зміцнити кадровий потенціал, уникнути
«витоку мізків» і відтоку фахівців в інші сфери діяльності, створити необхідні
умови для позитивної мотивації співробітників, стимулювання їх інноваційної
та творчої праці, захисту професійних та економічних інтересів. Серед
інноваційних напрямків розвитку ВНЗ можна виділити: стратегічне управління,
операційна діяльність, управління якістю освітніх послуг, маркетинг, кадри,
науково-дослідна робота та ін. Формування інноваційного кадрового
потенціалу ґрунтується не тільки на високому рівні професійної підготовки
співробітників, рівні їх знань, а й на особливих «інноваційних здібностях». До
них можна віднести, насамперед, уміння самостійно виробляти інновації в
процесі трудової діяльності, а так само бути відкритими до всього нового,
переймати досвід інших науковців, і на основі всього цього вміти вибудовувати
перспективи розвитку своєї області та ВНЗ в цілому. Тому, до основних
напрямків розвитку персоналу вищих навчальних закладів відносяться:
розробка професійних вимог до співробітників на основі компетентнісного
підходу; створення системи навчання персоналу; формування кадрового
резерву; створення ефективної системи мотивації; формування організаційної
культури; поліпшення показників роботи; розширення бази професійних
навичок; забезпечення професійної затребуваності. Крім того, в розвитку
інноваційної складової ВНЗ важливу роль відіграють інформаційні технології в
освіті, щодо створення умов відкритого та дистанційного навчання.
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ВОЄННА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
У наукових та нормативно-правових джерелах наведено доволі багато
визначень воєнної політики. У найбільш загальному вигляді під нею розуміють
частину «загальної політики певних соціальних сил, держав і створених ними
спеціальних інститутів влади, які здійснюють підготовку і використання засобів
збройного насильства для досягнення тих чи інших державних або
загальнолюдських цілей, для ведення війни чи протидії її розв‘язанню» [1,
С.82.]. Воєнна політика є складовою «загальної політики держав та
наддержавних об‘єднань (блоків, коаліцій), які здійснюють підготовку та
використання засобів збройного насильства задля ведення війни чи протидії її
розв‘язанню, досягнення інших соціально значущих цілей».
Воєнна доктрина України 2015 р. воєнну політику України визначає як
«діяльність суб‘єктів забезпечення національної безпеки держави, пов‘язана із
запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового
будівництва і підготовкою Збройних Сил України, Державної служби
спеціального зв‘язку та захисту інформації України, Державної спеціальної
служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до збройного
захисту національних інтересів» [2]. Доцільно прокоментувати, що в документі
йдеться про так званий «конструктивний» вимір воєнної політики, в основі
якого – законодавчо визначені впливи конституційних органів влади на воєнну
сферу сучасної держави з метою убезпечення соціально-політичного розвитку
на основі легітимного використанням засобів збройного насильства.
Разом з тим, слід мати на увазі й інші підходи до сутності воєнної
політики, що мають безпосереднє відношення до державотворчих процесів.
Зокрема, у внутрішньополітичному розумінні воєнна політика означає: а) для
держави – збереження політичної та економічної систем, створення умов для
поступального розвитку суспільства, забезпечення його цілісності й
стабільності, збереження соціально-класової структури, станових та інших
привілеїв на вигідних для влади умовах; б) для протиставленого державі
екстремістського соціально-політичного утворення (партії, «національного
фронту», незаконного збройного формування) – боротьбу за політичну владу,
знищення наявної політичної і економічної систем, ініціювання оновленої
системи суспільних відносин на засадах власного політичного домінування. Як
видно, державний варіант воєнної політики «працює» на забезпечення сталого
розвитку суспільства, утримання демократичного процесу в межах стійкості
політичної системи та створює необхідні передумови для її конструктивного
розвитку. Те, що пропонують екстремістські суб‘єкти, є прямою загрозою
соціальній стабільності, суспільною перешкодою та деструктивним проявом
соціальної активності окремих верств населення.
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Подібні міркування стосуються і зовнішнього виміру воєнної політики. В
міжнародному контексті воєнна політика може проявлятись як: а) розробка та
реалізація оборонних стратегій, забезпечення воєнної безпеки (захист від
зовнішніх загроз і небезпек воєнного характеру), діяльність, спрямована на
збереження державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності,
відсіч агресії; б) створення суверенними державами наддержавних військовополітичних структур (альянсів, блоків) та делегування їм частини оборонних
функцій; в) звільнення колоніальних або поневолених держав від іноземного
панування; г) розширення зон геополітичного впливу, захоплення територій,
населення, матеріальних цінностей, утиснення суверенітету інших держав або
їх пряме підкорення з ліквідацією інститутів державно-політичної
самодостатності.
У першому й другому випадках (варіанти а, б) воєнна політика об‘єктивно
сприяє сталій та конструктивній суспільній еволюції, створює безпекове
середовище, в межах якого цілком реально мінімізувати (подолати) загрози і
виклики, що генеруються зовнішнім воєнно-політичним середовищем. У
випадку колоніального звільнення (національно-визвольної боротьби) (варіант
в) воєнна політика відкриває перспективу конструктивної еволюції нації, її
державотворчого поступу, хоча в момент практичної реалізації воєннополітичних настановлень домінують чинники збройної боротьби з неодмінними
втратами, руйнуваннями тощо. В останньому випадку (варіант г) воєнна
політика видозмінюється до прояву новітнього колоніального домінування, яке
унеможливлює можливість сталого розвитку країни (народу), що потрапили в
залежність від більш потужного геополітичного суб‘єкта.
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ХІД ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У КРАЇНАХ «АРАБСЬКОГО
ПРОБУДЖЕННЯ» (НА ПРИКЛАДІ ЛІВІЇ ТА ЄМЕНУ)
Політичні революції, які охопили ряд арабських країн наприкінці 2010початку 2011 рр., призвели до усунення від влади авторитарних лідерів у
чотирьох із них: Тунісі, Єгипті, Лівії та Ємені, створивши умови для
трансформації політичних інститутів згідно з прагненнями учасників
революційних рухів. Країни регіону володіли різними стартовими
можливостями для побудови нової держави. Лівія та Ємен при цьому
614

розглядались як аутсайдери – найменш здатні до успішного просування шляхом
демократичних реформ.
Завершення революційних конфліктів в обох країнах, на відміну від Тунісу
та Єгипту, відбувалось за допомогою зовнішнього втручання: посередницького
в Ємені і збройного у Лівії. У першій країні досягнута за підтримки держав
Перської затоки угода обумовила укладення компромісу між силами старого
режиму та формальною опозицією – Фронтом спільної зустрічі. Клан
колишнього президента А.А. Салєха продовжував зберігати вплив у багатьох
державних і політичних інститутах, що виступало фактором, який перешкоджає
здійсненню реформ.
У Лівії насильницький засіб здійснення революції та усунення диктатора
призвів до поширення озброєних революційних бригад, спочатку стихійно
сформованих для боротьби з режимом, як активних учасників процесу
трансформації. За відсутності розвиненого громадянського і політичного
суспільств зброя перетворилась на один із найбільш впливових методів тиску та
дій, підриваючи державний суверенітет і поглиблюючи політичну
нестабільність.
Обидві країни у ході здійснення перетворень зіткнулись з необхідністю
вирішувати проблеми збереження національної єдності та забезпечення
мінімального рівня стабільності та ефективності державних інститутів.
Регіональні розколи, фрагментованість суспільних організмів, підвищення
активності сепаратистських і радикальних ісламістських рухів, слабкість
державних структур робили це завдання надзвичайно складним, вимагаючи для
свого вирішення доброї волі всіх учасників політичного процесу, їх
налаштованості на пріоритетність національних інтересів, діалог і компроміс.
Завдання реформування ускладнювались слабкою легітимністю
перехідних органів управління. В Ємені ініціатива країн Перської затоки, яка
дозволила завершити революційний конфлікт, не була підтримана широким
колом політичних акторів: революційною молоддю, повстанським рухом
хусітів і сепаратистами Півдня. Тимчасовий президент А.М. Гаді не являв
собою широко визнаного національного лідера. В Лівії Транзитна національна
рада в силу непрозорості формування та прийняття рішень, наявності у складі
осіб, пов‘язаних із колишнім режимом, також не користувалась довірою. Ані
проведення референдуму з утвердження А.М. Гаді на посаді президента в
Ємені, ані вибори у Загальний національний конгрес у Лівії не вирішили
проблеми відсутності довіри. Спроби віднайти консенсус щодо політичного
розвитку шляхом організації національного діалогу значного успіху не мали.
Невдачі транзиту в обох країнах були пов‘язаними не лише з
непродуманим його плануванням, недостатньою легітимністю і слабкістю
перехідної влади, але й з намірами та діями основних політичних гравців: як
елементів старого режиму, так і колишніх опозиційних структур або нових
політичних сил: світських та ісламістських, поміркованих і радикальних,
об‘єднаних навколо певних регіонів або суспільних груп. Поступово перехід
перетворювався на жорстку конфронтацію, викликану не лише ідеологічними
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відмінностями, але й, у першу чергу боротьбою за владу та ресурси, яка
підкріплювалась застосуванням насильства. Тісне переплетення соцієтальних
структур з політичними та державними інститутами, у тому числі силовими
структурами, робило останні відображенням фрагментованості соціуму і
вмістищем його конфліктів, перетворюючи їх на поле для протистояння та
руйнуючи зсередини.
Втручання у політичну боротьбу зовнішніх сил поставало додатковим
фактором підвищення конфліктності та викривлення транзиту. Мірою того, як
Ємен і Лівія почали рухатися шляхом політичних змін, у гру вступили відмінні
інтереси Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипту, Турції, Ірану, які з метою
здійснення впливу на політичний процес у двох державах та спрямування його
в необхідному напряму, намагались сприяти посиленню своїх союзників серед
місцевих політичних груп та ослабленню суперників. Їх дії вели до подальшої
фрагментації влади, ослаблення національного суверенітету, дестабілізації
переходу, загострення боротьби.
Кульмінацією протистояння у кожній країні стало переростання
конфронтації у громадянську війну між коаліціями політичних супротивників
та фактичний розпад Лівії та Ємену на окремі частини. Відновлення єдності і
вирішення конфлікту наразі постає малоймовірним сценарієм.
Список використаних джерел:
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГЛОБАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ
В социологии управления одним из теоретических подходов является
взгляд на управление как на бюрократическую процедуру. Традиционно
бюрократия понимается как рациональная и деперсонифицированная система
управления, обеспечивающая максимум производительности и эффективности
в деятельности организации. Один из классиков и теоретиков менеджмента
И.Адизес считает, что процесс управления в том виде, в каком он преподаѐтся и
описывается в литературе, не лишѐн и ценностной составляющей. Он является
не только наукой и искусством, но и отражает социально-политические
ценности [1, С.22] и нормы, производимые и контролируемые в том числе
международными институциями.
Процессы глобализации иногда отождествляют с появлением «новых
глобальных классов», в среде которых выделяют «транснациональное
чиновничество» или международную бюрократию (профессиональных
служащих высшего и среднего уровня, занятых в таких сферах как
стандартизация торговых правил, регулирование миграции, борьба с
616

наркоторговлей и терроризмом и т.д.). Функциональность этой огромной армии
чиновников амбивалентна, поскольку лежит в плоскости пересекающихся
интересов собственных государств (гражданами которых они являются) и
межгосударственных организаций (в аппарат которых они делегированы от
государств). По мнению некоторых экспертов, транснациональная бюрократия
бросает вызов национальной демократии [3, С.187].
Н.Элиас и Р.Арон доказали, что пространство международной власти тоже
структурировано и иерархизовано, и важным тут есть то, кто может влиять или
контролировать стратегические решения не какой-то один раз, а постоянно [4,
С.97]. Доступ к контролю за историческими решениями далеко неравный, делают вывод социологи, поскольку члены политической, административной и
экономической элит нескольких стран имеют определяющую влиятельность (и
эта влиятельность проявляется в самом существовании институций, в их
официальных рабочих бюрократических процедурах, а также способности
обходить правила) [4, С.102].
Другим примером «глобальной управленческой группы» служат члены
сообщества «транснациональных профессионалов» - исполнительные
директора и менеджеры фирм, обладающие повышенной мобильностью,
гибкой культурной и политической идентичностью [3, С.188].
Последние
характеристики
позволили
социологу
З.Бауману
констатировать, что в текучей стадии современности осѐдлым большинством
управляет кочевая и экстерриториальная элита. Эта глобальная элита
сформирована по образцу старинных «отсутствующих хозяев». Она может
управлять, не обременяя себя обязанностями администрирования, управления,
социального обеспечения или, в сущности миссией «просвещения»,
«реформирования», повышения нравственности и культурных крестовых
походов [2, С.20]. Ценное качество современной власти – путешествие налегке,
а не привязанность к тому, что считалось показателем надѐжности и
основательности. Глобальное управление, как считает З.Бауман, использует
свободу и искусство ускользания в качестве своих главных инструментов в
новой технике глобальной власти. У подвластных (объектов управления)
создаѐтся впечатление неумолимого углубления пропасти, которая отделяет их
от тех, кто принимает решения.
Следующей стадией институциализации глобальной бюрократии
выступает еѐ сетизация и транснациональное слияние бюрократии, усложнение
отношений между государственными и транснациональными бюрократиями.
Таким образом, в глобализацию наметилась дальнейшая тенденция к
автономизации публичных акторов, а экстерриториальность международной
власти порождает потерю ответственности.
Список использованных источников:
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эффективно общаться с носителями иных стилей/ И. Адизес: [пер. с англ.]. –
М., 2013. – 259 с.
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4. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації/ Д. Мартен. – К.:
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ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
―Справжня і законна мета всіх наук полягає у тому,
щоб наділяти життя людське новими винаходами і багатствами‖
Френсіс Бекон
В наш час, глобальної економіки, коли нові винаходи і технічні розробки
з‘являються майже не щодня, важко уявити людину без телефону, комп‘ютеру
чи інтернету. Різноманітні технічні пристрої допомагають нам у побуті та
роботі, майже у всіх сферах нашого повсякденного життя. Ми навчаємося за
допомогою електронних підручників, лекції проводяться у режимі ―онлайн‖,
відео конференції та презентації у режимі телеприсутності збирають тисячі
учасників з різних країн. Насправді людство настільки технологізувалось, що
виявилось нам важко існувати без техніки. І розуміючи це, становиться
моторошно, що людство згодом може зовсім втратити свою біологічну сутність
та навіть планету. З‘явився термін ―технофобія‖ – жах перед технікою. Так в
чому ж полягає драматизм людського становища в світі? Щоб у цьому
розібратися, слід згадати, а що ж таке глобалізація?
Глобалізація – це всесвітній процес, при якому суспільство
трансформується під впливом економічних, політичних і соціальних змін.
Американський дослідник Ентоні Макгрю писав: ―глобалізація – це
розширення, поглиблення та прискорення взаємозв‗язків у світовому просторі,
та в усіх аспектах сучасного людського життя‖ [1]. Завдяки чому країна
розвивається та інтегрується у світове співтовариство. Різні країни, різні люди,
різні погляди. Одні позитивно сприймають ці процеси глобалізації, інші ці
погляди не поділяють – тому і з‘явилась течія, навіть політична сила, яка має
назву – антиглобалісти, які почали активні протести. Їх прихильники можуть
привести чисельні висновки та аргументи про трагічне становище людини у
світі машин. Адекватно оцінюючи і пам‘ятаючи про приховану небезпечність
техніки пригадаємо ще один вислів, за словами Ф. Раппа: ―Амбівалентність
(наявність протилежних значень) техніки не можна усунути. Техніка служить
для полегшення і вивільнення, але також створює нові обмеження, обтяження
та прилучення, її вважають гарантом людського розвитку та соціального
поступу, проте вона викликає також нелюдські й руйнівні наслідки‖ [4].
Знаючи про це, слід не жахатися усього нового, а за словами Д. Белла треба
―інтелектуально мобілізовуватись‖, щоб зрозуміти новітні технічні досягнення.
І вже інша частина людства, яка розуміє перспективи глобалізації, за словами
А. Вебера ―втягується в єдину систему фінансово-економічних, громадсько618

політичних та культурних зв‘язків на основі найновіших засобів інформатики
та телекомунікації‖ [5]. Це відкриває нові шляхи та можливості для кожної
людини, досягти мобільності праці, дає шанс інтегруватись в світове
співтовариство з надією на краще життя, шансом на навчання в будь якому вузі,
та отриманні сучасної спеціальності.
В наш час отримання інформації невід‘ємно пов‘язано з Інтернетом.
Завдяки Інтернету людина отримує доступ до будь, якої інформації, має
можливість приймати участь у конференціях, відвідувати виставки та
подорожувати світом не виходячи з дому. Пристрої з‘єднані мережею Інтернет,
починаючи з освітлення, побутової техніки та систем стеження, вже зараз
з‘являються у будинках, допомагаючи їх власникам віддалено контролювати
оселю. Технологія ESnet – The Energy Science Network), використовується
науковцями з усього світу, надаючи швидкий та надійний доступ до всесвітніх
наукових установ. Це дозволяє їм робити нові наукові досягнення. Наука не
стоїть на місці, і вже зараз вченими міжнародної асоціації спеціалістів у сфері
техніки, ведеться розробка сучасного мережевого стандарту, який дозволить
передавати інформацію ще швидше, зі швидкістю 1000 гігабіт на секунду.
Давати оцінку науково-технічному розвитку, поважати, чи боятися
науковий прогрес - це особиста справа кожного з нас, але треба пам‘ятати слова
К. Ясперса: ―Одне в усякому разі очевидно: техніка – лише засіб, сама собою
вона не є ні доброю, ні поганою. Усе залежить від того, що з нею робить
людина, чому вона служитиме, в які умови людина її поставить. Оскільки
техніка сама не ставить перед собою ніякої мети, вона перебуває по той бік
добра і зла або передує їм‖ [2]. Людина – це розумна істота, будемо пам‘ятати
про це, і тоді ми зможемо керувати своїми вчинками, отримуючи від наукових
розробок допомогу та користь.
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Електронна комерція є однією з найбільш дискусійних тем в
інформаційному суспільстві. Актуальність дослідження цієї теми обумовлена
постійно зростаючими досягненнями в галузі інформаційних технологій та їх
впливом на глобалізовану економічну систему. Інформаційне суспільство
суттєво сприяє становленню і розвитку електронної комерції. Е-комерція
передбачає оптимізацію всіх бізнес-процесів на основі широкого використання
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що призводить до істотної
зміни всієї системи економічних та управлінських відносин. Розвинена
електронна комерція в Україні сприятиме інтеграції нашої держави, державного
сектору та приватного бізнесу у світові економічні процеси.
Поняття електронна комерція (від англ. e-commerce) визначається як
електронний процес, за допомогою якого будь-яка особа чи організація може
здійснити операцію, наприклад, купівля, продаж, передача чи обмін товарів,
послуг і / або інформації. Іншими словами, за допомогою е-комерції зникає
необхідність величезних витрат та інвестицій на специфічний та
найважливіший з усіх видів економічних ресурсів - людський ресурс, для
розвитку глобального суспільства, що призвело до революції в методах ведення
бізнесу в цілому світі.
В Україні дослідженням електронної комерції займаються такі вітчизняні
науковці, як В.Плескач, Т.Тардаскіна, А.Маєвська, Т.Затонацька та ін. Серед
зарубіжних слід виділити роботи В.Звасса, В.Тріза, А.Саммера, Г.Дункана. Екомерція, як правило, згадується в якості продуманої стратегії та ідеального
інструменту для здійснення електронних транзакцій між зацікавленими
сторонами.
Важливу роль у державній політиці щодо розвитку інформаційного
суспільства в Україні, відіграють органи законодавчої і виконавчої влади
України. Так, 3 вересня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
електронну комерцію», який регулює онлайн-комерцію, зокрема, інтернетторгівлю і використання електронних грошей. [1] Уряд України істотно
впливає на розвиток електронної комерції за рахунок бюджетного фінансування
матеріально-технічної і телекомунікаційної інфраструктури та всебічного
сприяння інвестиційній привабливості сегменту електронних комерційних
відносин.
Світова спільнота вважає Україну країною, що динамічно розвивається, і
представляє сьогодні «привабливий» ринок з величезним потенціалом для
розвитку е-комерції, яка надає рішення багатьом соціально-економічним
проблемам. Тим не менше, на світовому рівні, серед країн, що так само
розвиваються (наприклад Індія, Мексика, Сингапур), є велика різниця між
темпами впровадження, здійсненням та використанням електронної комерції.
Найбільша перешкода – це нестача необхідних управлінських навичок для
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розробки та реалізації стратегії електронної комерції. Стримуючими факторами
для учасників комерційних відносин, що здійснюються у електронний спосіб, є,
по-перше, відсутність надійних логістичних мереж, наприклад розвиненої
клієнт-серверної архітектури, по-друге, недосконалість нормативно-правового
забезпечення електронної комерції, нестача знань та кваліфікації користувачів.
Ще одним кроком для успішного розвитку сфери електронної комерції є
використання відкритих міжнародних стандартів. Для цього в Україні
сформовано національний електронний каталог товарів та послуг
(Депозитарій), який виступає як засіб для підтримки електронної комерції. Він
буде корисним для суб`єктів електронної комерції, які використовують або
планують використовувати електронний обмін даними для покращення ділових
відносин зі своїми партнерами. Також створюються корпоративні портали, в
межах яких систематизується корпоративна інформація, доступ до якої мають
сертифіковані користувачі. Прикладом таких корпоративних систем є
високотехнологічна холдингова компанія «Квазар-Мікро» та лідируючий
глобальний постачальник IT-рішень і сервісів компанія «Softline».
Як висновок можна зазначити, що для активного включення України в
систему міжнародної електронної комерції та для її розвитку необхідно
зменшити цифрову нерівність суспільства; заохочувати масове використання
інформаційних та телекомунікаційних послуг; створити безкоштовне навчання
у сфері ІКТ та електронної комерції на всіх рівнях освітньої системи;
пропонувати диференційовану систему знижок на пакети з ліцензування і
програмного забезпечення бізнес-рішень; створити систему мотивації для
малого та середнього бізнесу, які мають намір використовувати електронну
комерцію в ділових операціях, надати фінансово-кредитну підтримку,
спростити систему оподаткування за рахунок скорочення кількості податків,
застосувати прискорені норми амортизації активної частини основних
виробничих фондів і т.п.; заохочувати участь підприємців у загальнодержавних
та регіональних соціальних програмах; сприяти проведенню в інформаційних
кампаній, присвячених стратегічному менеджменту підприємств з розвитку екомерції; організовувати бенчмаркінгові дослідження управлінських практик,
історій успіху, можливостей та перешкод, пов'язаних з використанням ІКТ при
впровадження і розвитку електронної комерції.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року, №
675-VIII//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19
Яковлєва Н.І. (м. Київ)
yakovlevanelly@gmail.com
PR-ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ В УМОВАХ
СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЙ
В XXI столітті починаються радикальні зміни в системі функціонування
державних органів влади в тих країнах, які претендують на статус
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демократичних. Це пов‘язано з посиленням вимог суспільства до державних
структур та розвитком інформаційно-комунікативних технологій.
Слід відзначити, що з того часу як певна держава входить в фазу
застосування головних принципів інформаційного суспільства, починається
принципово інший етап розвитку демократії. Багато в чому система органів
влади перебудовує свою роботу.
Державний апарат вимушений наразі застосовувати до себе такі категорії
як «конкурентність» та «PR-ефективність», але виключно у демократичних
суспільствах. В ХХ столітті держава мала більше монопольних прав та
переважаючого впливу у ряді сфер організації життєдіяльності суспільства.
Проте, активний розвиток інтернет-сфери та самоорганізованих груп виводить
роботу державного апарату на якісно новий рівень управління. Інтернет-сфера
відкрила як майже необмежений доступ до інформаційних джерел, так і
створила можливості для впливу на їх формування. Відповідно, значно
збільшилася кількість осіб, які не маючи офіційної влади, тобто статусу,
можуть висловлювати свої думки, переконувати громадськість, і критикувати
дії державного апарату. Тому самоорганізовані групи ще можна називати
нестатусними суб‘єктами управління соціально-політичними процесами.
Безумовно те, що державний апарат володіє значимістю і вагомістю від
початку, йому не потрібно як нестатусним суб‘єктам боротися за своє
існування. Але до нього і вимоги абсолютні інші. В сучасних демократіях
суспільство наймає державний апарат, оскільки його діяльність забезпечується
грошима платників податків, тобто громадян країни. Отже, громада має право
знати яким чином працюють органи влади, що є пріоритетними напрямками в
роботі, на які потреби і в якому обсязі розподіляються кошти. Власне, в цьому і
полягає прозорість і відкритість дій влади.
Відповідно, суспільство тестує державний апарат на професіоналізм,
змушуючи його бути публічною організацією. За своїми законами
функціонування, державний апарат не має бажання до публічності, але
існування нестатусних суб‘єктів тисне, включаючи його у невільний PR-тест на
ефективність роботи.
Саме цим пояснюється політична практика, що у більшості демократичних
держав уряд втрачає більшу частину рейтингу в перший рік своєї діяльності.
Національні органи влади не користуються любов‘ю народу, адже завжди
змушені не тільки приймати рішення, але і переконувати громадян держави у їх
необхідності, оптимальності та корисності.
Викристалізовується лінія конкурентного протистояння між статусними
суб‘єктами (органами державними державної влади) і нестатусними (окремими
елементами громадянського суспільства). Фактично, стимулом для подальшого
розвитку статусних суб‘єктів є активність нестатусних. Важливо відрізняти
діяльність нестатусних комерційних суб‘єктів, метою яких є переконливо
вплинути на споживача, і нестатусних некомерційних суб‘єктів, які
трансформують систему прийняття державних рішень.
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Головним предметом протистояння є ефективність, яка завжди передбачає
отримання бажаних результатів. При тому, особливістю і навіть перевагою
діяльності нестатусних суб‘єктів є відсутність відповідальності. За рахунок
цього, їх дії можуть бути більш швидкими та результативними, але в проекції
стратегічного державного управління нестатусні суб‘єкти здатні негативно
впливати на хід справ. До прикладу, в перші місяці проведення
Антитерористичної операції в Україні волонтерський рух значно ефективніше
задовольняв матеріально-технічні потреби бійців, ніж Міністерство оборони.
Але через громадських активістів постійно відбувався витік інформації, яку не
доцільно було поширювати і публікувати, через що українська армія зазнавала
втрат.
Доступність різноманітної інформації для користування громадянами є
ресурсом для формування тих чи інших установок, переконань та стереотипів,
або їх закріплення. Державний апарат втратив можливість надання «єдиної
вірної інформації», йому необхідно реагувати на вільні, протилежні і
неадекватні думки. Ця реакція підтверджує або спростовує ефективність
державної публічної позиції.
Загалом, ефективність роботи нестатусних суб‘єктів, які не мають
персональної відповідальності за свої дії та їх наслідки робить серйозний
виклик офіційній системі демократії. Адже державний апарат має бути не
тільки професіональним, рішучим і швидким у своїх діях, а й забезпечувати
відповідність стратегічних інтересів країни, підтверджуючи PR-ефективність
своєї роботи в очах громадян та на міжнародній арені.
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СЕКЦІЯ 5. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
Oleg Chertov, Marharyta Aleksandrova (Kyiv, Ukraine)
chertov@i.ua
DATA MINING FOR HABITUS ELEMENTS IDENTIFICATION
Habitusisa system of acquired dispositionsserving as principles, which generate
and organize the practices adapted for achieving certain results, but do not require
either conscious aiming on these results or special skills [1]. In other words,habitus is
a set of interconnected patterns essentialto a certain social group which is formed as a
result ofadaptation of the group members to the living conditions and influences (or
defines) the behavior of the group members in different situations.
In [2] authors have proposed an algorithm which basing on census data defines
the leverages of influenceon the decision-making process concerning life questions
like "whether to born a child?", "whether to move to another city?" or "whether to
start studying?" In this work we show that the proposed approach identifies the
elements of habitus.The proposed Influence searchalgorithm is based on contrast
analysis [3], which is used for the identification of patterns that distinguish two or
more contrasting groups. Groups are called contrast if they have different values of
the chosen contrast parameter, for example all families can be divided on those
having children and not having them (in this case the presence of children is
considered as a contrast parameter). The Influence search algorithm based on
association rules mining consists of the following steps:
1.
Identify the contrast parameter in the input dataset.The contrast
parameter is the one, the value of which we want to influence. For example, for the
task of the identification of factors which may increase the birth rate the presence of
children is a contrast parameter.
2. Identify those attributes, which can potentially influence the value of the
contrast parameter. Separate these attributes on invariant and varying.Invariant
attributes are those the values of which cannot be changed externally, contrary to
varying attributes. For example, the age of the spouses influences their desire and the
ability to bear children, however it can't be changed externally as opposed to the level
of their income or the quality of their dwelling.
3. Form the association rules from the input dataset.The support of the rules
can be small however their confidence should be high. In this way the meaningful
patterns for the natural communities of different sizes (not only the large) can be
discovered.
4. Define the sets of contrasting rules.A set of rules is considered as contrasting
ifthe rules have different values of the contrast parameter as a consequent (right-hand
side of the rule), and their antecedents (left-hand sides of the rules)are formed of
varying attributes with different values and the same values of invariant attributes.
5. Compare the rules in the sets of contrasting rules. Make recommendations
on how the value of the contrast parameter can be influenced in different subgroups.
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As an example, let us analyze a pair of contrast rules obtained by the Influence
search algorithm in [2] for the task of identification of factors that can influence the
birth rate. The experiments in [2] were performed on theCalifornia 2000 census 5percent microfile [4].
IF<parents origin=Mexican> AND <wife age=(28-30)> AND <husband age=(3031)> AND<wife work class=employee of private for profit company> AND
<detached house=yes> THEN<children=yes> ( support 21.5% , confidence 72.7%
)
IF<parents origin=Mexican> AND <wife age=(28-30)> AND <husband age=(3031)> AND<wife work class=employee of private for profit company> AND
<detached house=no> THEN <children=no> ( support 19.5% , confidence 72.5% ).
In this example the parents origin, their age and the work class of wife are
invariant parameters, the type of the dwelling - varying. Analyzing this pare we can
say that if we provide with detached houses families of Mexican origin within the
specified age group and with wives being employeesof private for profit companies,
we can be sure with a high confidence (72.7%) that they will born a baby.We can see
that the proposed algorithm forms the recommendations that are based on habitus
structures. Indeed, the set of invariant parameters identifies specific social group and
the set of varying parameters describes the behavioral pattern inherent to this
group.The corresponding life situation is defined by the contrast parameter (whether
to born a child in our example).
References:
1. Bourdieu P.Structures, hаbitus, practices / P. Bourdieu //Modern social theory:
Bourdieu, Giddens, Habermas. – 1995. – P.16-39.
2. Chertov O. Using Association Rules for Searching Levers of Influence in Census
Data / O. Chertov, M. Aleksandrova // Procedia – Social and Behavioral Sciences,
Elsevier. –2013. – vol. 73. – P. 475-478.
3. Dong G. Contrast Data Mining: Concepts, Algorithms, and Applications / eds.
G. Dong, J. Bailey. – Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. – 434 p.
4. U.S. Census 2000. 5-Percent Public Use Microdata Sample Files [Online]. –
Available: http://www.census.gov/Press-Release/www/2003/PUMS5.html
Агамирьян Л.В., Дикань Б.А. (г. Харьков)
lyuba_agamiryan1@mail.ru
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ (ОПЫТ АВТОРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Специфика исследования подростковости в социологии проистекает из
промежуточного положения этого феномена: между социологией детства и
молодежи. В связи с этим нами рассматриваются возможности адаптации
методик социологического исследования для изучения респондентов
подросткового возраста.
В своей работе мы опираемся на опыт количественного исследования
«Малый университет – 2014», проведенного Студенческим научным обществом
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социологического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина17 Использовалась
случайная, нормированная по возрасту и направлению обучения у детей (73
респондента в младшей группе и 215 в старшей), и сплошная выборка для
родителей, сопровождавших учеников (100 респондентов).
Учитывая особенности данной социальной группы респондентов, мы
понимали, что ответы на некоторые вопросы если и не вызовут затруднения, то
покажутся им скучными, что повлияет на результативность опроса. С. Щеглова
отмечает важность вступительной речи в анкете, а также возможность
применения методики «комиксов». Авторский коллектив Студенческого
научного общества решил модернизировать данную методику: мы представили
всю анкету в виде диалога. Респонденты должны были «вести беседу» с
персонажем Анкетой, в ходе которой они знакомятся друг с другом и анкета
задаѐт вопросы подростку (см. рис. 1).
Вопросы были разделены на смысловые блоки, использовались фигурные
стрелки для перехода к вопросам (вместо традиционных переходов по номеру),
особое внимание было уделено визуальному оформлению анкеты, начиная с
изображения персонажа (см. рис. 1), заканчивая выбором размера и типа
шрифтов (в нашем случае — «Comic Sans MS»).
Привет! Я – анкета. Меня написали студентысоциологи и попросили познакомиться с тобой.
Давай я буду задавать тебе вопросы, а ты ответишь
на них. Вопросы несложные, я объясню тебе, как на
них ответить. Всѐ просто: обводи в кружочек нужный
вариант ответа. Важно, чтобы ты отвечал по
порядку. Начнем!

Рис. 1 Персонаж Анкета
Использовалось чередование простых и сложных вопросов, были
упрощены трудные вопросы, они разбавлялись отвлечѐнными формами. Так,
один из последних вопросов анкеты, к которому респонденты устают (по
результатам пилотажного исследования), был подан в форме игры «Угадайка».
Это также позволило некоторые прямые вопросы сделать косвенными. Чтобы
сделать игру более непринуждѐнной, мы дополнили реально интересующие нас
вопросы в исследовательском плане, вопросами, которые завлекли бы детей
(см. рис. 2).
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44. Я буду пытаться угадать что-то о тебе и твоей семье, а ты скажешь,
удалось ли мне это.
угадала
угадала
угадала
угадала
угадала
угадала

1. Ты любишь молочный шоколад
ошиблась
2.Кто-то из твоей семьи работает в школе
ошиблась
3.У тебя есть страничка ВКонтакте
ошиблась
4. У тебя есть родственник, который работает (или работал) в этом ошиблась
университете
5. Ты любишь больших добрых собак
ошиблась
6.Ты живѐшь в Харькове
ошиблась

Рис. 2. «Угадайка»
Подводя итоги, отметим преимущества данного инструментария перед
неадаптированными методами: визуальное оформление облегчило заполнение
анкеты для подростка, упростило процедуру набора для исследователя;
алаптированное
содержание
позволило
минимизировать
количество
«неответов»; проведение опросов студентами создавало более комфортную
атмосферу для респондентов-подростков, благоприятно влияющую на их
искренность; заполнение анкеты не отняло много времени; форма диалога
способствовала обратной связи с подростком, многие респонденты отмечали,
что также были рады познакомиться с Анкетой. Недостатки были следующие:
некоторые вопросы инструментария для старших школьников в случае их
применения к 5-классникам и 6-классникам не всегда срабатывали (для данной
категории подростков следовало бы разработать отдельную анкету);
используемая форма диалога требовала больше места в анкете, из-за чего
необходимо либо увеличивать ее размер, либо уменьшать шрифт, либо
«жертвовать» некоторыми вопросами; в вопросе о поле нами были
использованы стандартные формулировки («Мужской», «Женский»), хотя
стоило употребить «Мальчик», «Девочка» или «Юноша», «Девушка».
Гричаненко К.Л. (м. Київ)
katyakoshka26@gmail.com
ВИБІР ЛІДЕРА В СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ (НА ПРИКЛАДІ
СОЦІОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
Лідерство – здатність впливати як на окрему особистість, так і на групу,
спрямовуючи зусилля на досягнення цілей організації, соціальної групи і
колективу. Воно обумовлюється визнанням права володарювати підлеглими і
особливими соціальними, особистісними моральними якостями керівника.
Лідер (від англ. leader - провідний) – це член групи, якому вона надає право
приймати найвідповідальніші рішення, що стосуються інтересів усіх її
учасників. Наша гіпотеза полягала в тому, що вибір лідера відбувається
більшою мірою через особистісні риси (надійність, харизма, душевність,
розважливість, відкритість) ніж через соціально-статусні характеристики
(соціальне походження, місце народження, стать).
Для виявлення лідера в колективі, а також симпатій та антипатій між
членами групи нами було проведене соціометричне дослідження, в якому
взяли участь 10 студентів другого курсу, очного відділення факультету
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іноземних мов, спеціальності англійська філологія, Львівського національного
університету. Дослідження мало пілотажний характер, тому що вибірка була
надто мала для розповсюдження основних результатів на всю генеральну
сукупність української студентської спільноти.
Студентам були запропоновані такі питання:
1. Кого з Вашої групи Ви запросите на свій день народження?
2. Які чинники вплинули на Ваш вибір лідера колективу?
Соціометрична таблиця студентів групи КА-155

За результатами соціометричного дослідження наша гіпотеза
підтвердилась: при виборі лідера студенти керувались перш за все
особистісними рисами його характеру: надійність, харизма, душевність,
розважливість, відкритість. Також важливо, щоб лідер мав високі
комунікативні навички, був хорошим оратором та дипломатом.
На основі соціометричної таблиці можна зробити висновки, що колектив є
достатнього згуртованим. В мікрогрупі сформована тріада (№6, №7, №8), які
проявляють найбільшу взаємність один до одного. З соціограми видно, що в
даній групі є найпопулярнішим студент № 7, який є лідером; № 4 отримав
максимальну кількість негативних виборів – цей студент є явним
«аутсайдером» в групі. Також колектив групи з неприязню відноситься до №9.
Також в групі є студент №1, до якого є характерним нейтральне відношення в
колективі.
Дембицкий С.С. (г. Киев)
e_forge@me.com
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКСИОМАТИКА
В своих прошлогодних тезисах я затронул проблему взаимосвязи
исторической социологии с традиционной эмпирической социологией,
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представленной
исследованиями
качественного,
количественного
и
смешанного типа. Среди прочего были затронуты такие вопросы как
соотношение исторических исследований с одной стороны и традиционных
социологических - с другой, а также актуальность исторических исследований в
контексте социальной инженерии.
В отношении традиционных исследований изучение исторических данных
открывает основу интерпретации и интеграции актуального социологического
материала. Результаты количественных исследований в принципе помещаются
в тот контекст, в рамках которого возможна интерпретация. В свою очередь
результаты
качественных
исследований
являются
фрагментами
«продолжающейся истории», позволяющими не только обогатить общую
историческую перспективу, но и дать ей актуальную трактовку.
Что касается социальной инженерии, то исторические данные являются
основой оценки ее возможных вариантов - успех общественных
преобразований маловероятен без анализа исторического опыта.
Обобщая вышесказанное мы приходим к более общей проблеме, а именно
- к метатеоретическим положениям, задающим ракурс рас

ствия.
В ид
материал с более широким контекстом с
ствия. Но если на уровне конкретного ученого множественность
теоретических перспектив в социологии (функционализм, феноменология,
теория конфликта, символический интеракционизм, теория конфликта и т.д.)
является преимуществом, позволяю
парадигмы такая множественность наоборот
создает непреодолимое препятствие на пути создания соответствующего образа
общества. Такое положение вещей можно назвать парадигмальным парадоксом
социологии, суть которого заключается в легкости конструирования образа
общества для отдельного ученого и одновременной невозможности принятия
одного из соответствующих вариантов на общем уровне институциональных
социологических сообществ. То есть, период так называемой «нормальной
науки» (Т. Кун) в теоретической социологии, скорее всего, невозможен.
Исходя из этого, в данных тезисах я попытаюсь сформулировать
отправную точку для решения парадигмального парадокса социологии,
посредством обращение к такой категории как «социологическая аксиома»
(далее - СА). Под последней понимается теоретико-социологическое
положение, имеющее достаточные основания, чтобы считаться истинным в
отношении различных групп индивидов, социальных контекстов и временных
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периодов (такая формулировка напрямую связана с внешней валидностью и,
таким образом, со степенью универсальности различных СА).
По моему глубокому убеждению, поиск аргументов, подтверждающих те
или иные СА, должен вестись, прежде всего, в рамках исторической
социологии, охватывающей широчайших диапазон опыта человеческого
взаимодействия и социетальных изменений. Вторым источником СА могут
быть
самоочевидные
теоретические
положения,
предложенные
и
проработанные в рамках различных теоретических перспектив.
Поскольку обсуждение проблемы социологической аксиоматики
заслуживает отдельного теоретического исследования и полновесной
публикации, далее я просто приведу четыре примера СА различной степени
универсальности со ссылкой на соответствующие исторические или
теоретические исследования.
Аксиома 1. Не существует опыта вне контекста. Другими словами
специфический человеческий опыт формируется в конкретном социальном
окружении. Работами раскрывающими эту аксиому являются, например,
историческое исследование Б. Андерсона «Воображаемые сообщества» и
мемуары Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый».
Аксиома 2. Сущность социального института определяется его
действительной активностью. Это очевидное (но часто игнорируемое)
положение раскрыто, например, в известной концепции явных и латентных
функций Р. Мертона («Социальная теория и социальная структура»).
Аксиома 3. Государственные образования формируются восходящими
(или самоорганизующимися) экономическими связями и нисходящим (по-сути,
насильственным) политическим принуждением. Данная СА подробно
исследована в работе Ч. Тилли «Капитал, принуждение и европейские
государства. 990-1992 гг.».
Аксиома 4. Позиции в сетях добычи, переработки и распределения
энергетических ресурсов задают структуру власти в современном глобальном
сообществе. Многочисленные конфликты современности, связанные с
энергетическими ресурсами, показывают самоочевидность этого положения.
Детально же оно освещено в работе Т. Митчелла «Углеродная демократия.
Политическая власть в эпоху нефти».
Демидюк В.Г. (м. Київ)
br10neto4ka@mail.ru
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ ТА ЕМПІРИЧНИХ
ДАНИХ В СОЦІОЛОГІЇ
Вічна проблема всіх і кожного – завжди хочеться мати більше і бути
кращим. Завжди хочеться бути вищим і досить часто йти «по головам». Ось, що
заважає і вічно заважатиме нашим урядовим особам керуватися емпірично
зібраними теоретичними знаннями, аби побудувати країну «кращого
майбутнього».
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Наші науковці складають статистики, прагнуть щось комусь довести,
показати, що так, як робив попередник – погано. А якщо зробити по-іншому, то
повинен бути результат. Але ж хто хоче щось змінювати, коли сидиш у
шкіряному кріслі, маєш дороге авто і живеш у неймовірно красивих і
розкішних будівлях. Невже вас в цей момент буде цікавити, як зробити краще
для держави? Теоретичний напрям соціології орієнтований на об'єктивне
наукове дослідження суспільства та отримання теоретичного знання. Було б
тільки кому те знання використовувати.
―Теоретичний та емпіричний рівні завжди невід‘ємно пов'язані між собою і
є доповненням один одного. Так, дослідження емпіричним шляхом, при
виявленні нових фактів і даних спостереження та експериментів, стимулює
розвиток теоретичного рівня, представляючи йому нові проблеми та завдання.
В свою чергу, теоретичне дослідження розглядає та деталізує теоретичний
зміст науки, відкриває нові перспективи пояснення та передбачення фактів і
цим орієнтує та спрямовує емпіричне знання‖ [1].
Ці рівні соціології характеризуються лише відносно один одного, адже
межа між ними досить умовна. Те, що було емпіричним переходить у
теоретичне, а те що теоретичне, на іншому високому етапі розвитку стає
емпіричним. Приблизно з таким настроєм будується ідеальна політична
система у суспільстві. Та, на жаль, враховуючи людський фактор ми ніколи не
дійдемо до цієї моделі.
Не дивлячись ні на що, зміни відбуваються. Саме завдяки сукупності
теоретичних даних та емпірично зібраних фактів, держава розвивається.
Держава рухається вперед, намагаючись відповідати критеріям свого
суспільства, яке в свою чергу нестримно летить у майбутнє, отримуючи щороку
тисячі нововведень, завдяки своєму інтелекту. Прогляньте лише історію, і ви
ніде не знайдете однакових політичних «інструментів» у жодного з урядовців.
Кожен робив висновки, оглядаючись назад. І саме це допомагало не стояти на
місці. Інше питання: чи у правильному напрямку відбувався той рух? Та зараз
не про це.
Взагалі, тема співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних є
важливою усюди, навіть у буденності кожного. Чомусь люди просто про це не
замислюються. Наприклад, всі знають, що вогнем можна обпектися, та не
кожен через це пройшов. А остерігаються і роблять висновки всі. І такі
маленькі фактори забезпечують існування здорової нації.
На глобальному рівні це є невід‘ємним інструментом у побудові держави і
керуванні нею. Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в
соціології держави спрямовує дію на ті соціальні зміни, які в даний момент
потребує суспільство в цілому і кожна людина окремо.
Тому, проаналізувавши взаємозв‘язок двох напрямків соціології :
теоретичного та емпіричного, можна сказати, що їх співпраця дає можливість
безмежно розвиватися не тільки в політичній системі, а і у всіх прошарках
суспільства. А людям потрібно вміти робити висновки і використовувати ці
знання на користь держави і кожного.
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Список використаних джерел:
1. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://pidruchniki.com/12090613/filosofiya/empirichniy_teoretichniy_rivni
_piznannya.
Дукач Ю.О. (м. Київ)
iulia.dukach@gmail.com
ЯК РОЗУМІТИ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ? БАЗОВИЙ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
В даних тезах перш за все хочу навести базову термінологію, що
використовується дослідниками при проведенні аналізу соціальних мереж та є
необхідною для кращого розуміння результатів мережевого аналізу. Спочатку
наводжу теоретичні аспекти, які в другій частині я пояснюю на простому
прикладі.
Будь яка мережа (або на математичний манер – ―граф‖) складається з
певної кількості (n) вершин та зв’язків (ребер), що їх поєднують.
При цьому вершини, з‘єднані одним ребром називатимемо сусідніми
(прилеглими). Кількість зв‘язків, які виходять із однієї вершини (тобто
кількість сусідніх вершин) становлять ступінь вершини. Якщо вершина
пов‘язана з усіма іншими вершинами мережі, її ступінь становитиме (n – 1).
Дві вершини (наприклад, А і С), що не є сусідніми можуть бути
пов’язаними, якщо між ними можна побудувати траєкторію (шлях) –
послідовність з однієї або більше вершин, що починається з вершини А та,
прямуючи за існуючими ребрами, закінчується на вершині С.
Якщо до будь-якої вершини в мережі можна побудувати шлях від інших
вершин, мережа є пов’язаною.
Траєкторія, що починається і закінчується в тій самій вершині є циклом.
Дистанція відображає через яку кількість зв‘язків (ребер) пролягає
траєкторія.
При цьому важливим є визначення найкоротшої можливої дистанції
(англійською - geodesics), що сполучає дві вершини.
Мережа, де між всіма вершинами найкоротша дистанція = 1, називається
повною (=повний граф), себто є мережею, де всі вершини пов‘язані (є
сусідніми) одна з одною.
В соціології будь-яка взаємодія декількох об‘єктів дослідження може бути
представлена в вигляді мережі. Вершинами можуть виступати як окремі
індивіди, організації або навіть макро-групи та окремі теоретичні концепти, а
зв‘язками між ними – різні форми комунікацій, обміну ресурсів та
взаємозалежності. Можливість мережевого представлення обмежується лише
фантазією дослідника.
Для кращого розуміння наведеної термінології уявімо собі просту мережу,
де вершинами виступають окремі особистості, а зв‘язками – існування між
ними дружніх відносин. В такому випадку сусідніми вершинами будуть кожна
пара друзів, а ступінь кожної вершини відображатиме кількість друзів, що є у
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однієї людини. Якщо всі члени нашої мережі знаходяться в дружніх стосунках
один з одним, ця мережа є повною.
Уявімо собі ситуацію, коли одній людині в нашій мережі необхідна книга,
яка є у іншої людини. Можливість отримати цю книгу базується на можливості
побудувати траєкторію, яка включатиме в себе передачу прохання (а на
зворотньому шляху, власне, самої книги) від друга до друга. Дистанція тоді
становитиме ту кількість телефонних дзвінків (або повідомлень у соціальних
мережах), яку необхідно здійснити щоб прохання було доставлене до адресата.
Звичайно, що такі прохання логічніше передавати через найкоротшу можливу
дистанцію, бо чим менше людей виконують роль посередників, тим більше
шанс здійснення обміну книгою, затративши на це найменшу кількість часу. В
повному графі така ситуація вирішується з максимальною швидкістю та
результативністю.
Зубрицький М.Є. (м. Дрогобич)
ІВАН ФРАНКО ПРО РОЛЬ ЛЮДИНИ У ТВОРЕННІ ПРАВОВОЇ
ДЕРЖАВИ
Ідеологічна спрямованість українського народу до самостійного
політичного життя в «останніх десятиліттях ХІХ віку» і на початку ХХ століття
постійно наростала. Вона готувалася у ХІХ столітті, набувала більшого розмаху
та потенціалу і не була зламана ворогом у ХХ столітті. І це сталося тому, що
прагнення українського народу до незалежності було не просто задеклароване,
але й науково обґрунтоване. Іван Франко одним із перших починав вдивлятися
в майбутність нації з глибоко продуманої, історично зумовленої державницької
позиції. Поняттям «держава» увінчує дух і саме життя свого народу.
Ти мій рід, ти дитина моя,
Ти вся честь моя й слава,
В тобі дух мій, будуче моє,
І краса, і держава.
«Мойсей»
У статті «З останніх десятиліть ХІХ віку» І. Франко згадує, яка ситуація
була в українському суспільстві в тих останніх десятиліттях: «[…] в значній
часті українського суспільства запанував був настрій байдужий, а навіть
ворожий для розвою української національності. Під впливом непереварених
соціалістичних теорій одна часть найгарячішої і найздібнішої молодіжі
доходила до повної негації всякої народності, до погляду, що в Еллізіуті
будущого, недалекого (як тоді вірили) соціалістичного раю потонуть усякі
національні портикулятизми і що загалом розв‘язання економічних питань
безмірно важніше від усіх інших» [1, С. 338].
І чи не повторюється це зараз, коли ще нещодавно багато говорилося, що
треба взяти лопату і «самому працювати», - як говорив один «вєлікій
попєрєднік».
І. Франко зупиняючись на розвитку української літератури кінця ХІХ ст.
відзначає, що […] невважаючи на всі ті неприязні обставини, наша література
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тих років [років заборони українського слова Емським і Валуєвським
циркулярами – підкр.наше – М.З.] видала декілька творів більшої вартості. Обік
Нечуя-Левицького, який у другій половині 70-х років осягнув вершок своєї
літературної творчості, написавши «Миколу Джерю», «Кайдашеву сім‘ю» та
«Бурлачку» на перший план висунувся Панас Мирний [1, С. 363].
Ведучи літературні обсервації у царині української літератури кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Франко констатує, що […] праця одного покоління, а навіть
невеличкої, але рішучої та інтелігентної групи серед того покоління може мати
великий вплив на зміну духового стану, настрою й успособлення цілого
народу» [1, С. 392]. І. Франко констатує, що «Ми не могли дати міліонам у руки
хліба» але «[…] У нас був тільки один знаряд – живе рідне слово» [підкр.наше
– М.З.].
І. Франко вірив у щасливе прийдешнє свого краю. В «Одвертому листі до
галицької української молодежі» написанному у 1905 році письменник
звертається до молодого покоління будувати майбутню Украну. Він зауважує,
що «[…] польсько-українське питання не буде відтепер рішатися у Львові, але
обхопить бойову лінію безмірно ширшу […]. Так само наша галицька та
буковинська боротьба з москвофільством відтепер мусить виглядати зовсім
інакше, бо й її терен розшириться безмірно, а її зміст поглибиться відповідно до
того, як вона розростеться до розмірів боротьба всеукраїнського національного
почуття (підкр.наше – М.З.) з винародовляючими претензіями «державеної
великоруської нації» [1, С. 589].
І. Франко більш як сто літ тому застерігав від усяких «ботокудських»
проявів, закликав «гуртуватися в товариство чесне» і тоді «Україна
воскресне!». Він знав, що багато прийдеться працювати, що будуть численні
втрати борців за «братерство велике всесвітнє», але знав що Україна «засяє у
народів вольних колі».
Список використаних джерел:
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РЕЧЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
С того самого дня, когда человек впервые произносит «я»,
он везде, где нужно, выдвигает возлюбленного себя
и эгоизм его неудержимо стремится вперѐд.
Иммануил Кант
Со второй половины 20го века в социальных науках все большей
популярности приобретает теория дискурса1, как мира, мыслимого человеком,
из которого последний не может выбраться, так как любая идея
воспринимается им через призму собственного восприятия. Понятие дискурса
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очень тесно связано с повседневными речевыми практиками, так как дискурс
понимается как текст, не обязательно облаченный в словесную форму
изначально, но в процессе понимания его отдельным человеком
интерпретируется как набор слов. Важно понимать, что любое понятие, даже
наиболее общепринятое и доступное каждому (тем более!) осознается каждым
индивидом по-своему.
Из этого тезиса можно сделать вывод, что у каждого отдельного индивида
есть свой личный дискурс, существующий на микроуровне. Так,
макродискурсом можно считать общечеловеческие стандарты в понимании
мира, те общие черты окружающего нас мира, которые будут пониматься если
не одинаково, то, хотя бы, схоже. К примеру, под таким дискурсом можно
понимать конкретный язык, носители которого смогут, с той или иной
вероятностью погрешности, понять друг друга. Под дискурсом «среднего
уровня» стоит понимать характерный для определенной группы людей
терминологический аппарат, например медицинский дискурс или в целом
научный. Как уже говорилось ранее, в данном случае под микродискурсом
понимается дискурс отдельно взятого индивида.
Исходя из всего выше сказанного, можно предположить, что каждый
отдельный человек воспринимает мир иначе. И причиной этому служит то, как
он этот мир «осмысляет», в какие словесные формы он его облачает и какое
значение каким понятиям индивид придает. Отдельного внимания заслуживают
также речевые практики конкретного индивида. Так, еще в 1967 году Гарольд
Гарфинкель создал труд «Исследования по этнометодологии», посвященный
изучению обыденных методов, которыми люди пользуются в повседневной
жизни. Гарфинкель вместе с Харви Саксом разработал метод анализа разговора,
в ходе которого анализируются смыслы, которые каждый индивид вкладывает
в определенное предложение. Таким образом, один и тот же речевой конструкт
людьми с разным габитусом2 (в понимании Бурдье) будет воспринят поразному. Однако возникает закономерный вопрос, может ли определенный
дискурс быть решающим фактором в формировании личности? Дальше
последует попытка ответить на него, разбирая конкретный пример с ярко
выраженными особенностями в речевой практике.
В процессе общения с одним индивидом, в дальнейшем назовем его N.,
мною были проведены наблюдения и попытки анализа его речи. Так,
вышеупомянутый N. в процессе общения каждое новое предложение начинал
со слова «Я». Данная особенность не могла остаться незамеченной, так как
практически не имела исключений, то есть абсолютно любое выражение мысли
наблюдаемого индивида вращалось вокруг его личности. В попытке
подтвердить наблюдения я попросила исследуемого, цитирую: «Ответь мне,
пожалуйста, так, чтобы не использовать «Я» в своей речи». До этого, ответом
на мой вопрос было «Я согласен», после просьбы стало «Мне нечего сказать в
противовес» и после небольшой паузы «Не могу с тобой не согласиться». Тогда
я попросила, чтобы N. также не использовал слово «мне», либо же
бессловесную форму ориентации на себя, как в последнем варианте. Данное
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предложение завело наблюдаемого в тупик и вариант «Ты права» так и не был
произнесен им, хотя будучи озвучен мною оказался абсолютно очевидным.
Стоит отметить, что характерной особенностью данного индивида
является ориентация на себя не только и не столько в речевой практике,
сколько в обыденной жизни вообще. Большинство ситуаций рассматривалось
наблюдаемым исключительно с точки зрения его выгоды, остальные участники
ситуации не учитывались им при выборе собственной тактики поведения. К
сожалению, дальнейший анализ был невозможен, посему причины того, как
сформировалась такая форма поведения исследуемого N. не были изучены на
достаточном уровне. Однако не лишним здесь будет упомянуть Эриха Фромма,
считавшего, что «нарцисизм — как и эгоизм — это избыточная компенсация
за недостаточность любви к себе» (из работы «Бегство от свободы»).
В качестве заключения необходимо добавить, что на сегодняшний день
дискурс-анализ является неотъемлемой частью анализа взаимоотношений
между индивидами и даже группами людей. Проблемами дискурса в той или
иной степени занимались величайшие умы человечества, многие выдающиеся
социологи и философы, что дает ему право занимать отдельную ступень в
процессе изучения социальной реальности.
Мазурок А.І. (м. Київ)
mazurok.anastasiya@gmail.com
ФАКТОРІАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК СПОСІБ
ВИВЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
Теоретичне розуміння і моделювання моделей сприйняття соціальних змін
у суспільстві не можливе без емпірично перевірки заданих моделей. Складні
багатокомпонентні моделі, які б дозволили здійснювати обґрунтування
причинно-наслідкових зав‘язків, можливе шляхом проведення експерименту.
Проте у соціальних науках практично відсутня можливість використати
евристичні можливості методу експерименту повною мірою, оскільки в
соціальних науках існує ряд обмежень на можливість використання «чистих»
експериментальних планів, зокрема наступні: технічна складність забезпечення
соціологічних експериментів, багатокомпонентність змінних, які потрібно
контролювати; етичні проблеми; методичні обмеження [1].
Ряд методичних і технічних інновацій останніх двох-трьох десятиліть
зробили можливою інтеграцію експерименту і масштабного (у багатьох
випадках загальнонаціонального) соціологічного обстеження. Ці інновації
призвели до того, що деякі автори називають навіть «новим експериментальним
стилем в дослідженнях установок і соціального сприйняття» [3]. Один з
можливих і евристично потужних варіантів імплементації експерименту в
масове опитування є проведення дослідження з факторіальним дизайном.
Факторіальний експериментальний дизайн є модифікацією дослідницького
плану, що дозволяє поєднати і внутрішню, і зовнішню валідності, а також
статистично обґрунтовано інтерпретувати вплив факторів на досліджувану
змінну в багаткомпонентних моделях.
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Узагальнені та об‘єднані дані факторіального дизайну дозволяють
відповісти на два типи запитань: 1) чи впливає кожна з незалежних змінних на
залежну змінну окремо одна від одної (ізольовано); 2) чи пов‘язаний вплив
кожної окремої змінної з впливом інших змінних, тобто.
Метою використання факторіального дизайну експерименту опитування є
вивчення соціальних установок, соціального сприйняття, оцінок та мотивів з
урахуванням контексту, в якому здійснюється оцінювання. У якості
експериментальних факторів виступають «віньєтки» – спеціально створені
описи соціальних об‘єктів, індивідів, ситуацій. Таким чином, використання
віньєток дозволяє визначити, як змінюються оцінки, ставлення до основного
об‘єкту вивчення, залежно від обставин, у яких він розглядається і які
систематично змінюються.
Методика факторіального дослідження передбачає наявність в
опитувальнику одного або кількох специфічних питань, які й називаються
«віньєтками». Тобто «віньєтка» це тип запитання в соціологічному
опитувальнику. Специфічність віньєток у тому, що вони репрезентують
гіпотетичні ситуації, складові яких є змінними – іншими словами, кожна
віньєтка є набором унікальних складових, що в подальшому оцінюється
респондентами. У кожній віньєтці наявні так звані виміри («dimensions») та
рівні («levels»).
Важливою характерною рисою факторіального типу дослідження є їхня
внутрішня та зовнішня валідність. Валідність експерименту є його базовою
характеристикою як відповідність усталеним нормам та стандартам, прийнятим
у науці. Валідність експерименту стосується адекватності його побудови та,
власне, організації, відповідності теоретичній моделі, правильності висновків та
можливостей узагальнення результатів.
Під внутрішньою валідністю в даному випадку ми розуміємо введений
Кемпбелом та Стенлі (1966) термін, що є характеристикою експерименту з
точки зору правильності висновків: можливість твердження про те, що зміни
залежної змінної, викликані саме зміною певного експериментального фактора,
а не сторонніми, не контрольованими змінними.
При проведенні експериментальних дизайнів дослідження надзвичайно
важливим є врахування ряду методологічних особливостей його проведення.
До важливих дослідницьких запитань, які постають при плануванні та
проведенні дослідження є наступні: побудова власне теоретичної причиннонаслідкової гіпотетичної моделі, вибір необхідної оптимальної кількості
категорій, що вивчатиметься, обґрунтування необхідної кількості рівнів кожної
з категорій вивчення, формат представлення віньєток (текст, таблиця, картинка,
відео тощо), порядок представлення віньєток в опитувальниках, визначення
достатньої і релевантної шкали оцінювання, формування вибірки віньєток,
створення і формування інструментарію дослідження, вибір валідних та
адекватних аналітичних інструментів.
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ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СПРОМОЖНІСТЬ» В КОНТЕКСТІ
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Протиріччя між зростаючою глобалізацією світових суспільних відносин і
національно-державними утвореннями веде до зменшення управлінського
потенціалу держави, особливо на рівні макроекономіки. Транснаціональні
корпорації стали не просто факторами, що істотно впливають на хід світових
процесів і подій, але й основними економічними і фінансовими інтеграторами.
Проте держава через співпрацю з суб'єктами політики забезпечує умови для
ефективного міжнародного управління.
Поняття «державна спроможність» (stateness) все частіше фігурує в працях
політологів, соціологів, істориків, присвячених сучасним технологіям
міжнародного управління. Спроби загального визначення цього поняття з
позицій емпіризму зазнають невдачі, оскільки реальні держави суттєво
різняться між собою за багатьма параметрами. Так, одним країнам потрібна
велика і потужна армія, інші вирішують проблему безпеки без неї за рахунок
своєї особливої ролі у системі міжнародних відносин. Особливості різних
трактовок «державної спроможності» багато у чому залежать також від того, як
дослідниками вирішується питання про природу і сутність держави, а також від
того, чи розглядається спроможність лише як результат функціонування
держави, або водночас як характеристика її дієздатності.
Якщо інтегрувати різноманітні позиції, то у розумінні державної
спроможності виявляються два основних полюси. Перший – функціональний:
показником спроможності вважається здатність держави до виконання її
основних функцій. Розбіжності у межах даного підходу визначаються різним
набором функцій, які покладаються на державу, урахуванням окремих аспектів
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і характеристик її здатності до їх виконання, трактуванням спроможності як
результату державної діяльності.
Представники другого вважають, що державна спроможність є
результатом визнання держави населенням. Так, Хуан Лінц і Альфред Степан
цим поняттям виражають громадянську ідентифікацію з державою, політичну
консолідацію спільноти, що пов‘язують з демократизацією і легітимацією.
«Коли є серйозні розбіжності щодо територіальних кордонів держави, що
охоплює дане політичне співтовариство, а також з приводу того, хто має право
бути громадянином такої держави, виникає те, що ми називаємо проблемою
"державності"» [2].
Перший підхід був започаткований вже Дж. П. Неттлом, який у статті 1968
року «Держава як концептуальна змінна»розглядав державну спроможність як
показник сили або слабкості держави, функціональну характеристику апарату
державного управління та інших інститутів влади, що відповідають за
здійснення представницьких функцій, виконання законів тощо. Інакше
підійшли до даного поняття дослідники, які розробляли інструментарій для
визначення показників керованості Governance Research Indicator Country
Snapshot (GRICS) – індексу, що оцінює ефективність державного управління у
209 країнах і визначається раз на рік Світовим Банком. Зокрема Ф. Фукуяма
виділив два виміри для ранжування держав за рівнем їх спроможності: сфера
діяльності державної влади (scope) и сила державних інститутів (strength), на
котру спирається планування і здійснення політики держави. Так, Франція, де
сила і сфера діяльності бюрократичного апарату вищі, перевершує показники
державної влади США. Хоч використання цих двох параметрів державної
спроможності видається досить продуктивним, проте для отримання за їх
допомогою адекватних результатів необхідно одержати якісні емпіричні дані та
показники.
Американський політолог, соціолог та історик Чарльз Тіллі визначав
державну спроможність з точки зору рівня диференціації інструментів
правління, їх централізації, автономності та формальної скоординованості один
з одним. Держави, на його переконання, завжди виникають в результаті
боротьби за контроль над територією або населенням і концентрації засобів
примусу: «Процеси вилучення ресурсів та боротьби з приводу засобів ведення
воєн сформували основні структури державності» [1, с. 40]. «Організація
держави» – це насамперед «її репресивний апарат, фіскальна адміністрація,
послуги, що надаються ними, і форми представництва» [1, c. 152].
Стефано Бартоліні розкриває поняття «державна спроможність» через
чотитри виміри: створення організації для мобілізації ресурсів (бюрократії і
податкової системи); рішення завдання зовнішньої консолідації території
(формування і зміцнення армії); підтримання внутрішнього порядку за
допомогою поліції і системи правосуддя; реалізація регулюючої функції
держави, у тому числі втручання в економічну і соціальну сфери. В. Фріц
виділяє три аспекти визначення державної спроможності: «розмір» або «об‘єм»
циркуляції суспільних благ на території держави; здатність до ефективного
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управління (state capacity), тобто до прийняття рішень, їх утілення у життя і
контролю за ними; якість управління, що виражається наявністю або відсуністю
«суверену», здатного гарантувати стандарти і уніфіковану систему стримувань і
противаг для владних сил. Ф. Шміттер розглядає «керованість» як універсальну
характеристику державної спроможності (capacity) і визначає її як
метод / механізм обговорення широкого кола проблем / конфліктів, при якому
зацікавлені особи в процесі переговорів регулярно досягають обов‘язкових
рішень, які задовольняють усі сторони, і співпрацюють при виконанні цих
рішень.
Забезпечення дієздатності та ефективності держави є імперативом сталого
розвитку суспільства. Отже і вивчення держав, що не відбулися або є
неспроможними у сучасних умовах, є гостро актуальним.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ
КІЛЬКІСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Значної популярності та все більшого використання в XXI столітті
набуває такий метод соціологічного дослідження як опитування. За оцінками
експертів щорічно у світі проводиться до 500 тис. досліджень в різних галузях
та за різними тематиками. За визначенням російського соціолога Г.В. Осипова
«опитування – метод збору первинної соціологічної інформації, заснований на
усному або письмовому зверненні до досліджуваної сукупності людей з
питаннями, зміст яких представляє проблему дослідження на емпіричному рівні
[1, 343].
В Україні наприкінці ХХ ст. набули активного поширення та
використання електоральні опитування громадської думки. З переходом на
змішану систему виборів народних депутатів України (пропорційномажоритарну), коли 225 депутатів обираються за пропорційною системою у
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими
списками кандидатів у депутати від політичних партій та 225 депутатів
обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних
виборчих округах, потреба в проведенні опитувань на замовлення кандидатів
значно зросла. При проведенні електоральних досліджень чи не основним
завданням є отримання якомога швидше інформації про рейтинги кандидатів,
при цьому не втрачаючи якість отриманих результатів.
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Проблемі електоральних досліджень, вивченню участі населення в
політичному житті соціуму, боротьбі політичних партій, проведенню виборів та
функціонуванню виборчих систем присвячені праці наступних українських
вчених та дослідників: І.Бекешкіна, Є. Большов, О. Вишняк, М. Міщенко, Н.
Паніна, В.Паніотто, О.Петров, В. Полторак, С. Потоцька, Н. Харченко, В.
Хмелько, М. Чурилов та інші.
Останні десятиліття характеризуються швидкими темпами розвитку
інформаційних технологій. Ще, наприкінці двадцятого століття комп‘ютер
вважався розкішшю, а вміння працювати з комп‘ютером було чимсь
особливим. З часом, стаціонарні пристрої активно почали замінювати мобільні
ноутбуки, нетбуки тощо. Сьогодні ж масовості серед електронних пристроїв
набули планшетні комп‘ютери та смартфони.
Не оминули процеси комп‘ютеризації та автоматизації й емпіричну
соціологію. На початку появи комп‘ютера активно розвиваються програми
обробки соціологічних анкет (SPSS, STATA, OCA тощо), які значно полегшили
роботу соціолога та розширили можливості обробки та статистичного аналізу
результатів досліджень. Сьогодні на заміну традиційним паперовим анкетам
(опитувальникам) приходять мобільні пристрої (планшетні комп‘ютери,
смартфони), які покращують та полегшують процес збору та обробки
результатів досліджень. Основними плюсами стає відсутність необхідності
підготовки макету та друку анкети, зменшення впливу інтерв‘юера на хід
проведення опитування, виключається стадія прийому, кодування та вводу
анкет з паперового носія, можливість отримання результатів або відразу при
заповненні анкет чи у вигляді готового масиву по завершенню опитування. Все
це призводить до підвищення рівня контролю за процесом отримання та
обробки соціологічної інформації. Зменшення впливу людського фактору
призводить до підвищення якості отримуваної інформації.
Не дивлячись на перераховані плюси, слід звернути увагу і на недоліки
мобільних пристроїв при проведенні електоральних опитувань. Потреба в
спеціалізованому технічному та програмному забезпеченні, час автономної
роботи планшетів (необхідність доступу до зарядних пристроїв), купівля самих
планшетів та їх знос, можливе пошкодження екрану або суттєве ушкодження
електронного пристрою, необхідність доступу до Інтернету при оперативному
зборі інформації (наприклад, при проведенні екзит-полу – опитування на виході
з виборчих дільниць), підвищення рівня підготовки інтерв‘юера, а саме вміння
швидко і точно працювати з електронним пристроєм та спеціалізованим
програмним забезпеченням.
Використання планшетів та смартфонів при здійсненні електоральних
опитувань виводить процес збору та обробки соціологічної інформації на
якісно новий рівень. Тому, на нашу думку, ХХІ століття ставить перед
соціологами-практиками нові виклики, з однієї сторони, автоматизуючи
технічну роботу, з іншої ж, підвищуючи вимоги до процесів обробки та аналізу
результатів соціологічних опитувань.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ ТА ЕМПІРИЧНИХ
ДАНИХ В СОЦІОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
Говорячи про методи та методології дослідження соціальних змін тієї чи
іншої держави, хотілося б згадати концепцію бідності та багатства, яка описана
книзі «Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty», видана у
2012 році, переклавши назву якої ми отримаємо «Чому нації помиляються:
джерела влади, власності та бідності». Написали її професор економіки
Массачусетського Технологічного інституту Дарон Аджемоглу та
Гарвардський політолог Джеймс Робінсон.
В концепції цієї книги авторами вводяться два види політичних та
економічних інститутів – інклюзивних та екстрактивних.
Основним з причин обирання невдалих політичних курсів та падіння
економік на думку авторів, є саме обирання екстрактивних методів, тобто
спрямування отриманої ними влади, за для власних їм інтересів або вузької
соціальної верстви населення не враховуючи інтереси інших соціальних верств
населення. Але в той же час держави, що розвивають екстрактивні інститути
можуть добиватися економічних досягнень, але вони нажаль діють у малому
проміжку часу, що у перспективі програють інклюзивним інститутам. Це
визвано тим, що розвиток нових технологій завжди вступає в конфлікт зі
старими засобами та методами виробництва, і екстрактивні інститути не
можуть повною мірою дати їм відповідь, що призводить до політичних
потрясінь у суспільстві та відповідно до економічного занепаду країни.
Навпаки ж інклюзивні економічні інститути спираються на інклюзивні
політичні інститути, які в свою чергу обмежують монополізацію на політичну
владу і спрямовані на широке охоплення інтересів всіх соціальних верств
населення. Відбувається так би мовити консенсус між основними політичними
суб‘єктами, які виступають від тих чи інших соціальних верств соціуму, який
побудований на компромісах та здержуючих протиріччях, які не допускають
монополізації влади в країні.
В свою чергу інклюзивні економічні інститути, які тісно пов‘язані з
інклюзивними політичними інститутами, забезпечують довгостроковий, але
інколи повільний економічний ріст, який базується перш за все на вільному
ринку, на рівноправності всіх економічних суб‘єктів господарювання. Тобто
генерування національного багатства зводиться до використання всієї енергії
суспільства, всіх суб‘єктів господарювання які знаходяться у рівних умовах,
тому тільки генерація нових технологій, ідей та методів виробництва дасть їм
змогу не залишитися на узбіччі ринку. А в свою чергу інклюзивні політичні
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інститути слідкують щоб ніхто з суб‘єктів господарювання не порушував
правил та закону.
Автори описують, що більшість країн заходу завершили перехід від
екстрактивних інститутів до інклюзивних, та позбавились монополій як у
політиці так і у економіці, цей перехід вони назвали інституційним дрейфом, а
умови при яких відбувається перехід – критичними стиками.
Наша країна не виняток, зараз в нашій країні дуже чітко видні критичні
стики, тому що порушилася інституційна рівновага в країні, а саме –
суспільство після революції 2014 року виступає до переходу до інклюзивних
інститутів, а еліта яка знаходиться при владі являє собою екстрактивний
інститут влади. Іметоди описані в цій низі, ми можемо використати, щоб цей
перехід пройшов найменш болісно для всього суспільства, але не треба
забувати що унікальної формули немає, завжди треба якісь теоретичні засади
переносити на реалії тієї чи іншої країни і виходячи з них будувати
комплексний та системний алгоритм.
Селезньова Н.П., Прищепа В.А. (м. Київ)
Koniwa@yandex.ua
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТОРАТНОГО
ВИБОРУ
За допомогою програми ―Google Forms‖ у період з 13.09 по 17.09 серед
молоді та більш старших людей проводилось опитування на тему : «Місцеві
вибори 2015» у соціальних мережах, таких як : «ВКонтакте» та «Facebook».
Загалом було опитано 52 респондента за створеною авторами анкетою. Частина
питань анкети:
Визначіть рейтинг від «1» до «7» серед вказаних партій: «1» - найбільш
негативне ставлення; «7» - краща серед інших партія, буду голосувати за неї.
а) «Блок Петра Порошенка»;
б) «Об’єднання «САМОПОМІЧ»»;
в) «Опозиційний блок»;
г ) Радикальна партія Олега Ляшка;
д) «Батьківщина»;
е) «Свобода»;
є) «Українського об’єднання патріотів – УКРОП».
Наступна діаграма (рис. 1) дає відображення результатів проведеного
комп‘ютерного опитування у порівнянні з результатами голосування на
територіальному виборчому окрузі Києва №102 (показники наведено у %):
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Рис.1
Результати голосування на дільниці в Києві
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Результати голосування на дільниці в Києві та комп‘ютерного опитування,
як бачимо на Рис.1 загалом не дуже сильно відрізняються.
Для збору статистичних даних та прогнозування результатів є цікавим
такий показник як асиметрія, що характеризує ступінь несиметричності
розподілу відносно його середнього. У сфері будівництва коефіцієнт асиметрії
допомагає скласти прогноз стійкості будівлі на етапі її проектування в
залежності від випадкових факторів. Тут можна провести певну аналогію з
побудовою певних державних інституцій шляхом виборчого процесу. Отже, за
даними комп‘ютерного опитування респондентів, обчислено коефіцієнти
асиметрії для виділених партій. Результати представлено на наступній діаграмі:
Рис.2

Асиметрія
"Свобода"
"УКРОП"
"Батьківщина"
"Радикальна партія"
"Опозиційний блок"
Об'єднання "САМОПОМІЧ"
"Блок Петра Порошенка"
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За асиметрією партії розділились на дві групи. Також на дві групи можна
розділити партії за коефіцієнтами кореляції («+», «-»). На рис. 3 представлено
кореляційну матрицю.
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Рис.3
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Результати представлені на Рис.2 та Рис. 3 свідчать про досить суперечливі
вподобання виборців. Отже, в суспільстві загалом превалюють антагоністичні
політичні настрої, що є дуже небезпечним, зважаючи на те, що країна
знаходиться в стані війни із зовнішнім агресором.
Скляр Н.В. (м. Київ)
natasha100394@rambler.ru
АНАЛІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРО ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОМАЙДАНУ НА СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО
СВОГО МИНУЛОГО
У листопаді 2013 року в Києві розгорнулися протести, наслідком яких
була втеча президента Януковича в Росію, відсунення його від влади,
проведення парламентарних виборів та дострокових виборів президента.
Відсунення від влади лояльного до Росії В. Януковича та побоювання з боку
російських лідерів, що мирним шляхом не вдасться утримати Україну у своїй
сфері впливів, призвели до не проголошеної війни, яку Росія досі веде проти
України, займаючи частину її території, висилаючи свої війська, інспіруючи та
фінансуючи діяльність сепаратистських груп українського суспільства на
Донбасі та в інших областях України. Проти України ведеться також
широкомасштабна пропагандистська кампанія, яка має за завдання викликати
негативне ставлення росіян до українців та нової української влади, інспірувати
незаконні дії в самій Україні та дискредитувати Україну й українців в очах
західного світу, створюючи враження, що війна в Донбасі – це внутрішній
український конфлікт або ж – у найбільш відвертому варіанті – внутрішня
проблема на території, яка розташована у сфері впливів Москви.
Безсумнівно, Євромандан, його кривава жертва – «Небесна сотня»,
репресії з боку влади, агресія Росії і тисячі жертв російсько-української війни
не залишаються без впливу на ставлення українців до свого минулого, а також
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впливу на історичну ідентичність українців.
Протягом усього періоду незалежності України свідомість історичного
ярма та закорінення в традиції становила цей вимір ідентичності, який включав
у собі чи не найбільше проблем у процесі консолідації нації.
Істотним чинником зміни у ставленні до минулого бувають усілякого
роду емансипації: національні, класові тощо. Емансипації включають потребу
поширення своєї незалежності, почуття суб‘єктності та формування нової
ідентичності. Нова ідентичність вимагає натомість ревізії пам‘яті. Можна цього
досягнути шляхом підкреслення певних елементів із минулого даної спільноти
чи призабутого.
Зміна ставлення до минулого може керуватися згори політичною елітою,
як це було після перемоги Помаранчевої революції. У той же час президент
Віктор Ющенко став ініціювати зміну історичного наративу, намагаючись
поширити свідомість суспільства про найбільшу трагедію українців –
Голодомор 1932–1933 рр., а також пам‘яті про антирадянську боротьбу
Української Повстанської Армії.
Проте Євромайдан за генезою відрізняється від Помаранчевої революції.
Якщо революція 2004 року в Україні була централізованою та спрямованою на
лідера – В. Ющенка, то Революція гідності та Євромайдан не мали одного
лідера і передовсім були реалізацією спонтанного механізму «знизу вгору».
Події в Україні, яким дав початок у листопаді 2013 року Євромайдан,
беззаперечно, можна вважати «прискоренням історії» – обставиною, яка
породжує масштабні зміни в різних сферах соціального життя. Україна
перебуває у стані кривавої війни з сусідом, який досі вважався «братнім»
народом. Якщо припустимо, що Росія веде війну з Україною не так за частину
українських земель, як за збереження свого колективного міфу про «русский
мир», складовими частинами якого є всі східнослов'янські спільноти та їхні
держави, то доходимо до висновку, що переосмислення свого минулого
українцями стає сценарієм неминучим та необхідним.
Відображення думки громадян України про СРСР є проведене 15–25
квітня 2014 року Соціологічною групо «РЕЙТИНГ»
репрезентативне
опитування «Ностальгія за СРСР та ставлення до окремих постатей». Воно
здійснювалося вже після анексії Росією АР Крим та під час розгортання
конфлікту в регіоні Донбасу. За результатами цього опитування, лише 33%
українців шкодує за розпадом Радянського Союзу, половина – ні. Ці зміни
відбуваються поступово, проте слід помітити, що кількість тих громадян, що
сумують за Радянським Союзом, зменшилася саме під час тривання
Євромайдану та виникнення конфлікту з Росією. Адже відсоток тих, хто
шкодував розвалу СРСР з 2010 по 2013 рік впав з 46% на 41%, та за один рік з
2013 по 2014 спостерігається спадок з 41% до 33% сумуючих за Радянським
Союзом. Більше шкодують за розпадом СРСР люди з нижчим рівнем освіти,
старші респонденти та етнічні росіяни.
Своєрідними символами національного та радянського дискурсів
української історії є постаті Йосифа Сталіна та Степана Бандери. Після
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Помаранчевої революції, з приходом до влади В. Ющенка, в Україні
активізувалися історичні дискусії.
Стосовно Степана Бандери, то за останні роки зросла частка громадян,
які ставляться до нього позитивно (з 22% до 31%), майже половина – 48%
громадян – ставиться до нього негативно.
Символом «радянського» наративу став Й. Сталін. За результатами
дослідження з 2014 р., лише 20% українців ставляться до цієї постаті
позитивно, та аж 70% – негативно. З 2012 року по 2014 р. негативна оцінка
Сталіна зросла з 62% до 70%. Найвищі показники позитивної оцінки
спостерігаються на Донбасі (36%), проте слід зауважити, що по всіх регіонах ця
постать фіксує більше негативних оцінок, ніж позитивних, що можна
сприйняти як доказ поступового відвернення українців від радянської моделі
своєї історії. Позитивне ставлення до Сталіна притаманне тим громадянам, у
яких нижчий рівень освіти, нижча зарплатня, старшим опитуваним, та тим, які є
етнічними росіянами.
Результати даного опитування дозволяють зробити висновок, що
символи двох конкурентних наративів – національного та «радянського» –
більшою мірою інтегрують своїх противників, ніж прихильників. Як для
Сталіна, так і для Бандери характерні вищі показники негативних оцінок,
ніж позитивні. Очевидно, більша різниця між негативними та позитивними
оцінками фіксується для постаті Сталіна.
З аналізованого опитування виникає також, що Євромайдан та російська
агресія певною мірою прискорюють темпи дистанціювання українського
суспільства від радянської моделі минулого, проте конфлікт із Росією, за
соціологічними даними, швидше впливає на ставлення українців до сучасної
Росії, ніж до історії.
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ЯКІСНИЙ МЕТОД СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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В соціології для дослідження використовуються дві стратегії - кількісна і
якісна. В даній роботі я розгляну роль історичних досліджень в соціології з
точки зору якісних досліджень. Я спробую довести, що саме якісне
дослідження є більш обгрунтованим.
Якісний метод використовується для вивчення малих груп, що дає
можливість орієнтуватися на внутрішній світ людини. Історичні дослідження
описують досвід, переживання історичних подій різними людьми, які були
свідками цих подій. Глибинні інтерв`ю - індивідуальні методи. Наприклад,
опис війни, як усна розповідь моєї бабусі, історія життя прадіда - Героя. Вони
дали мені можливість відчути серцем, пережити і біль, і сум. і жаль... Я отримав
свій індивідуальний досвід. Це сильна сторона цих методів. Слабка узагальнення на основі одиничного польового дослідження досить
проблематично.
Стандартні глибинні інтерв`ю - документальні дослідження - мають змогу
залучити більші групи людей ( інтерв`ю з експертами - професіоналами).
Мінусом є те, що важко визначити наскільки джерела відображають реальність.
Соціологія - наука, в центрі якої перебуває поведінка людини в соціальному
житті, в економіці, в політиці. Соціальні зміни можливі, на мою думку, за
умови зміни соціальної свідомості. Масова свідомість - сукупність почуттів,
настроїв. Розуміння себе, як частини цілого, моральне самовдосконалення шляхи до успіху. О. Конт розглядав соціологію як позитивну науку про
суспільство, а головним завданням історії вважав навчання позивітизму всього
людства.
Таким чином, щоб змінити світ - потрібно змінити свідомість людини.
Розум – мораль – поведінка - це головна формула. Людина сама себе створює.
Позитивізм, підвищення якості лідерів суспільства посилить державу.
Щоб розв`язати проблему, треба її вивчити. Якісні методи як раз і служать
для вивчення соціальних проблем з індивідуальної точки зору. Це способи
пізнання в природних умовах: зрозуміти - поставити себе в положення інших
людей.
Чорна Л.О. (м. Канів)
Lyu-chorna@ yandex.ru
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗМІНУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 1930-х РОКІВ
Нині український соціум переживає важкі часи: економічна та політична
нестабільність, військові дії та інші фактори спричиняють, особливо серед
старшого покоління, ностальгію за минулими «стабільними» роками періоду
соціалізму. Історична наука покликана, за допомогою фактологічного
матеріалу, показати молодому поколінню, яке не має особистого досвіду життя
в соціалістичних реаліях, яким же насправді було так зване суспільство «рівних
можливостей і соціального добробуту».
Протягом більше 70-ти років існування, радянська держава, декларуючи
піклування про своїх громадян, насправді утримувалася за рахунок жорстоких
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регулятивних засобів. Особливо жорстокими є 1930-ті рр., які значно змінили
суспільство. Аналізуючи доступні для огляду архівні документи Центрального
державного архіву громадських об‘єднань України (ф.263 – колекція
позасудових справ реабілітованих), можна зробити висновок, що за умов
масових репресій нівелювалися раніше прийняті моральні норми і традиції. Те,
що раніше зазнавало осуду, тепер схвалювалося на рівні держави: доноси,
брехня, підлість, приниження людської гідності, вбивство тощо. Люди існували
на рівні екзистенційних потреб: вижити, не бути арештованим. Суспільство
було дезорганізовано втратою ціннісних орієнтирів. Ідея боротьби за побудову
соціалізму не могла повністю замістити загальнолюдських моральних
принципів.
Значних змін зазнала сфера права: якщо на початку 1930-х рр. справи
«ворогів народу» ще розглядалися у судах, то з 1935 р. почали застосовувати
механізм позасудових репресій («трійки» та «двійки») і вирок виносили без
юридичної аргументації, беручи до уваги лише доноси та слова самих
підсудних, з яких «вибивали» зізнання. Доноси мали двоякий характер. Одні –
добровільні, здійснені на грунті недоброзичливого ставлення до іншої особи, з
конкурентних міркувань на роботі, або ж з меркантильних інтересів
(наприклад, розширити свою житлову площу у комунальній квартирі). Інші
робилися з примусу «видати спільників», і людина, вимучена тортурами,
називала імена своїх знайомих.
Держава діяла з позиції сили, навішуючи «ярлики», вироки виносилися
неспіврозмірні тому, за що висувалося звинувачення. Так, для прикладу, була
розстріляна Лаубе Альма, приводом до арешту якої послужив донос, що вона
схвально відгукувалася про Троцького [1, С.10].
Людське життя втрачало цінність. На загальних зборах у трудових
колективах робітники голосували за фізичне знищення «ворогів народу».
Планомірно зазнавала утисків та частина суспільства, яка здатна була
мислити, адекватно оцінювати ситуацію: інженери, науковці, військові та
партійні діячі. На заводах серед технічної інтелігенції, в наукових установах
проводилися «чистки». До складу комісї, як правило, входили робітники та
партійні працівники, які мали «оцінити» роботу відповідних спеціалістів. Так
невігластво брало верх над компетентністю і знаннями.
Особлива увага приділялася тим особам, які мали родичів за кордоном, або
часто бували там, тому мали змогу порівнювати рівень життя [2, С.21-22 ].
Високий соціальний статус особи у 1930-х рр. був швидше загрозою для
життя, ніж перевагою. «Старі спеціалісти», які раніше, в силу об‘єктивних
потреб, залучалися державою до праці, тепер піддавалися репресіям.
Ілюстрацією цього є справа академіка Опокова Є. В. - засновника і директора
Інституту гідрології, який зробив значний внесок у розвиток світової науки. А
оскільки він у 1920-х рр., як і багато інших вчених, мав можливість виїздити за
кордон з метою придбання обладнання для інституту, то був звинувачений у
шпигунстві і розстріляний [3].
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Масові репресії руйнували інститут сімї. Якщо на початку 1930-х років
родичі репресованого втрачали роботу або житло, то пізніше їх також
арештовували. При цьому одному із подружжя могли висунути звинувачення у
«недонесенні» на ворожі дії члена сімї. Малолітніх дітей відправляди до
дитячих будинків, де панували жорстокі порядки стосовно цієї категорії.
У духовній сфері радянська влада замість недавно ще пануючих релігійних
вірувань запропонувала віру у «правильність» дій і «мудрість» товариша
Сталіна. Свої дії авторитарна держава опрадовувала «ідеальними цілями» побудови справедливого соціалістичного суспільства.
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ЕПОХА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ – МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
Значна частина населення України звикла до думки про те, що Майдан - це
панацея від усіх бід, що Майдан – універсальний ключ до щастя. Ця нехитра
думка, вбита в масову свідомість українських громадян ЗМІ, по суті,
перетворилася на національну ідею України. Багато людей щиро вірять в те, що
якщо зібратися в якомусь одному місці і щось вимагати хором, то бажане
миттєво матеріалізується. І відразу ж настане «суспільне щастя». Завдяки
українським ЗМІ, магічними властивостями в свідомість населення була
«вбита» ідея того, що якщо перестояти всіх «поганих людей», а також розірвати
відносини з Росією на користь Заходу, то в Україні обрушиться манна небесна і
всі проблеми миттєво зникнуть. Головне - за всяку ціну забрати Донбас і
назавжди забути про існування Росії. І тоді Захід точно нам допоможе.
Чи так це? Чи справді Майдан, війна на сході та ігнорування Росії, можуть
вирішити одвічні проблеми України в соціальній та економічній сферах? І чи
справді Захід може реально їх вирішити? Давайте звернемося до фактів.
Українська преса безперервно твердить про те, що відстала Росія може дати
Україні тільки газ і нафта, і що лише зона загальної торгівлі з розвиненим
Європейським Союзом здатна вивести нашу країну на небувалі висоти в
економічному розвитку. Саме тому відразу ж після перемоги Майдану Україна
почала послідовно позбуватися від фінансово-економічної кооперації з Росією
на користь західних країн. І наслідки цього не змусили себе довго чекати. Як
свідчить звіт Національного банку України, збитки українських підприємств у
першому кварталі +2014 року зросли в 5,5 рази, а їх прибуток лише в 2,2 рази.
У підсумку негативне сальдо досягло майже 11 млрд. Доларів. При цьому разом
з наростаючими збитками українських підприємств відбулося значне
скорочення державного фінансування і зниження інвестиційної активності
банків. Частка бюджетних коштів у структурі інвестицій в порівнянні з
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минулим роком скоротилася з 3,1% до 1,1%, а частка бюджетних коштів у
структурі банківських кредитів впала з 25% до 8,7%. Це призвело до різкого
падіння капітальних інвестицій на 23,1% у першому кварталі поточного року.
Найцікавіше те, що з початку року європейські країни і західні компанії не
уклали з Україною жодного значного контракту, не відкрили для українських
товарів жодного нового ринку, не розмістили для виробничих потужностей
України жодного замовлення. На даний момент все "економічне
співробітництво" нашої країни із Заходом зводиться до красивих декларацій і
перспективних обіцянках. Не менш інтенсивно після Майдану розвалюється і
фінансова система України. За повідомленням Нацбанку, за п'ять місяців 2014
збитки українських банків склали 900 млн. Доларів. При цьому ними було
виведено за кордон з початку року близько 20 млрд. Доларів. У зв'язку з
катастрофічними явищами в економіці та фінансах, різко знизилися доходи
населення, а український бізнес несе величезні втрати в чистому прибутку.
Загальна соціально-економічна ситуація в Україні ускладнюється війною
на Донбасі. Адже необхідно враховувати, що цей регіон давав більше 30%
валютних надходжень до бюджету України і стільки ж Донбас займав у
структурі промислового виробництва України. Крім цього, практично повний
розрив торгово-економічних відносин з Росією паралізував роботу
промислових підприємств всього Південного Сходу. Пробитися на нові ринки в
умовах світової фінансової кризи неможливо. Ось вам і Майдан. Ось вам і АТО.
А адже це лише початок. На думку експертів найбільш гостро соціальноекономічні наслідки державного перевороту і громадянської війни себе
проявлять ближче до кінця 2016 року.
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