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Основною темою конференції є історична соціологія цивілізацій: модерн між 

демократією та нерівністю. Відомий британський історик та соціолог Ерік Гобсбаум 

визначив двадцяте сторіччя, як коротке, як таке, що було затиснуте  поміж двома історично 

значущими подіями – Першою світовою війною та зникненням режимів державного 

соціалізму в Східній та Центральній Європі. Отже, постає питання – що є вирішальним 

моментом, початком 21-го сторіччя? Соціальні теоретики акцентують увагу на факторах, 

які спричинилися до краху «Гобсбаумового» соціального порядку 20-го століття, (який він 

також називав епохою крайнощів). Метою конференції є ідентифікація сил та подій, що 

окреслили сучасні проекти модернів в різних цивілізаційних умовах, а також тих соціальні 

сил, що сприяли (або сприятимуть) появі соціального порядку, який ми можемо асоціювати 

з 21-им сторіччям. 

Матеріали конференції розраховані на соціологів, політологів, філософів, фахівців з 

політекономії та державного управління. 

 

 

 

 

The conference major theme is the Historical sociology of civilizations: modernity between 

democracy and inequality. Eminent British historian and social theorist Eric Hobsbawm 

conceptualized 20th century as a short one squeezed between two events of historical significance, 

that of World War One and the demise of the regimes of state socialism in East and Central 

Europe.  Thus, the question naturally arises: what is the defining moment of the beginning of the 

21st century?  Social theorists have come up with a number of concepts dealing with the causes 

that brought down the social order of Hobsbawm’s short 20th century which he also dubbed the 

age of extremes. The conference aims at elucidating  what forces and events shape contemporary 

projects of modernities in different civilizational milieus and what social forces have / will have 

contributed to the emergence of the social order to be associated with the 21st century.    

The conference proceedings' target audience are students and social scientists.  
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КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Основною темою конференції є історична соціологія цивілізацій: модерн між 

демократією та нерівністю. Відомий британський історик та соціолог Ерік Гобсбаум 

визначив двадцяте сторіччя, як коротке, як таке, що було затиснуте  поміж двома історично 

значущими подіями – Першою світовою війною та зникненням режимів державного 

соціалізму в Східній та Центральній Європі. Отже, постає питання – що є вирішальним 

моментом, початком 21-го сторіччя? Метою конференції є ідентифікація сил та подій, що 

окреслили сучасні проекти модернів в різних цивілізаційних умовах, а також тих соціальні 

сил, що сприяли (або сприятимуть) появі соціального порядку, який ми можемо асоціювати з 

21-им сторіччям. 

Конференція спрямована на вирішення фундаментальних проблем соціальної та 

політичної теорії, наприклад, структура versus агентність, економіка versus цінностей, 

панування versus переконань. Інше важливе питання стосується можливості зв’язку поміж 

модерном (або модернами) та певним типом цивілізації. Інакше кажучи, чи є модерн 

результатом органічного/гармонійного розвитку європейської цивілізації, або ми маємо 

говорити про численні модерни, які є продуктами складної взаємодії поміж різними 

традиціями / цивілізаціями? 

Метою конференції також є подолання розбіжностей поміж парадигмами, що 

зосереджують увагу на ціннісних / ідеаційних факторах, як, наприклад, класичні теорії 

модернізації, та теоріями, що апелюють до структуралістських передумов – як у випадку 

світ-системного аналізу. Таким чином, базовим концептом конференції є поняття модерну 

(модернів). Термінологічний простір конференції окреслений поняттями культури / 

цивілізації, політичних інститутів, вірувань та ідеологій, а також структурного соціально-

економічного розмежування, що визначає нерівність. Конференція спирається як на 

розуміння важливості культури / культурних воєн, цивілізацій / зіткнень цивілізацій (?), так і 

на значущості структурних аспектів, що розглядаються з позицій чотирьох вимірів влади, які 

були запропоновані Майклом Манном. 

Організаторів конференції надихає прагнення соціальної теорії до синтезу та подолання 

ідеологічних розбіжностей. Це прагнення побудувати синтетичну та багатовимірну теорію, 

яка здатна відповідати на виклики проектів модернів в різних цивілізаційних вимірах, можна 

проілюструвати на прикладі робот Роберта Белла, котрий використовував елементи світ-

системного стилю мислення для перегляду теорії модернізації, Джованні Аррігі та 

використання ним термінології цивілізаційного аналізу в його версії світ-системного 

теоретизування, Георгія Дерлуг’яна та його проекту історичної соціології, Шмуеля 

Ейзенштадта із концепцією численних модернів. Також важливими є роботи Андре Гюндер 

Франка, в яких він намагається переОРІЄНТувати увагу соціальної і політичної теорій з 

Заходу на Схід, та відновити статус (позицію) Сходу в світовий системі / світ-системі. 

Проте, учасники конференції не будуть обмежуватися виключно спробами знайти 

відповіді на масштабні виклики та на питання «великої» теорії. Буде розглянута історично-

специфічна соціальна та політична динаміка постсоціалістичного світу, також 

аналізуватиметься  природа політичних режимів, що постали в Євразії. На конференції також 

буде поставлене питання, як демократія та демократичні практики можуть бути сумісні зі 

нерівністю, що закорінена в структурних соціально-економічних чинниках. 

Відтак, конференція буде зіставляти поняття та реалії цивілізацій, модернів, світ-

економік й імперій для з'ясування чинників сучасного світового соціального (без)ладу. 

Відбудеться пошук кордонів нашого часу / епохи та спроба визначити місце пострадянських 

країн – безумовно, головно України – та Східно-Центральної Європи в цих множинних 

контекстах. 

 

П.В.Кутуєв                                                                                          А.А.Мельниченко  

зав. кафедри соціології ФСП                                                               декан ФСП 
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

Головаха Е.И. (г. Киев) 

КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИЛИ АНТИЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ВОЙНА В XXI 

СТОЛЕТИИ? УГРОЗЫ ДЛЯ УКРАИНЫ 

Обоснование концепции  конференции начинается с высказывания Эриха Гобсбаума  

относительно короткого ХХ столетия, начало которого привязано к Первой мировой войне, а 

окончание – к развалу социалистической системы в Центральной и Восточной Европе.  И все 

же последнее десятилетие прошлого века вряд ли можно отнести к нынешнему столетию, 

основное отличие которого от предыдущего заключается в появлении нового глобального 

конфликта, который можно понимать или как конфликт цивилизаций, или как 

антицивилизационную  войну - в зависимости от того, какой смысл вкладывается в  

категорию «цивилизация».  

Непосредственно  на рубеже веков произошли два события, которые определяют 

сегодняшний день и перспективу общественных изменений: террористические акции «Аль-

Каиды» в США и приход к власти в России выдвиженца спецслужб В.Путина. Для 

сторонника концепции множественности цивилизаций эти события символизируют вызовы 

исламского и русского миров западному доминированию.  Для тех, кто цивилизацию 

понимает в духе французских просветителей, эти вызовы означают попытку 

фундаменталистов вернуть человечество (или хотя бы его часть) к традиционному 

миропорядку, основанному на ценностях и институтах далекого прошлого.  

История знает немало примеров того, как развитие  науки, образования, эмансипация, защита 

прав меньшинств и другие общецивилизационные процессы встречали ожесточенное 

сопротивление со стороны тех сил, которые основывались на фундаментализме - реализации 

глубинной потребности человека  в неизменности социального мира. Ибо обновляющийся  

мир во многом неудобен. Иное дело, мир неизменный, застывший и окостеневший, в 

котором все отлажено, отработано, все построено на  безропотном и бездумном подчинении 

людей   правящей  идеологической и религиозной элите.  

При всем внешнем несходстве и враждебности идеологий российских и исламских 

фундаменталистов,  их объединяет одна сущностная черта: вера в особую миссию 

собственных цивилизаций, осуществлению которой препятствует цивилизация западная, 

которая для этого не имеет никаких духовных оснований (скрепов).  В прошлом столетии 

идеологи нацизма развязали антицивилизационную войну, руководствуясь идеями об 

исключительности «арийской цивилизации».   

Если же понимать цивилизацию как процесс развития культур и народов в их 

взаимодействии на основе научно-технического прогресса и расширения прав и свобод 

человека, то идея конфликта цивилизаций утрачивает идеологический смысл. Единственным 

идеологическим основанием для антицивилизационных войн остается то, что в советские 

времена с легким оттенком иронии называли «пережитками прошлого»: религиозный 

фанатизм и имперская идеология. Для воспроизводства этих идеологических фантомов 

используются все технические средства современной цивилизации, включая новейшее 

вооружение,  сетевые ресурсы, мобильную связь. В силу этого причудливого сочетаний 

новейших средств ведения войны и ее архаичных целей нынешняя антицивилизационная 

война и получила экзотическое наименование гибридной.  

Основная угроза для современной цивилизации состоит не в том, что ее можно победить 

силой современного оружия. Победить ее можно, посеяв в цивилизованном мировом 

сообществе страх перед ядерным  шантажом и террором, на основе которого начнутся 

мобилизационные процессы, которые приведут к ограничению демократии и постепенному 
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перерастанию демократических обществ в военные лагеря, живущие в ситуации постоянной 

угрозы и фактически на военном положении.  Такое развитие событий подорвет 

демократические устои современной цивилизации. Эту угрозу должны осознавать и 

граждане Украины, оказавшиеся сегодня на передовой линии антицивилизационной войны.  

В государствах, переживающих болезненный процесс постсоветских трансформаций, в 

значительной мере сохраняется приверженность  мироустройству, в котором нет терпимости, 

но есть бесконечное терпение произвола;   нет личной свободы, но есть  личная 

безответственность; нет ценности  человеческой жизни, но есть абсолютная ценность догмы; 

нет инициативы, но есть беспрекословная готовность подчиняться традиционным 

авторитетам. 

 

Макеев С.А. (г.Киев) 

МОДЕРН В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ: СОСТОЯНИЕ СИНГУЛЯРНОСТИ 

Пульсации и эволюции цивилизаций привели к такому положению дел в совместном 

существовании людей, которое именуют модерном. Однако его культурные, политические, 

социально-структурные воплощения столь разнообразны на разных континентах и в их 

пределах, что попытки предъявить их очередную классификацию воспринимаются научным 

сообществом как должное. Между тем не все поддается агрегации – настолько причудливы  

некоторые объективации модерна. Иначе говоря, универсалистским претензиям 

глобализации, стремнине цивилизационного процесса, остающегося капиталистическим по 

духу и с рынком в виде доминантного института, весьма успешно противятся некие 

национальные обособленности. Их дисперсные места на далекой периферии, они не входят в 

классификаторские категории, их удел оставаться «случаями». Таков, в частности, модерн в 

отечественном интерьере. 

В социологии сложился регистр противоположных идеально-типических «состояний» 

пространственно-временного континуума совместной жизни в рамках национальных 

государств. Вот лишь некоторые из них: «традиционное общество vs модерное»,  «закрытое 

общество vs открытое», «механическая солидарность vs органическая», «статика vs 

динамика», «норма vs патология», «солидарность vs аномия», «порядок хаос», «стабильность 

vs турбулентность». На современном рынке концептуальных предложений, претендующих 

на «определение состояния», доминируют три понятия: кризис, emergency, 

исключительность. Первое традиционно, второе и третье вошли в обществоведческий 

обиход позднее. У чрезвычайности (emergency) есть доминантные и второстепенные 

коннотации. Доминантные очевидно соотнесены с природными и техногенными 

катаклизмами. На подобные происшествия необходимо срочно реагировать и оказывать  

экстренную помощь пострадавшим людям. С этой целью создаются государственные 

структуры по минимизации их последствий – министерства чрезвычайных ситуаций, центры 

неотложной медицины. Второстепенные в качестве денотатов издавна имеют действия 

людей: на памяти ЧК (чрезвычайная комиссия) первых лет советской власти и «чекисты», 

менеджеры чрезвычайности с их особыми приемами «нормализации» классовой борьбы. 

«Состояния», синтагматичны. Это означает, что семантически близкими, а часто и взаимно 

заменяемыми, позволительно полагать «кризис», «emergency», «исключительность». Три 

разных слова для обозначения одной и той же реальности? Быть может и так. Но философ 

С.Жижек, ориентированный на феномены культуры и представляемое через их посредство, 

именует подобную реальность «emergency». Дж.Агамбен, оценивающий модусы 

отправления власти в современных условиях, предпочитает «исключительность». Социологи 

З.Бауман и С.Волби говорят о «кризисе», как бы утраивая образ реальности. Дело тут не в 

амбициях, разумеется, компетентнейших наблюдателей, побуждающих избегать 
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употребления концептов, длительное время находящихся в обращении. Они придерживаются 

определенных традиций и в этом избирательны, утверждая, одновременно, многомерность 

«большой реальности» и оставляя пространство и места для нюансировки социальных 

трендов фактичностями (экзистенциалами) разного происхождения и содержания. 

Однако модальность состояния общества задается событиями. За интерпретацией понятия 

событие лучше всего обращаться к статье «Event» в Стэнфордской энциклопедии 

философии, а также работам А.Бадью, С.Жижека, а также А.Филиппова попытавшегося 

построить Теорию Социальных событий. Событиями обыкновенно считают то, что выпадает 

из привычного уклада, что вроде бы не подготовлено случившимся ранее, будто без особых 

причин, так что в нем угадывается нечто чудесное и даже чудодейственное – перечисление 

причин события допустимо, но никогда нет уверенности, что перечисление является 

исчерпывающим или же можно указать конечную причину.  

Социологу не уклониться от задачи представить хотя бы основные трактовки события в 

перспективе его дисциплины. Если событие есть одновременно и новация и беспорядок, 

которые производят возмущение в окружающей среде, так называемые эффекты событий, то 

оно, безусловно, энергетический феномен, который генерирует, инициирует, порождает, 

разделяет, деформирует или разрывает пространство совместной жизни, образует складки на 

ткани совместного существования. Это движение, вызывающее прочие движения, которые 

сминают или разминают, прежние структуры, порядки и складки, прибавляя к ним прежде 

невиданные и неслыханные в тех социально-географических локальностях, где они 

возникают. 

Таким образом, комбинация трех состояний – кризиса, emergency  исключительности, 

отформатированная чрезвычайными событиями в Украине (Майдан, аннексия Крыма, война 

на Донбассе), генерирует состояние сингулярности. Его примерная структура, каждый 

элемент которой требует сведения к уровню индикаторов и показателей для эмпирической 

верификации, может быть представлена так: 

- кризис (рецессия в экономике, режим экономии, безработица, экономическая 

стратификация); 

- состояние emergency в культуре (сдвиги в ценностно-нормативных структурах, динамика 

культурных практик, укрепляющиеся и слабеющие идентичности, солидарности, политика 

памяти); 

- состояние исключительности в политике (ослабление основных социальных институтов, 

неубедительная демократия, нестабильная партийная система, патологии – коррупция, 

насилие); 

- мультипликация социальной структуры как следствие событий (складки, лиминальность); 

- новые неравенства – неравномерное распределение тягот и издержек, а также такого 

дефицитного ресурса как безопасность 

- ситуации и повседневные практики населения в состоянии сингулярности. 

 

Henryk Domański(Warsaw) 

SOCIAL STRATIFICATION AND EATING PATTERNS IN POLAND 

As noted by Georg Simmel (2006), consumption of meals is not only a matter of consumer choices 

but also a dimension of social stratification. I will raise this issue as an aspect of more general 

changes in social customs occurring as a result of ‘foreign’ lifestyles permeating Poland. The 
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purpose of this analysis is to explore the stratification of eating habits. There are many arguments 

supporting the idea that social class influences eating patterns, and they have been described in most 

detail by Bourdieu (2005). He shows that the knowledge of foods and preferences for specific foods 

are among factors which reproduce class divides. Consumption norms are shaped in the course of 

socialisation and are generated by habitus, i.e. learned customs and norms which, in turn, evolve 

into a system of signs assessing eating patterns: habitus is a combination of the objective socio-

economic standing and lifestyle. 

 In opposition to researchers who indicate that lifestyle has grown increasingly detached from the 

social hierarchy (Bauman 1998; Giddens 2001; Beck 2002), I will try to demonstrate that eating 

patterns create symbols of social superiority/inferiority in accordance with much the same logic 

which has been identified for patterns of clothing, engaging in sports and leisure activities, or 

musical tastes (Elias 2011; Bourdieu 2005). My argumentation is as follows. The transformation 

occurring in Poland after the collapse of the communist system led to a situation where some 

aspects of traditional eating patterns began to lose importance. On the one hand, Poles commonly 

use various ingredients which were considered exotic and hard-to-reach a dozen or so years ago. On 

the other hand, food products which are present in popular culture (in television series, illustrated 

magazines or on the Internet) help viewers realise that their daily diet does not have to be limited to 

typical dishes from the Polish cuisine but can be easily extended and incorporate dishes inspired by 

other national cuisines. Those transformations blur the traditional divides without fully eliminating 

them. High-status and low-status people continue to differ in terms of what they eat. I would like to 

prove that eating styles are among factors sustaining the existing class hierarchy despite the impact 

of globalisation, migration, mass consumption and other phenomena which may be regarded as 

leading to declining role of the class position. 

This analysis indicates two regularities. They are found in most societies but their presence in 

Poland should be stressed since we would like to offer a complete picture. Firstly, certain eating 

patterns are practiced by a dominant proportion of the Polish society. Those patterns seem 

traditional despite significant changes which have taken place in everyday lives and available 

consumer options. My research has found that the most prevailing dishes on Polish tables still 

include broth or tomato soup, pork chops or meat patties, salad made of sauerkraut and grated 

carrots, boiled vegetable salad with mayonnaise, sour milk with potatoes, blood sausage, mashed 

potato dumplings and bread. Those dishes are consumed by nearly all the respondents, which does 

not necessarily mean that they are national characteristics. The experience of eating a pig’s knuckle 

is only slightly less common, which is fairly understandable in the light of Polish culinary 

traditions, but it would be hardly possible to believe that our national dishes include salmon (tried 

by a very large share of the respondents: 84%), olives (71%), and, notably, hot dogs (74%), all of 

which have clearly become tokens of globalisation in eating patterns.  

Second regularity lies in structuration of eating. The differentiation of eating patterns is a natural 

consequence of social divides. It turns out that food preferences are differentiated by factors such as 

age, gender, social background, level of education, the respondents’ social class and class position 

of the respondents’ spouses. The stratification of eating reflects the stronger tendency of the Polish 

service class, usually referred to as ‘intelligentsia’, to follow health-oriented eating styles and to 

avoid products which dieticians and nutritionists label as detrimental to health. My research has 

shown that globalisation processes have not undermined the traditional patterns yet we believe that 

the impact of globalisation might grow stronger in future. This is indicated by the increasing 

percentage of middle class, which is more likely than other categories to adopt new meal formats. 

This process is reflected in the everyday dishes coming from Western countries. While those 

differences might not be very distinct, we can nevertheless notice that higher managers and 

specialists are much more likely than lower-status groups to have had exposure to less common, 

more exotic and sophisticated foods. In comparison with lower-status categories, managers and 
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specialists tend to opt for less known foods such as tiramisu, couscous, tortillas, shrimps, hot dogs, 

sushi, artichokes, baklava, pilaf, moussaka and mussels.  

My analysis proves that the impact of social position is backed up by intergenerational 

transmission, as well as the influence of cultural capital and the social network. In overall, these 

factors statistically ‘explain’ 43% of the differentiation in the respondents’ food choices, out of 

which net effect of social background stands at 5.5% and is nearly as strong as the impact of the 

respondents’ social class. It shows that important factors are also position of the respondent’s 

spouse and social network. This implies that eating patterns emerge not only as a result of 

socialisation in childhood but also as a result of everyday contacts in later years. Eating patterns are 

determined by the capital associated with people’s market position and different social relations. 

 

Wojciech Rafałowski (Warsaw) 

DOES THE POLITICAL CONTEXT MODERATE THE CONSEQUENCES OF 

ELECTORAL LAWS? LINKING PARTY SYSTEM INSTITUTIONALIZATION AND 

FRAGMENTATION 

Short abstract. The paper discusses and analyzes the link between party system institutionalization 

and the effects of electoral laws in post-communist countries. Empirical studies show that 

occurrence and strength of the psychological and mechanical effects of electoral laws change as the 

time since the fall of communism passes and party systems get more institutionalized. The 

psychological effect (strategic voting) does not occur in the first decade after the transition to 

democracy and the mechanical effect performs a primary role in reducing the party system 

complexity. In the second decade strategic voting reveals its significance and the mechanical effect 

weakens. Keywords: party systems, party system fragmentation, electoral systems, cleavages, 

institutionalization  

Institutionalization is one of three fundamental aspects used to describe and classify party systems 

(Sartori 1976; see also Blondel 1968). The other two are the number of parties and the party system 

polarization. Even though classifying party systems does not have a significant role in political 

science anymore, all these three dimensions have been subject of analysis of numerous publications. 

It is widely recognized that they are interdependent, but the relationship is rarely explored in a 

systematic manner.This paper presents an attempt to analyze the relationship between party system 

institutionalization and its fragmentation. The hypotheses are tested using data gathered in post-

communist countries, where democratic party systems were established in early 1990s and their 

institutionalization is ongoing. 

Among the three aforementioned dimensions of party systems the institutionalization is the most 

difficult one to define, operationalize and measure. One of the most widely accepted approaches is 

the one established by Mainwairing (1999). The concept of institutionalization “refers to a process 

by which a practice or organization becomes established and widely known, if not universally 

accepted. Actors develop expectations, orientations, and behavior based on the premise that this 

practice or organization will prevail into the foreseeable future. In politics institutionalization means 

that political actors have clear and stable expectations about the behavior of other actors.” 

(Mainwairing and Torcal 2006: 206). In the realm of party system high level of institutionalization 

means that parties in the political system have already existed for some time (they have competed in 

previous elections), they are recognized by the majority of citizens, they have developed loyal and 

stable electorates and they perform certain roles in the party system (e.g. the main leftist party, the 

pivotal party, the anti-systemic party). In institutionalized political systems the parties are 

legitimated actors in the political area. People understand the necessity of their existence and have 

at least some confidence in their actions (Mainwairing 1999: 26-39). 
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Institutionalization of the party systems in Eastern Europe is closely related the consolidation of a 

democratic political system. Transition to democracy in late 1980s and early 1990s was also the 

starting point for the formation of democratic party systems. All parties were new (except for the 

post-communists), the party-electorate linkages were not established, and the electoral behavior was 

chaotic. New parties emerged easily and they often quickly disappeared from the political 

landscape. After few years the party system becomes institutionalized to at a certain degree. At least 

some parties manage to survive few electoral cycles in a democratic environment and to build local 

structures. Party labels gain social recognition. Voters learn the realms of electoral campaigns and 

they understand the consequences of electoral laws better. They have the knowledge necessary to 

engage in strategic voting, their actions became more predictable. Since this study includes 

elections from 1990-2012, following the presented approach makes it natural to treat the party 

systems in the first decade after the transition as less institutionalized and in the second decade as 

more institutionalized. 

Party system fragmentation is the number of parties in the system weighted by their relative size. It 

is measured both at votes and parliamentary seats levels using the Effective Number of Electoral 

Parties (ENEP) and the Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) indices respectively. 

The main relationshipthat should be explored to investigate the effects of electoral laws is the link 

of social heterogeneity and number of parties at the electoral and parliamentary level. Social 

cleavages are transformed into votes and votes are transformed into seats. The main factor that 

moderates these processes is the electoral law. Not only does it provide the rules for recalculating 

votes into candidates’ seat entitlements (the mechanical effect), but also, as the voters know, the law 

creates incentives for voters to act strategically in order to achieve desired election results. Thus 

sometimes the best decision for her is to support someone else than the most-preferred party or 

candidate to prevent the victory of the least-preferred one. 

This relationship has been investigated by Ordeshook and Shvetsova (1994) and AmorimNeto and 

Cox (1997). Both of these similar works showed that the number of parties in a polity shall be high 

only if the social divisions are salient and numerous, and the electoral system is permissive enough 

to allow the parties representing minorities to gain representation. The expected number of parties 

will be small either if the electoral system is restrictive (even if there are a lot of cleavages) or if the 

social diversity is low (even if the electoral system is permissive). 

Duverger (1954: 254) has elaborated a theory of strategic, psychological and mechanical effects. 

The plurality rule in SMD produces a complex of incentives for political parties and voters to act 

strategically. They lead to a two-party competition because smaller parties will withdraw from the 

competition or at least their supporters will abandon them to vote for a party that has a chance of 

winning to prevent the victory of the most disliked one. Not only the plurality rule, but also small 

electoral districts in PR and mixed systems discourage small parties from entering the competition 

and encourage their potential supporters to vote for larger parties.  

The mechanical effect is a straightforward result of the electoral law. In case of FPTP elections in 

SMD only the party getting the most votes wins a seat. Other parties do not get any representation 

even if they have stable and significant number of supporters. This mechanics is repeated in all the 

constituencies, strong parties get much more seats than they would receive in case of proportional 

distribution. This leads to a domination of two political agents when there is one strong cleavage in 

the society.  

These generalizations are based on observations made in well-institutionalized party systems. 

Institutionalization and its moderating effect on the consequences of electoral systems in post-

communist countries was elaborated by Moser (1999). He argues that in post-soviet countries where 

the environment is unfavorable for party system institutionalization some of the conditions 

necessary for the strategic voting are not fulfilled. The latter were listed and described by Cox 
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(1997: 76-80): (1) the electorate is not indifferent between the candidates presumed to lose the 

election when all voters act sincerely (not strategically), (2) short-term rationality of voters, who do 

not want to vote for candidates to promote them for the sake of future elections and (3) there is a 

common knowledge about which party has the chance for winning the seat and therefore who can 

benefit from the strategic voting. The first condition is difficult to verify empirically, but seems to 

be true. Two other ones may have considerable impact on the effectiveness of psychological effect 

as an incentive to strategic voting. Both of them are influenced by political socialization in the times 

of the authoritarian rule – in the explored case – communist time. Especially the existence of 

reliable knowledge about possible election outcomes available to the voters before the voting days 

might be dependent on the institutionalization level. Just after the fall of authoritarian rule the 

election forecast might be seen as unreliable. As time passes and democracy consolidates also the 

polls should be seen as more trustworthy than just after the transition.  

In weakly institutionalized party systems single-member districts (SMDs) provide the opportunity 

for independent candidates and parties with geographically concentrated electorates to win seats 

(Gabel 1995: 205). This might lead to a great fragmentation of the party system at the parliamentary 

level. Such effects of the SMDs were observed in 1990s in Russia and Ukraine. Establishing large 

multimember nationwide constituencies eliminated such small actors and allowed only countrywide 

recognized parties to gain seats. 

The hypothesis tested is that in weakly institutionalized party systems the psychological effect to be 

non-existent and the mechanical effect to play a major role in the reduction of the complexity of the 

party system.  

In well-institutionalized party systems I expect the psychological effect to emerge and maintain the 

standard from: the higher the district magnitude the more permissive the electoral systems (in terms 

of the incentives produced), i.e. the relationship between the social heterogeneity and the number of 

electoral parties should be stronger. The mechanical effect is expected to play a secondary role – the 

greater the district magnitude the stronger the relationship between the fragmentation at elective and 

parliamentary level. 

The used dataset includes 120 free and semi-freeelections in 23 post-communist countries between 

1990 and 2012. Using interaction effects I compare the psychological and mechanical effects of 

electoral laws in the first and the second decade after the fall of communism. Just after the fall of 

communism the electoral system hasn’t developed the voters’ habit of strategic voting and did not 

influence how the social heterogeneity is translated into the number of parties. At the stage of the 

mechanical effect large electoral districts support the consolidation of the party system allowing 

less parties to obtain seats in the parliament. 

In the second decade small electoral districts become an incentive to vote for large parties. This 

effect occurs regardless of the level of seat repartition taken into consideration. At the stage of the 

mechanical effect augmenting district magnitude at the lower level of seat repartition cause the 

weakening of the restrictiveness of the electoral system. Large nationwide districts have maintained 

their role as a factor reducing the number of parties. 
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Christopher Mark Weston (Warsaw) 

POLITICAL ECONOMY OF A POST COMMUNIST MAFIA STATE:                 

HUNGARY AS A CASE STUDY 

When a mafia-type organization takes control of the state – the ”upperworld”, it takes possession of 

all the newly acquired tools of government and employs them with the mores of the mafia: it holds 

its own in line with state means of enforcing discipline while benefitting those loyal with the spoils 

of office or selected redistributions; at the same time threatening its enemies with criminal 

prosecutions, libel cases, tax audits, confiscation of property, denial of employment, surveillance 

and even veiled (or even real) measures of violence (Magyar). 

Mafia organizations do not operate through formal rules, bureaucratic structures and transparent 

procedures: they prefer to make their decisions in the shadows. At the same time, they abhor formal 

institutions that may serve to constrain their behaviours such as: the judiciary, bureaucracy, law 

enforcement, legislation and the media.  

Thus, institutions can become “victims” of the Mafia operating in the “upperworld” as much as in 

the “underworld”. 

In Hungary, since 2010, there has been a marked deterioration in the institutional environment. 

Indeed, external observers have already taken note of the replacement of “rule of law” by “law of 

rule”. Freedom House in 2015 labelled the country as “semi consolidated democracy” – the first 

time this body has moved a country out of “consolidated democracy” status! Examples of the 

deterioration are (G Oblath):  

• undermining property rights: tobacco shop concessions; slot machines; nationalization of private 

pension funds of EUR 10 bln to cover a budget hole and to decrease sovereign debt.  

• retroactive legislation: introduction of retroactive tax rates of 90% on former employees;  

• policy instability and uncertainty: ad hoc taxes on banks,  retail stores, “the internet tax”; 
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• significant increase in perceived corruption: agricultural land grants; privatization of property 

assets; crony oligarchs such as Simicska; Mesazaros 

Indeed corruption has become a centre piece of the new ideology: 

“What is perceived as corruption by the public, serves a majestic goal!” according to A. Lánczi, 

head of the think-tank of the government.  

Increase the capital stock under national ownership by establishing a new elite, devoted to the 

present government. 

This corruption and policy of preferring oligarchs and individuals close to the adopted political 

family has often intertwined with tax policy. Thus, the introduction of a solar panel tax – in 

contradistinction to the rest of the EU`s preference for renewable energy seemed less designed to 

generate funds, but to assist a deal with Russia for the EUR 10 bln Paks Nuclear Power Plant. The 

geopolitical interests of Russia have intersected with the business interests of the Orban political 

family who stand to gain from construction contracts et al. 

The government`s introduction of a flat tax rate at the onset of its first term in office created a EUR 

2 bln hole in the national budget which was only offset by drastic cuts in municipalities, social 

welfare, health, care, education and culture. This tax cut merely served to favour the highest paid in 

the country and reward its supporter base. 

Tocqueville in his Ancien Regime and the Revolution: by the time of the Revolution in 1789, the 

French aristocracy had been rendered by monarchs as functionless and politically impotent. Its 

privileges were not legitimate rewards for social tasks performed – the contrast with the British 

aristocracy is stark with their involvement in local politics as Justices of the Peace or in national 

politics in the houses of parliament. The French aristocracy just had privileges. With no real 

substantive power, but possessing the privileges of belonging to the adopted political family, the 

Hungarian  equivalent of the French aristocracy might well serve, by virtue of their size, as a 

bedrock of (purchased) support for the regime in place but they are most likely despised by the 

greater majority of the population for their illegitimate rewards for negligible or non existent social 

tasks performed.  

But in what might be phrased carefully as the ultimate irony of belonging to the House of Europe, if 

not possessing its values which it has continually denigrated and professes to despise, the 

Hungarian adopted political family has benefitted from the huge munificence of EU transfers: in 

2014, these approached almost 6 % of Gross National Income – the highest inflow per capita in the 

EU. This has kept the country`s economy “humming along” rather than its nationalist/populist 

homegrown measures. It has also constituted yet another means of rewarding its supporters through 

diversion of EU grants. 

In the course of the talk, we will consider developments in the Hungarian macroeconomy since 

2010 as well as also taking note of other country case examples which may further highlight the 

issues noted above. 

 

       Christopher Mark Weston (Warsaw) 

THE POST COMMUNIST MAFIA STATE 

In the wake of the fall of the Berlin Wall in 1989 and the collapse of the Soviet Union in 1991, was 

created an opportunity in those states to create a Rawlsian society – which adopted its mores, 

customs and modes, but at the same time led to immense criminality in the form of corruption, theft 

and lacerny (Gangster Capitalism as per Woodiwiss). Original sin was thus always inherent in the 
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establishment of the post communist states. The development of a liberal state was always co 

existing in the shadow of the dark side of social evolution, as per Nield. 

The creation of a liberal society, to borrow from Gaetano Mosca`s observations of late nineteenth 

century Britain, depended on “juridical defence” and encompassed aspects such as life tenure for 

judges, Habeas Corpus, an uncensored press and so on.   

States in Central Asia easily succumbed to the dark side; others faltered to varying degrees before 

reaching the safe refuge of the “House of Europe” or currently await shepherding therein. 

Meanwhile, Russia and Belarus collapsed into the arms of their criminal elites. 

Those, who succumbed, have sought to eliminate even the initial foundation stones of Rawlsian 

institutions and suppress all alternative means that might proffer either a separation or diffusion of 

powers, or even seek a modicum of accountability from their rulers. Those states have created the 

form – the façade, of democratic governance, through regular holding of elections, but essentially 

have “sucked” the substance from their worth. 

Through organized crime, kleptocracy, and political collapse (the slow and silent assassination of 

any institutions which emerged) – through the mastery of the four sources of power (Mann) of 

ideology (Eurasian exclusiveness, “God, Homeland, Family”), economic (capture of rents, 

appropriation of private and/or public property), political (through use of a “party”) and, if not 

military as envisaged, then the artful employment of violence and coercion to varying degrees; and 

even Mann`s “fifth” source – the pivotal leader, to create: Gangster States (Hirschfeld),  Criminal 

States (Friedrichs; Satter) or even as termed by Magyar, the Post Communist Mafia State. 

According to Magyar: “[In] the post-communist Mafia state, the organized criminal upperworld is 

far removed from the world of anomalies of party funding, the simple forms of corruption and the 

organized underworlds attempts to influence political decisions. The relationships have now been 

reversed: it is no longer the case that private wealth is acquired to help a party`s need for financial 

support to be gained from illegitimate sources; rather a political party`s decision-making potential is 

used here to requisition private property. It is no longer the case that a hidden underworld seeks to 

corrupt decision-making processes; rather inherently purposeful illegitimate special interests are 

aligned here with legislative measures and governance. It is no longer a business venture that 

captures the state, but a political venture that becomes the topmost business venture as well. There 

are hardly any areas where activities of the government would not be subject to considerations of 

power and wealth accumulation by the adopted political family. The Mafia state is a privatized form 

of a parasite state, an economic venture belonging to the adopted political family managed through 

the bloodlessly coercive and illegitimate instruments of public authority.” 

In a Post Communist Mafia State, the party is not a vessel of beliefs and policies where the party 

elects the leaders to be voted by the electorate (Michels) but the mere transmission belt for its 

leader, its godfather, to wield power – a vassal party. It is the adopted leader`s political family and it 

serves its leader`s purpose by constituting just one of the means of pursuing patron-client relations, 

such that other bodies as the state, judiciary, law enforcement, security services, media and others 

are also reduced to such a basis, - loyalty to the head of the adopted family is the principal driver of 

appointments; professionalism, competence and meritocratic needs are dispensed with – the 

elimination of Weber`s modern professional bureaucratic administration. 

The Post-Communist Mafia State seeks to eliminate the “juridical defences” noted above by: 

The institutionalization of autocracy 

The domestication of the media 

Manipulation of the electoral system 
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The substitution of “law of rule” in place of “the rule of law”. 

Subversion of constitutional safeguards and compromising judicial independence; evaporating the 

“spirit of laws” (Montesquieu). 

This it accomplishes through blackmail and coercion – by making an offer that neither institutions, 

organizations, autonomous bodies or individuals can refuse. 

The author`s works are centred around Hungary since 2010 under Prime Minister and Fidesz leader, 

Viktor Orban – once jocularly referred to as the “Dictator”. Hungary has been a member of NATO 

and of the European Union since 2004; but it has also enjoyed, since 2014, a rare status that had 

hitherto been shared by Russian officials closely identified to President Putin following the conflict 

in Ukraine, certain dictators cum mass murderers, arms proliferators,  and those on a no-fly list due 

to possible links with terrorism: its then most senior tax official and five other (so far unidentified) 

Hungarian citizens (believed to be officials or businessmen) were banned from seeking entry to the 

USA for corruption and extortion. An unprecedented outcome arising from the racketeering by 

senior members of the adopted leader`s political family in a post communist mafia state. 

The purpose of the talk (and paper) will be to examine the Post Communist Mafia State, through 

case studies and examples, and assess its prevalence and relevance to those states which emerged 

from the events of 1989-1991. 

 

Jessica Zychowicz 

RE-THINKING THE POSTCOLONIAL POST-SOVIET MUSEUM:                             

IMAGE, TEXT, FRAGMENT 

This talk will focus on recent civic activism in Ukraine’s cultural sphere through the lenses of 

gender studies, visual culture, and history. The organization of the talk will be based on an 

overview of my current book project. I will include slides featuring new work by painters, 

photographers, and other emerging Ukrainian artists working collectively. The primary materials 

are also drawn from new catalogues of work published within recent months of which I translated 

the accompanying essays by Kyiv-based artists writing about the ongoing military occupation of 

Crimea, Lugansk, and Donetsk.  

In particular, by investigating civic activism in Ukraine from 2004-2014, my broader project 

explores how an emerging generation of artists—often referred to as the Third Avant-Garde—are 

contesting past Soviet and Western connotations with democracy in the local context. Many of the 

materials produced by these artists illuminate the conflicted discourses underpinning media images 

of Post-Soviet Ukraine to reveal compelling narratives about nation, the public sphere, and the 

production of dissidence in an East-West context. 

Young people in Ukraine do not remember the fall of the Soviet Union. Nonetheless, the nonviolent 

gatherings on Kyiv’s main square against a rigged presidential election in 2004 were a mild 

upheaval compared to the decline in civil liberties incurred over the decade that followed. 

The mass demonstrations on Kyiv’s Maidan, or square, in November 2013 were a culmination of 

deeper grievances that were unleashed in response to ousted President Yanukovych’s refusal to sign 

an Association Agreement that would have moved the country closer to joining the E.U. More 

importantly, this act catalyzed a need for regime change by a polity divided by elites. The troubled 

outcomes of the Orange Revolution that had once served a limited, albeit formative, function by 

helping to solidify a democratic identity in Ukraine, have only been further complicated by the 

conflict with Russia in the region. 
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The specific stories and artworks I would like to present feature local activists’ perspectives in the 

decade leading to Euromaidan, offering insights into a history that skirts the grand narratives of 

nationhood, war, and “progress” currently being promulgated in mass-media about Ukraine. Each 

chapter in the broader projecttraces a different scholarly debate on how Soviet and Western 

connotations with notions ofhuman rights and its terms of equivalence travel, the former oftentimes 

positioned in an asymmetrical either/or (for or against) relationship to democracy, making this term 

particularly difficult to translate. The repetition of false binaries across contexts (national, mass-

media, linguistic) also reveal the manipulative surfaces upon which conversation about women’s 

and gender rights can become limited and stymied. Contrary to these limiting devices, in the years 

between the Orange Revolution and the events of winter 2013-14, many intellectuals, artists, and 

others became activists—sometimes against their own will—risking their bodies in the face of 

physical violence in order to express themselves freely.  

My aim for this talk is to offer up critical material for viewing new opportunities for publicly 

engaged museums. I focus on Ukraine’s younger generation of feminist and queer activists’ 

experiences since the Orange Revolution. Many art-activists have continued to carve out pivotal 

public sites for making art and history publicly accessible. I will be focusing on recent initiatives by 

the Visual Culture Research Center, and also the new Maidan Museum. 

I will address several factors shaping the discourses at play, including the war, within the visual 

exhibits being produced by curators at VCRC, an important venue for creative work that has 

struggled to survive in light of attacks from the regime and has recently embarked on experiments 

involving reclaiming urban space, setting an important precedent for other institutions in the region. 

 

Дембицкий С.С. (г. Киев) 

e_forge@me.com 

РАЗНОВИДНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Если говорить про историю эмпирической социологии, то здесь нет особых проблем. Во 

многих случаях ее зарождение связывают с социальной физикой Адольфа Кетле, 

монографическим методом Фредерика Ле Пле, Эмилем Дюркгеймом и его эмпирическим 

исследованием феномена самоубийства, Марселем Моссом и его изучением феномена дара 

посредством анализа этнографических описаний. Также следует помнить и 

психометрическую традицию, ведущую свое начало от Френсиса Гальтона.  

По прошествии десятилетий эти и ряд других исследовательских традиций сформировали то, 

что сейчас принято называть эмпирической социологией. В связи с общепризнанным 

статусом этой отрасли социологии, ее можно назвать традиционной эмпирической 

социологией. Это в свою очередь дает возможность предположить о существовании других 

ее разновидностей. Для того, чтобы их отыскать следует проанализировать тот 

эмпирический материал, на основании которого социология как наука начинала свое 

становление. Если мы обратимся к работам социологических первооткрывателей - Анри Сен-

Симона и Огюста Конта, то без труда вспомним, что таким материалом была человеческая 

история. Большинство других представителей классической социологии также, в той или 

иной степени, апеллируют к историческому материалу. Таким образом, изначальная 

эмпирическая социология широко опиралась именно на изучение исторических данных. 

Исходя из этого, я предлагаю назвать ее «классической». Получается - классическая 

эмпирическая социология. 
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Конечно же в классической социологии наряду с историческим компонентом присутствовал 

и спекулятивный. При этом их соотношение в работах различных классиков существенно 

варьируется. Так, например, работы, использовавшие метафору организма, в высшей степени 

спекулятивны, в то время как у сторонников экономического детерминизма историческая 

составляющая занимает принципиальную позицию. 

Эта историко-спекулятивная дуальность является генетической и для современной 

социологии. И речь здесь идет не только о таких очевидно спекулятивных построениях как, 

например, теории социальной системы Толкота Парсонса или Никласа Лумана, но и тех, 

которые принадлежат перу общепризнанных исторических макросоциологов. Например, 

Эммануил Валлерстайн нашел вдохновение в марксистской социологии, а Рэндалл Коллинз, 

- в социологии Макса Вебера. И только Чарльз Тилли искал музу в архивах. Кстати 

упоминание Валлерстайна, Коллинза и Тилли, далеко не исчерпывающих весь список 

известных имен современной исторической макро-социологии, позволяет утверждать, что 

классическая эмпирическая социология получила свое дальнейшее развитие и оформилась в 

соответствующую неоклассику. И если верить ее главному летописцу, то прямо сейчас ее 

золотой век. 

Можно ли говорить о том, что традиционная и неоклассическая разновидности 

эмпирической социологии должны быть взаимосвязаны? Думаю да, и вот почему. Одними из 

ключевых проблем социальных исследований являются постановка релевантных научных 

вопросов, а также определение надежных основ интерпретации полученных данных. 

Загвоздка здесь в том, что решение обеих этих проблем лежит за пределами традиционной 

эмпирической социологии. Соответственно, данные, собранные в ее рамках, очень часто 

становятся заложниками вненаучных и околонаучных дискурсов вместо того, чтобы 

использоваться по назначению. Очевидно, что поставить по-настоящему актуальные 

исследовательские вопросы, а также наделить релевантным значением эмпирические факты 

об обществе, можно лишь в рамках валидных представлений о происходящем вокруг. И по 

моему глубокому убеждению именно историческая или по-другому - неоклассическая 

эмпирическая социология может предложить научно обоснованный нейтральный базис для 

решения этих теоретико-методологических проблем. Вместе с тем, не следует забывать и о 

том, что «топливом» исторического процесса как сегодня, так и всегда, является неизменно 

специфичная в рамках конкретной социальной общности коммуникация между индивидами, 

осуществляемая в контексте постижения ими окружающего мира. Это приводит нас к 

последнему разделу современной эмпирической социологии, связанному с анализом 

человеческого опыта / дискурсов / социальных реальностей. 

Используя идею Карла Поппера о третьем мире, осмелюсь предположить, что любое 

общество в «сухом остатке» - это текст. А если речь заходит о человеческом опыте / 

дискурсах / социальных реальностях, то текст - наиболее оптимальная форма их фиксации с 

целью дальнейшего изучения. На данном этапе арсенал социальных наук располагает 

множеством исследовательских стратегий анализа текста и дискурсов, а также постоянно 

возрастающими возможностями технических средств и языков программирования. 

Объединив два этих аспекта вместе, можно рассчитывать на доступ к воображаемым 

сообществам сегодняшнего дня. И за этот доступ должна отвечать третья разновидность 

эмпирической социологии - эмпирическая социология дискурсов.  

Источники: 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. – М., 2001. 

2. Барт П. Философия истории как социология. – СПб., 1902. 
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3. Коллинз Р. Макроистория: очерки социологии большой длительности. – М., 2015. 

4. Лапин Н. Эмпирическая социология в Западной Европе. – М., 2004. 

5. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. – М., 2002. 

 

Йоанна Конєчна-Саламатін (м. Варшава) 

ЗМІНИ ВЗАЄМНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПОЛЯКІВ І УКРАЇНЦІВ В 1991–2016 РР. НА 

ТЛІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЄВРОПІ 

Виступ буде присвячений презентації образу українців в очах поляків і поляків в очах 

українців і різноманітним чинникам, які на цей образ впливають. Емпіричною базою є дані 

соціологічних опитувань, що проводилися в обох країнах кілька разів протягом згаданого 

періоду. Зміни взаємного сприйняття стали найбільш помітні після приєднання Польщі до 

Європейського союзу, з чим була також пов'язана більша інтенсивність польсько-

українських контактів.  

Протягом останніх 12 років сприйняття України і українців в Польщі суттєво “потеплішало”, 

а образ українців перестав бути так сильно, як раніше, занурений в історію. Поляки 

помітили, що поділяють спільні з українцями цінності – наприклад любов до свободи. З 

українського боку образ Польщі і поляків від початку був більш позитивним. Поляки в очах 

українців сучасні, ефективні та толерантні, а Польща це держава, яка дбає про своїх 

громадян, шанує їхні громадянські свободи і економічно швидко розвивається. (Кожен хотів 

би жити в такій країні, не лише поляки й українці).  

В ставленні поляків до України багато несумісності та парадоксів. Українську державу 

оцінюють радше негативно – як неефективну і значною мірою корумповану. Одночасно 

хотіли би, щоб Україна стала членом ЄС. Українці досить часто викликають в поляків 

асоціації пов’язані з воєнною різаниною, але одночасно їх дуже позитивно сприймають в 

Польщі – в тому числі в якості працівників, що займаються речами, для яких потрібний 

високий рівень довіри, наприклад опікуються дітьми, прибирають квартири, тощо. 

Варто все таки звернути увагу на те, що нинішні (в 2016 р.) взаємні оцінки поляків і 

українців формуються в реаліях, які дуже відрізняються від стану речейз 2013 р., коли 

проведено останні більш поглиблені дослідження на тему взаємного сприйняття. 

Найважливіші елементи нового контексту це:  

Революція Гідності в Україні (2013–2014), яку широко висвітлювали польські ЗМІ і за яку 

польське суспільство вболівало від самогопочатку і багато поляків хотіли мати який внесок в 

успіх цієї революції. В результаті чого як суспільство, так і державні інституції надали 

Україні суттєву допомогу, яка не обмежилася символічними жестами, а мала матеріальний 

вимір. В Україні цю підтримку помітили і її цінують. Навколо цієї допомоги виникло ціле 

середовище людей – поляків й українців, які реально залучені у дуже конкретну польсько-

українську співпрацю.  Вони формуватимуть майбутні стосунки Польщі й України.  

Анексія Криму і війна на сході, разом зі складною економічною ситуацією України 

становлять чинник, що сприяє еміграції з України до Польщі. Більшість тих українських 

емігрантів потрапляє до Варшави і околиць. Польсько-українські контакти набувають 

характеру щоденної співпраці, але також – конкуренції на ринку праці, а це скоріше не 

матиме позитивного впливу на взаємне бачення. В Польщі з’являється багато українських 

студентів. Попри те, що польські університети скоріше нарікають на недостатню кількість 

студентів, чути також голоси, що і на тому полі є польсько-українська конкуренція. 
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Міграція має також зворотній напрямок – частина мігрантів вертається додому. Вони також є 

носіями візерунку Польщі і поляків в Україні. 

Черговим важливим елементом контексту, в якому формуються образи поляків і українців, є 

так звана міграційна криза в Європі та те, як її представляють польські ЗМІ і як вона існує в 

публічному дискурсі. Цей елемент контексту дуже виразно вплинув на позиції поляків щодо 

самої ідеї економічної еміграції і щодо емігрантів. Під впливом медійного дискурсу поляки 

упродовж кількох місяців 2015 року сильно змінили свої оцінки щодо ідеї приймання 

біженців: у травні 2015 року 72 відсотки вважали, що біженців належить приймати, а в 

листопаді 2015 року так вважало вже тільки 56 відсотків опитуваних. Такі зміни в суспільних 

настроях трапляються в виняткових ситуаціях. На даний момент важко передбачити, як це 

може вплинути на ставлення до українців. З одного боку вони (українці) можуть вдаватися 

більш «своїми» на тлі потенційних прибульців з більш екзотичних регіонів світу, проте 

можуть також стати жертвами загального зростання суспільного напруження довкола питань 

імміграції і приймання біженців. 

 

Коржов Г.О. (м. Київ) 

korzhovgena@yahoo.com 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

ПОЛІТИКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Одна з найактуальніших теоретичних дискусій останніх десятиліть пов’язана з тематикою 

європейської ідентичності (ЄІ). Дана проблема розглядається українськими та 

центральноєвропейськими дослідниками не тільки у контексті необхідності успішного 

просування процесів євроінтеграції, в умовах, коли ЄС переживає кризові явища, але й у 

вимірі інтеріоризації особами, спільнотами та групами загальноєвропейських та загально 

цивілізаційних соціальних інститутів, європейських стандартів, правових норм і правил. 

Дискусії щодо даних аспектів ідентичності набули подальшого розвитку у процесі 

осмислення інтелектуальної рефлексії Юргена Габермаса та Жака Дерріда щодо теоретичних 

ідей конституційного патріотизму та пост-національної природи нової європейської 

політичної ідентичності. 

Останні теоретичні напрацювання «класиків» підтверджують справедливість загальної 

тенденції: подальше просування на шляху євроінтеграції є неможливим поза формуванням 

близьких культурно-символічних понять і ціннісно-мотиваційних патернів світосприйняття 

цієї ідеї представниками громадянського суспільства.  

Репрезентоване в даній праці дослідження свідчить, що поступове формування ЄІ, 

колективних уявлень спільнот та груп про належність до європейської сім’ї народів стає все 

більш актуальним для країн, які демонструють «запізнілі» євроінтеграційні аспірації, не 

набувши поки що повноцінного членства в Євросоюзі. У запропонованому дослідженні 

розглядається проблема євроінтеграції та європейської ідентифікації на рівні масовій 

свідомості громадян України. Експертами тривалий час ставилось наступне дослідницьке 

питання: Чи існує суттєва кореляція між ЄІ та підтримкою євроінтеграції серед 

репрезентантів різних регіонів країни і якими чинниками пояснюються існуючи 

міжрегіональні відмінності? Спробою відповіді на це питання стало міжрегіональне 

порівняльне дослідження, емпіричний етап якого відбувався протягом 2012 року в шести 

областях України, які репрезентують три макрорегіони: західний (Львівська та Закарпатська 

області), центральний (Вінницька та Полтавська) та східний (Харківська та Донецька) . 
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Дослідження дозволило виявити три категорії громадян, у відповідності з їх пріоритетами у 

сфері зовнішньої політики нашої країни: «проєвропейську» частину, «проросійську» та 

«автаркічну», яка складається з осіб, що не підтримують приєднання ані до ЄС, ані до ЄЕП. 

У контексті даного дослідження отримали підтвердження припущення стосовно 

переважання прихильників євроінтеграції серед мешканців західних областей (64%) та їх 

маргінальні позиції в східних регіонах, де перевага належить поборникам євразійського 

напряму (59%). Очевидно, на час проведення опитування ідея вступу до ЄС в східних 

областях не сприймалась населенням так негативно, як приєднання до Єдиного економічного 

простору на заході. В центрі ж спостерігалось більше розмаїття оцінок, що відрізняє його від 

одностайності думок, характерної для Заходу та Сходу: відносна більшість висловлювалась 

за євроінтеграцію, при цьому суттєва частка – біля чверті опитаних – виступала за тісніші 

відносини із східними сусідами. Отже, в даному випадку, як і в деяких інших, мешканці 

центральних областей України служили певним ціннісно-нормативним і політико-

ідеологічним буфером між полярно налаштованими жителями Заходу та Сходу. 

Як демонструє дослідження, схильність підтримувати євроінтеграційний курс країни суттєво 

різниться серед людей з суперечними моделями ідентифікації. Було виокремлено чотири 

категорії респондентів згідно з домінуючим об’єктом ідентифікації: «європейці» 

(ідентифікують себе з Європою, і не ототожнюють з СРСР) – 28%, «радянські» 

(дотримуються прямо протилежної з «європейцями» ідентифікаційної моделі) – 30%, 

«нігілісти, або негативісти» (останні не відчувають себе ані європейцями, ані радянськими 

людьми) – 35%, «аморфні» (особи, які дотримуються змішаної ідентифікації, відчуваючи 

себе тією чи іншою мірою одночасно і європейцями, і радянськими людьми) – 7%. 

Можемо констатувати, що регіональний розподіл ідентифікаційних моделей в основному не 

приніс несподіванок: як і очікувалось, найбільше людей з ЄІ налічувалось на Заході (у 

Львівській області), а найменше – на Сході. Отож, загальна тенденція поступового зниження 

показника європейської орієнтації по вісі Захід-Схід знайшла своє повне підтвердження. 

Водночас неочікуваною виявилась кількісна перевага вже призабутого соціального типажу 

Homo Sovieticus у чотирьох із шести областей, включаючи дві центрально-українські, які 

зазвичай вважалися більшою мірою орієнтованими на європейські цінності. 

Таким чином, загальна тенденція для прихильників європейської інтеграції є загрозливою: 

існування української суверенної держави протягом більш ніж двох десятиліть не 

спричинила кардинальної зміни ідентифікаційних моделей, не призвела до маргіналізації 

радянської ідентичності. Понад те, радянська спадщина, ностальгія за радянськими 

символами та образом життя не тільки приваблює вагому частину сучасного українського 

суспільства, але й залишається серйозною перешкодою на шляху модернізації та 

впровадження європейських стандартів у нашій державі. 

Проведене дослідження не дає остаточних відповідей на питання, які ж чинники впливають 

на формування європейської ідентичності. При першому наближенні видається 

обґрунтованим, що віковий фактор, який безпосередньо впливає на посилення радянської 

ідентичності, може сприяти поширенню європейської ідентичності серед молоді. 

Наймолодші, дійсно, найбільшою мірою відчувають себе європейцями у порівнянні з 

представниками всіх інших вікових категорій, а вища освіта та краще матеріальне становище 

додатково підсилюють формування більш чіткого ототожнення себе з європейською 

спільнотою. Однак на сході країни ця закономірність спрацьовує в дуже обмеженому 

діапазоні: лише серед наймолодшої вікової групи «європейці» кількісно випереджають 

«радянських» (28 проти 17%), в той час як вже наступна вікова категорія (від 21 до 29 років) 

демонструє прямо протилежний розподіл (16% проти 25%).  

Ідентифікація з країнами Європейського Союзу привносить певні важливі ціннісні та етичні 

засади, які можуть бути сприятливими у контексті майбутнього розвитку країни. Зазвичай, 
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громадянам з ЄІ властиве більш критичне ставлення до суспільних процесів у соціально-

політичній, правовій та економічній царинах внутрішньо українського життя, і водночас 

більш позитивне налаштування до європейських реалій. Важливим штрихом до 

колективного портрету респондентів із ЄІ є їхнє позитивне ставлення до євроінтеграційної 

політики України, підтримка асоціації і зони вільної торгівлі з ЄС, а також можливого 

майбутнього членства України в Євросоюзі. На жаль, на рівні реальної історичної практики 

останніх років усе виявилось значно складнішим. 

Останнім часом в Україні проблема ЄІ набула трагічного резонансу у контексті наслідків 

«революції гідності», подій, які відбувались у Криму та на Донбасі. Загострилась драматична 

для більшості громадян нашої країни суперечність щодо подальшого вектору суспільного 

розвитку, конфлікт між регіональними ідентичностями, політичними і ціннісно-

світоглядними орієнтаціями різних сегментів еліти та пересічних громадян. Цілком очевидно 

– і це прогнозувалось у презентованому дослідженні, – що у питаннях підтримки того чи 

іншого елементу європейської інтеграції думки людей істотно відрізняються. Зокрема 

беззастережну підтримку європейської інтеграції надають мешканці Заходу. Натомість 

ситуація на південному Сході та в центрі країни не є однозначною. 

Втім, попри певні позитивні чинники, у цілому, формування ЄІ в українському суспільстві є 

фрагментарним, про що свідчать зокрема наслідки останніх двох років, коли європейська 

риторика, декларації представників владної верхівки аж ніяк не кореспондувалася з 

імплементацією європейських цінностей у суспільну практику. Суперечність між 

європейською фразеологією і європейськими цінностями залишається неподоланою. Ця 

«хвороба» є спільною для різних сегментів українського суспільства і потребує суттєвих 

змін, при чому не тільки на рівні так званої «еліти», але й у межах самого громадянського 

суспільства, яке є толерантним і вкрай «нечутливим» до сучасного процесу рефеодалізації 

суспільних відносин. 

 

Костенко Н.В. (г. Киев) 

Natalia.Kostenko@gmail.com 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА: ОПРЕДЕЛЯЯ СИТУАЦИЮ 

Столь объемные и обязывающие категории, к каким относятся «цивилизация» или 

«модерность», подразумевают весьма неспешную темпоральность, длящуюся и 

воспроизводимую идентичность любых единиц, попадающих в их орбиту. Пространственно-

временной обзор неизбежно расширяется, настойчиво предлагая мыслить 

структурированными или панорамными образами глобального и исторического. Идея 

плюральности модусов социально-политической организации в «модерных обществах», 

«множественных модерностей» (Ш.Эйзенштадт), артикулируя культурную, 

интерпретационную опосредованность их различения, также сообщает все же некую 

излишне детерминирующую энергию «культурных программ», предрасполагающих формы 

модерности ко значительной когерентности и временной непоколебимости. Вопросом 

остается то, насколько глубоко такие интерпретации разделяемы идентифицируемой 

общностью, обеспечивая тем самым основные формы жизни, и в какой степени они 

паттернизованы, становясь непрерывными на протяжении времени (Й.Арнасон, П.Вагнер).  

Разумеется, цивилизационные инсайты явно, а порой намеренно, или латентно, стихийно 

проецируются на понимание и описание текущей культурной ситуации, в которой пребывает 

украинское общество, на определение его «здесь и теперь», составляющее предмет нашей 

сегодняшней эпистемологической и вполне практической озабоченности. И, возможно, 

алгоритмы таких проекций не столь уж запутаны и непрозрачны, потому как и паттерны, и 
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практики противостоящих «культурных программ» кажутся наблюдателям и участникам 

достаточно очевидными. Однако, в целом, взгляды на культурное присутствие в глобальном 

мире, неустранимость культурного измерения в понимании его устройства и движения, 

разных по масштабу социальных образований, как и изменения отдельных культурных 

областей, складываются сегодня в калейдоскоп рефлексий, неординарные конфигурации, не 

обремененные линейными связями с изначальными парадигмами.  Скорее, соотносимость 

интеллектуальных практик в познании культуры обеспечивается соразмерностью 

теоретических допущений, их комбинаторным родством, симметричностью и 

комплементарностью, наконец, прагматической совместимостью. Но, пожалуй, две 

непреложных константы — рефлексировать по поводу собственных конструкций как 

«воображаемых сигнификаций» (К.Касториадис) и достигать удостоверений доступа к 

реальности (Б.Латур) — остаются приоритетными ресурсами современных исследований 

культуры.  

Концептуальная перспектива прояснения текущей культурной ситуации может опираться на 

допущение относительно состояния украинского общества, понимаемого как состояние 

«emergency» (С.Жижек), которое характеризуется системной турбулентностью, 

продуцированием деформированной структурации пространства и времени, смещением 

взаимодействия глобального и локального в пользу последнего, а также темпоральной 

аритмией «поспешности - торможения» в восприятии скорости событий. В сложившихся 

обстоятельствах такое состояние социума приобретает черты перманентности, транслируя 

культуру «emergency» на способ жизни людей, их интуиции, ценностные обоснования, 

смысловые оправдания и практики. На операциональном уровне фиксируются три 

влиятельных в отношении культурных порядков обстоятельства, затрагивающие 

институциональный, публичный, повседневный контексты, т.е. пронизывающие все 

общество и идентифицирующих культурную ситуацию: 

 Ощутимое финансово-экономическое, материальное ущемление большей части 

населения, что вынуждает разные социальные и социокультурные группы, прежде 

всего невысокого и среднего статуса, сокращать потребление в сфере культуры и 

рекреации, сдерживая культивируемые прежде культурные аспирации и активности. 

 Расширение публичной сферы и возбуждение гражданского общества на фоне 

открывшихся эмансипирующих ресурсов и артикуляции креативного участия в 

культуре, стимулирует продуцирование новых форматов культурной партиципации, 

новых инициатив и коллективностей, способов индивидуальной включенности в 

культурное движение. Прежде всего это касается молодых и средневозрастных 

категорий  - в качестве ли форм гражданского активизма или же отстаивания 

собственной идентичности, полагаясь на компенсаторные и защитные механизмы 

культуры. 

 Несовершенство государственной культурной политики, раздвигающей границы 

политически целесообразного в зоне культуры и создающей образцы и прецеденты 

принудительного регулирования культурного разнообразия в сложившихся условиях, 

противоречиво воздействует на процессы трансмиссии национального, которые 

актуализировались в обществе под воздействием энергетического и ценностного 

импульса событий зимы 2013-2014 гг. 
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Кутуєв П.В. (Київ) 

p.kutuev@gmail.com 

ТРИ КАРТОГРАФИ МОДЕРНУ:                                                                             

ДЖОВАННІ  АРРІГІ, ЧАРЛЗ ТІЛЛІ ТА СЕМЮЕЛ ГАНТІНГТОН 

Як автор книжок про концепції розвитку та модернізації у західній соціально-науковій 

традиції я відчуваю моральний обов’язок продовжувати коментувати події на цьому 

інтелектуальному полі.Подіями є як поява нових масштабних фігур мислителів, так і смерть 

метрів. І хоча «про мертвих або нічого, або лише гарне», факт фізичної смерті відомого 

науковця уможливлює зведення своєрідного балансу його / її досягнень, провалів та 

релевантності викликам сьогодення. Ба більше, з часу смерті цих науковців вже минув 

певний час, який уможливлює оцінку їхньої спадщини «без гніву та пристрасті», а також під 

кутом зору здатності цього спадку до довготривалого впливу на соціально-науковий дискурс. 

У фокусі моєї уваги є три монументальні постаті останніх десятиліть:ДжованіАррігі, 

ЧарлзТіллі та Семюел Гантінгон. Мій текст є чимось на зразок попурі з ключових ідей цієї 

трійці, ідей які є корисними для осягнення умов існування сьогоденного суспільства в цілому 

та України зокрема.  

На перший погляд поміж цими трьома визначними мислителями-суспільствознавцями існує 

мало інтелектуальної, вочевидь ще менше ідеологічної, спільності. Та позірнасхожість, що 

простежується поміж цими вченим, начебто з легкістю може редукуватися виключно до 

біографічних вимірів – Гантінгтон і Тіллі є американцями як за походженням так і за місцем 

свого проживання і роботи,  Аррігі першу половину свого життя провів в Італії, втім свої 

важливіші роботи опублікував після переїзду до США. Усі ці мислителі також народилися 

впродовж одного десятиліття та пішли з життя впродовж одного року:  роки життя 

Гантінгтона: 1927 – 2008, Тіллі: 1929 – 2008, Аррігі: 1937 – 2009. Під кутом зору їхніх 

ідеологічних переконань відмінності світоглядів цих фігур видаються просто 

антагоністичними. Консерватор, радник американських президентів та апологет силової 

політики й унікальності Заходу Гантінгтон (одна з перших академічних статей 

американського політолога була літанією на адресу консерватизму);  поміркований реаліст –

автор порівняння державного будівництва з організованою злочинністю та дослідник 

колективної дії і протестних рухів Тіллі; соратник фундатора світ-системного аналізу, автор 

тези про ХХ століття як марксистське, але аж ніяк не американське, який спрямував Адама 

Сміта до уявної інтелектуальної подорожі до Пекіну, Аррігі.  

Самі фігуранти мого есею теж доклали багато зусиль щоби звести інтелектуально-ідеологічні 

кордони, який відокремив би їх один від одного.  Вочевидь, попри окремішність своїх 

ідеологічних візійАррігі і Тіллі є історичним соціологами, які обоє надихаються ідеями 

Макса Вебера про динаміку політичного панування та її роль у становленні капіталізму. 

Свого часу Тіллі атакував Гантінгтонву тезу про модернізацію як джерело нестабільності і 

революцій. Своєю чергоюГантінгтонова стаття «Зіткнення цивілізацій?» спричинила гнів 

Аррігі, який у своїй відповіді спробував підважити тезу Гарвардського політолога про 

унікальність Заходу як джерела цінностей індивідуалізму, верховенства права та 

раціональності,виопукливши агресивність західного капіталізму щодо Решти світу. За 

кричущий приклад такої агресивно-імперіалістичної постави Заходу, постави, яка спростовує 

будь-які претензії на моральну вищість,в очах Аррігіправлять Опіумні війни Британії, 

Франції та США проти Китаю, уряд якого зробив несміливу спробу обмежити імпорт опіуму 

до Піднебесної з колонізованої британцями Індії(перша війна тривала з 1839 до  1842 року, 

друга – з 1856 до 1860 року).  
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Воднораз уважніший погляд на тексти цих трьох суспільствознавців – без гніву і пристрасті 

– уможливлює фіксацію спільних рис, притаманних їхнім розмислам з огляду не лише 

єдність предмету, але також і стилю дискурсу.  

Усі троє мислителів зосереджуються на формуванні модерну та його розповсюдженні світом. 

Для всіх притаманна увага – скористаюся назвою однієї з Тіллієвих книжок – до 

«масштабних структур та тривалих процесів».  Гантінгтон та Тіллі переважно аналізують 

політичну складову процесу становлення модерну. На Заході Гантінгтон відомий кожному 

студенту, який прослуховує початки політичної науки, завдяки своєму класичному трактату 

«Політичний порядок у суспільствах,  що змінюються» (1969). Тіллі є автором незчисленних 

публікацій, центральними з яких є: «Вандея» (1964) (ця невеличка книжка пояснює 

контрреволюційну поставу селянства цього регіону за часи Французької революції), 

«Формування національних держав у Західній Європі» (цей колективний том хоча і вийшов у 

серії Принстонівських студій з політичного розвитку у 1975 році, поставив під сумнів 

адекватність ідеальних типів дослідницької програми модернізації історичним реаліям) та 

«Демократія» (2006). Аррігі фокусується на політичній економії / історичній соціології 

капіталізму, розпочавши як послідовник і соратник ІмануїлаВалерстайна, та закінчивши свій 

шлях як мислитель, що зробив радикальну спробу вийти поза євроцентристські обмеження 

світ-системного аналізу синтезувавши здобутки двох вічних друзів-опонентів: Валерстайна 

та Андре Гундера Франка. Воднораз для Тіллі характерною є увага до ресурсовидобувного 

потенціалу держави (як-от її здатності оподатковувати та реально збирати податки з 

населення), натомість Аррігі рухається у полі Веберового осягнення про капіталізм та 

бюрократію (читай – державу) як елементи модерного суспільства, поміж якими існує 

інтимний зв’язок. Відтак, і Тіллі і Аррігі надихаються Максом Вебером, ба більше з огляду 

на своє бачення політичних формацій, Аррігі активно використовує здобутки Тіллі. Отже 

розмежування поміж історичним політичними соціологом Тіллі та політекономомАррігі 

виявляється штучним.  

Щодо своє постави до демократії ця трійка формує вже іншу констеляцію. У відповідності з 

улюбленою Енгельсовою приказкою «крайнощі сходяться» консерватор Гантінгтон і лівий 

мислитель Аррігівельми подібні у своєму  індиферентному відношенні до демократії. Для 

лівого Аррігіполітична демократія не є чинником переваги Заходу над Рештою (тут він 

відрізняється від свого колеги з табору нових лівих Перрі Андерсена, який виголошував 

демократію позитивною differetiaspecifica західного модерну); подібно до інших своїх колег 

світ-системників він взагалі не вбачає принципової різниці поміж Сталіновим СССР і США 

доби маккартизму. В очах Гантінгтона демократія це тягар та розкіш, яку з великою 

напругою може дозволити собі Захід і яка є баластом та гальмом розвитку Решти. Своєю 

чергою для Тіллі характерна увага до масового спротиву державі, з якого власне і постає 

демократія, як засіб стримування деспотичної влади, яка воднораз може – зовсім у 

Гантінгтоновому дусі – співіснувати зіслабкою інфраструктурною владою.  

Спільним для цієї трійціє демістифікаціяполітичних та політекономічних процесів: для 

Аррігі – капіталізм це необмежене нагромадження капіталу, відтак решта характеристик 

цього типу суспільства є похідною від цієї панівної логіки; Ганітінгтон пояснює політичні 

процеси як діалектику участі та інституціоналізації, натомість Тіллі  вибудовує прозору 

схему війського-податкового походження сучасної держави. Тіллі також вповні у 

Ганітнгтоновому дусі виголошує тезу про діалектичний зв'язок поміж демократизацією та 

дедемократизацію, відтак відтворюючи Гантінгтонову дихотомію політичний розвиток 

versus політичний занепад.   

Отже всі три вчені є дослідниками різних аспектів модерну, що робить їх своєрідними 

картографами цього феномену. Кожному з них притаманна власна техніка творення карти 

соціального світу, але разом вони уможливлюють конструювання цілісного образу соціуму 
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та його історії. Здобутки кожного з цих мислителів сформували їхню репутацію як 

trendsetters у суспільних науках. 

 

Мельниченко А.А. (м. Київ) 

melnichenko@kpi.ua 

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ У РЕФОРМУВАННІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В цьому році виповнюється 25 років від дати проголошення незалежності України і відтоді 

умовно можна починати відлік формування власної системи публічного управління. Увесь 

цей період здійснюються або, принаймні, декларуються спроби реформування системи 

публічного управління. У історичному контексті 25 років є не таким вже й значним віком для 

держави, проте існують приклади, коли деякі європейські країни зі схожими «стартовими 

позиціями» і в значно коротший період досягали відчутніших результатів у питанні 

розбудови ефективної та визнаної світовою спільнотою системи державного управління. Так, 

Хорватія, ставши незалежною у 1991 році і до 1995 року ведучи воєнні дії, вже у 2009 році 

була членом НАТО, а у 2013 році – 28-м членом ЄС (показник ВВП на душу населення у 

2015 році склав 11 551 дол. США). Словаччина здобувши незалежність у 1993 році, вже у 

2004-му стала членом ЄС та НАТО (показник ВВП на душу населення у 2015 році склав 15 

893 дол. США). Схожі досягнення мають Польща, Литва, Латвія. Реалії українського 

сьогодення та наявний історичний досвід засвідчують очевидне «пробуксовування» питання  

реформування системи публічного управління в Україні. Причини такої ситуації є предметом 

дослідження історичної соціології, проте нашим завданням вбачаємо не з’ясування 

детермінант, а визначення можливих шляхів «виходу з порочного кола». Проте дослідники 

модернізації систем публічного управління в Центральній та Східній Європі імперативним 

принципом вважають те, що «модернізація управління і адміністративної системи не є 

одиничним актом, а безперервним процесом, що вимагає вияву політичної волі, підтримки 

постійної динаміки його розвитку і активної громадянської участі» [Boev J. Bulgaria: 

Decentralization and Modernization of the Public Administration // Mastering decentralization and 

public administration reforms in Central and Eastern Europe. – Budapest: Open society institute,  

2002. – C.112. - Режим доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan016717.pdf] 

Одним із способів модернізації системи публічного управління, на наш погляд, є 

використання соціоіженерного підходу. Відзначимо, що поняття соціальної інженерії має 

величезну кількість визначень та тлумачень, починаючи від розгляду її О. Гастєвим як 

методу наукової організації праці та управління і закінчуючи особливим типом 

комп’ютерного хакерства. Дуже часто, до соціальних інженерів відносять настільки широкий  

професійний прошарок, що межі соціально інженерної діяльності як особливого типу 

соціальної практики стають розмитими. Так, вітчизняний соціолог Є.І. Суїменко, відносить 

до когорти соціальних інженерів  державних службовців, соціологів, психологів, демографів, 

соціальних працівників, маркетологів, політологів та ін.  

Цікавим і плідним для з’ясування напрямків вирішення завдань модернізації публічного 

управління є підхід, запропонований К.Поппером, який розглядає соціальну інженерію як 

ініційовані суб’єктами управління поступові соціальні перетворення. Він запропонував такі 

характеристики поступової соціальної інженерії, як: розпочинання змін при існуючих 

соціальних інститутах; вивчення слабких сторін діяльності вказаних соціальних інститутів; 

розробка планів дій для конкретних установ; врахування досягнень соціальних наук та ін. В 

його концепції соціальної інженерії, акцент робиться не на створенні абстрактних благ та 
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досягненні щастя політичними засобами, а на викоріненні конкретних лих прямими засобами 

[Поппер К. Открытое общество и его враги: пер. с англ. - М.: Международный фонд 

«Культурная инициатива», 1992. – Т. 1.]. У роботі Ф.Насхолда та К.фон Оттера 

«Трансформація публічного сектора: Переосмислення ринків і ієрархій в уряді» описаний 

підхід до  реформування системи публічного управління в Швеції та Німеччині, який умовно 

можна позначити як соціоінженерний в попперівському розумінні. Так автори звертають 

увагу на модернізацію держави через структурні реформи і та інноваційні стратегії в 

державному секторі, модернізацію внутрішніх державних структур, реконструювання 

державного управління та місцевого сектору публічних послуг, структурну реорганізацію 

соціальних програм [Naschold F, Otter C. Public Sector Transformation: Rethinking markets and 

hierarchies in government. –Berlin, WZB/ Stockholm, National Institute for Working Life, 1996. – 

176 p.]. 

У свою чергу, ми схиляємося до достатньо широкого тлумачення соціальної інженерії як 

діяльності з конструювання, удосконалення, трансформації соціальних реальностей, 

інститутів, відносин та структур, яка передбачає використання наукових досягнень 

суспільних і поведінкових наук та технологізацію вказаної діяльності. 

Досвід використання соціоінжденерного підходу у вирішенні важливих завдань публічного 

сектору в нашій державі є незначним, і варто використовувати напрацювання закордонних 

вчених, які дослідження в цій царині почали вже декілька десятиліть тому. Показовим 

прикладом є праця Г.Вілсона, яка присвячена використанню соціальної інженерії у питаннях 

реформування освітньої політики в Сингапурі і була опублікована ще у 1978 році [Wilson H. 

E. 1978. Social Engineering in Singapore: Educational Policies and Social Change 1819–1972. - 

Singapore: Singapore University Press. 1978 – 300 p.]. 

Заради справедливості вкажемо, що і в Україні є перспектива більш ширшого застосування 

засобів соціальної інженерії, враховуючи перший досвід здійснення стратегічного форсайту 

за окремими галузями і держави у цілому, проведеного у 2015 році групою під керівництвом 

академіка НАН України М.З.Згуровського. 

 

Shestakovskyi O. (Kyiv) 

o.shest@gmail.com 

 

VALUES OF (POST-COMMUNIST) REBELS:LINKING SCHWARTZ’ VALUES AND 

POLITICAL PROTESTS WITH EUROMAIDAN DATA 

 

Problem.Nowadays values become an explicit topic of political discourse that motivates 

mobilization and conflicts. Do personal values indeed relate to political activism, or are they lip-

service justifications?To answer that, I present ongoing study of consistent empirical value 

differences between protesters (on Euromaidan), “regular” political activists, and Ukrainian general 

population.  

 

Theory I use S. Schwartz’ basic values theory. Usually 10 basic values are singled out, although 

they can be refined or pooled. They establish a quasi-circular motivational continuum, where 

neighboring values are adjacent, and opposing ones conflict. The literature on Schwarz values and 

political participationasserts two principal value conflicts predisposing to activism. The first is 

prioritizing personal autonomy and independence (SD) versus conformity and restraining self (CO, 

TR). The second is promotion others’ welfare and interest (UN) over self-interest (AC, PO) and 

safety (SE).  

 

mailto:o.shest@gmail.com
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Itis more pronounced in democratic societies,while in some others (incl. Ukraine) the second 

conflict does not work, and overall effect of values is lower.A possible explanation is “conservative 

universalism” phenomenon discovered in post-communist countries, when Universalism and 

Conservation values are highly inter-correlated.  

 

Hypotheses. (1) Values’ conflicts are stronger among Euromaidan participants in comparison with 

general population.(2) As self-reported political participation was less demanding than Maidan, the 

same conflicts are to be observed, but to a lesser degree. (3). “Conservative universalism” values 

are to split in Euromaidan to motivate protests more effectively.Additionaly, we test values’ 

structure and their measurement invariance across groups which is undoable with usual index 

approach. 

 

Data and methods. Surveyat Euromaidan was conducted in Kyiv and Lviv (N=437)on December 7-

8, 2013. Ukrainian data from European Social Survey (2013) were split into general population 

(N=1826), and self-reported political activists (N=310). Schwartz PVQ-21 measured values in all 

samples. Values’ structure and their scores were estimatedby MG CFA method. 

 

Findings. Optimal structure included six aggregated values: ACPO, SE, COTR, UNBE, SDST, HE 

with certain error covariances and secondary cross-loadings. Five of them (except SE) displayed at 

least partial scalar invariance across three samples (CFI=0.916, TLI=0.907, RMSEA=0.055, 

SRMR=0.056). It means that one can compare five values scores (factor latent means) directly. 

The most unexpected result was Conservation values' split among Euromaidaners. One factor 

loaded on TR-humility and both CO items. I called it “Submissive Conformity”. Another one 

loaded on SE-societal and TR-tradition items. It had Pearson r=1 with UNBE, forming a single 

construct“Non-conformist Conservative Universalism”. SE-personal item went to ACPO. Due to 

that, SE was invariant only across general population and activists. 

 

Values scores comparisons (general population isa baseline)are in Table 1.SDST and UNBE values 

had significantly higher scores (p<0.001), i.e., were more important at Euromaidan than among 

general population. Their respective antipodes COTR and ACPO demonstrated exactly the 

opposite. 

 

Table 1. Schwartz’ values estimates (latent means) in three groups  

 

 Gen. population* Self-reported activists Euromaidan 

Mean p-value Mean p-value Mean p-value 

ACPO 0.00 n.a. 0.223 0.003 -0.302 <0.001 
SE** 0.00 n.a. 0.265 0.001 0.905 <0.001 
COTR 0.00 n.a. 0.131 0.082 -1.328 <0.001 
UNBE 0.00 n.a. 0.264 <0.001 0.930 <0.001 
SDST 0.00 n.a. 0.217 0.004 0.699 <0.001 

HE 0.00 n.a. 0.178 0.028 0.020 0.756 

* A reference group for comparisons. 

** Comparable only between activists and general population. Forms single factor with UNBE in 

Euromaidan group. 

At the same time, political activists did not yield this pattern. All their values scored significantly 

higher than in general population except Conformity-Tradition (most “anti-rebel” value). The 

latter’s estimate did not differ significantly. Values do not presume a conflict between each other 

here. 
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Discussion. Comparison of Euromaidan participants’ priorities against those of general population 

corroborated existence of two motivational trade-offs, expressed in values and predisposing to 

protest mobilization: freedom vs. conformity, and interest of others vs. self. Euromaidan prioritized 

former parts of these dichotomies. Although further tests needed to control for social-demographic 

variables and compare correlations between values. 

However, mass protest ofEuromaidan was notably different from “regular” survey-measured 

political activism (demonstrations, petitions etc.)in Ukraine, at least in terms of values 

motivation.Activism is probably not stimulated by value conflicts.  

The most unforeseen was Conservation values split of Euromaidan participants. It kept post-

communist “conservative universalism” pattern, opposing it to ACPO. At the same time, it sorted 

out submissiveness as opposition to SDST, making values conflicts more apparent.That sheds some 

light on specifics and possible directions of value mobilization in ex-communist countries, and 

offers extra explanation about Euromaidan agenda.For example, why people essentially went to 

Euromaidan to fight for system change, not human rights; or why nationalist ideas were popular. 

More research needed to examine this pattern’sgeneralizability to other societies. 

 

Якубин А. Л. (г. Киев) 

jacubin@gmail.com 

ЯЗЫК, КАК МЫШЛЕНИЕ И СУЖДЕНИЕ                                                                              

(К АРХЕОЛОГИИ ПОНИМАНИЯ МАСС-МЕДИА) 

Человеческий язык — это не просто коммуникация, точнее это в первую очередь не 

коммуникация, а структура мышления. Если следовать теории «порождающей грамматики» 

Ноама Хомского — то попытки эволюционистов, сторонников теории Дарвина, на 

протяжении 19 и 20 веков объяснить появление языка необходимостью коммуникации в 

процессе приспособления к окружающей среде, координации людей друг с другом -  не 

могут ответить на ключевой вопрос — почему для этого используется такой сложный и 

«темный» для понимания инструмент, как язык с его многозначностью, контекстуальностью,  

постоянной инновационностью и изобретательностью новых языковых конструкторов? Для 

коммуникации все это не нужно, а нужны простые однозначные системы — типа азбуки 

Морзе или искусственных машинных языков.  

На этом фоне убедительней выглядит тезис, что язык, как социальный продукт — этот 

«включатель» мышления — это и есть наши структуры мышления. Мы рождаемся с 

физической основой для таких структур, своеобразными «электрическими кабелями», но эти 

«кабеля» должны быть включены «электричеством» - языком в возрасте до 3-х лет у каждого 

человека в процессе социализации, если этого не происходит, а люди оказываться по каким-

то причинами за пределами себе подобных, вспомним «феномены Маугли» - то люди просто 

напросто не смогут дальше включиться в общество — если их даже физически вернуть в 

него и пытаться научить всему. Эти мысли не новы, Хомский ссылается на первоисточники 

таких воззрений — тексты «Века Разума» и Просвещения -  «Грамматику Пале-Рояля», 

отдельные цитаты Декарта, Гумбольта. Принятие тезиса о равенстве языка и мышления 

помогает по новому посмотреть на проблемы взаимодействия людей, не как на проблемы 

коммуникации, а под углом условий рациональности и мышления — восприятия реальности. 

То есть даже язык масс-медиа (как специальный посредник-передатчик языка), телевидения 

— это определенные структуры мышления, а язык, как нас убеждал французский 

психоаналитик Жак Лакан — имеет еще и идентичную структуру с нашим бессознательным 

(при их параллельном существовании).  
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Языковая структура мышления большинства людей работает по принципу — да/нет, 

истина/ложь, белое/черное, свои/чужие  — это упрощает жизнь и ускоряет реакцию в 

повседневной жизни, но очень искривляет реальность и делает людей уязвимыми для 

различных манипуляций. Жизнь не сводиться к такому двоичному коду — в ней всегда 

присутствует больше чем две альтернативы.  Тут нам бы пригодилось различие между 

мышлением, как постоянной инновацией (мышление, как волны моря, которые постоянно 

смывают рисунок на песке для нового рисунка) и рассудком — как оперирования уже кем-то 

созданными застывшими суждениями, нормами языка/действия. Это различие вписывается в 

теорию мышления Ханны Арендт, аргументировано утверждавшей, что мышление — это 

порождающий диалог внутри нас с самим собой, нашими многими «я» о поступках и 

действиях, этот диалог  скрытый от посторонних - «мышление возможно только в 

одиночестве».    

Следую логике Арендт, большую часть времени жизни мы не мыслим, а находимся на 

уровне автоматического рассудка, наполненного суждениями разного качества: мы часто 

следуем стереотипам, которые необоснованны, но воспринимаются благодаря частоте 

повторения, принятии их нашим окружением, как  «естественные» и «самоочевидные» - 

например, «мужчины - рациональны», «женщины — эмоциональны», «немцы — 

работящие», «греки- ленивые», «евреи — миллионеры», «мусульмане — террористы», и т. д. 

Эти вещи никак не отражают реальность, но часто бездумно повторяются в общении, медиа, 

и воспринимаются людьми за чистую монету.   А то, как следует из теоремы Томаса, «что 

люди считают реальным, имеет для них реальные последствия».  Даже наша «уникальная 

персона», наше «я» — это также «социальная маска» (в Древнем Риме — персона — это и 

была маска актера играющего на сцене).  

На фоне этих характеристик работает риторика ненависти.  Она — это очень удобный прием  

циничных политиков манипулировать стереотипами граждан, их эмоциями и, часто, 

необразованностью. Как это работает? Тут включается тот же механизм бинарного кода 

рассудка— свои/чужие и связанные с ними упрощения и стереотипы — например, 

«настоящие патриоты — это жители города X», а «жители города Y — бандиты», «X — 

культурный регион», «Y — необразованный регион». Понятно, что к реальности это не 

имеет отношения — ведь нельзя физически узнать всех жителей X или Y и узнать кто из них 

«патриот» или «бандит» и т д Но на уровне стереотипов люди свято верят в эти «истины», а 

политики этим пользуются создавая благодаря незнанию, масс-медиа, пропананды образы 

«своих» и «чужих», «друзей» и «врагов». А потом просто раскручиваю эти темы и 

эмоционально вовлекая в них граждан и навешивая ярлики на своих оппонентов - «если он 

критикует власть — он не патриот или даже «террорист»» (хотя поддерживать конкретного 

политика  или его заявления и быть патриотом  или «террористом»— эта разные вещи). Это 

то, что Аренд называла «банальностью зла» - отсутствие мышления на индивидуальном 

уровне, боязнь его использовать, ориентация на речь других, рассудок и связанные с ним 

социальные стереотипы.  

В Украине подобная тенденция также присутствует— СМИ, социальные сети создали массу 

ярлыков и активно их эксплуатируют - «демократические силы» (значит все их оппоненты — 

недемократические ?), или «ватники»/ «вишиватники» или изменяя на квазиафриканский 

манер названия Луганской и Донецкой области (тут явно присутствует даже расистские 

стереотипы).  

Вообщем,  медиа и их язык требуют отдельного исследования в оптике указанного подхода 

— разделяющего мышление и стереотипированные суждения, разум и рассудок — такой 

себе археологии структур медийного языка отечественных СМИ, не просто как 

коммуникативных механизмов, а структур задающих наше понимание реальности, структур 

суждения, рацио, структур освещения и затемнения. 
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EVOLUTION OF “STATE ASSIMILATION” POLICY IN INTERWAR POLAND 

In the interwar period, the national question in Poland was extremely important from the standpoint 

of the Polish government that demanded the quickest solution. That is why parties, who actively 

affected public policy, had their ideological views on the issue and offered their own methods to 

solve it. 

The evolution of the policy of “state assimilation” can be divided into three periods: 1918 - 1926, 

from 1926 to the death of J. Pilsudski in 1935, from 1935 to World War II in 1939. 

During the first period, the so-called parliamentary period, the prominent National Democratic 

Party, which, together with some other (People's National Union, the Christian National Party of 

Labour) established a center-right bloc of parties. Thus, the NDP called National Democrats which 

actually was in power, defined and conducted in the life its own concept of ethnic policy. On 

October 27, 1919, a program of the National Democrats endorsed [1, p. 46]. 

Ideological support and justify such a policy clearly manifested in concepts of the ruling elite, 

represented by National Democrats. The basic idea of this concept was based on the priority of the 

Polish general national interests over the interests of minorities. The host of the Polish state was to 

be only the Polish people, as sole owner and heir of economic and cultural heritage [2, p. 70-71]. 

However, the practical national policy of National Democrat’s governments of Poland was based on 

more radical views of Roman Dmowski, who was a supporter of national assimilation of minorities 

(except Jews, which cannot be assimilated and therefore had to be evicted from Poland) [3, p. 88]. 

National Democrats tried to create a monoethnic “unitary” state, even by forced assimilation of the 

non-polish population. [1, p. 48]. 

In May 1926, after the coup of J. Pilsudski, several parties united to Non-partisan Bloc for 

Cooperation with the Government. The block includes Polish Socialist Party with the Labor Party, 

Christian Democratic Party, and others [4, p. 16]. 

National policy in this period was based on the principles of the restored federalist program and 

named “Prometheism”. The problem of Ukrainian minority in Poland was viewed in two 

dimensions: internal and external. During this period, the internal national affairs program was 

“state assimilation”. 

Interior Minister Gen. Mlodzenovski on the Council of Ministers on August18, 1926 declared a 

policy of “state assimilation” which was based on the recognition of minority rights in some 

cultural, economic and religious freedom. “State assimilation” meant that by maintaining the 

national identity, minorities would have formed a clear and conscious sense of belonging to the 

Polish state [5, p. 268]. 

After the death of J. Pilsudski in 1935, the high command of the Polish Army began to actively 

interfere in not only functioning of political camp but also in all spheres of public life. All programs 

of the Polish government during this period were aimed at strengthening defense capability. 

Therefore, military commanders were interested in imperial ideas of representatives of the younger 

conservative wing of Polish politics. Main ideas were to strengthen the defense and common 

security, politically and economically subordinate adjacent to its border area. Thus, creating Polish 

empire that would have absorbed the best traditions of the former multinational Commonwealth and 

oppose to Russian-Soviet imperialism. 

Policy document of neoconservatives was brochure "Polish imperialist idea," which was published 

in the fall of 1938. It contained articles by Bochenski, Skwarczynski, and others. Authors created a 
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model of government with a combination of imperial ambitions and democracy. Realization of the 

program, in their view, was unrealistic without solving the Ukrainian question. Thus, they proposed 

to create a Ukrainian state on the border with Russia. This meant, firstly, to ensure the domination 

of Poland in the region, and secondly, to neutralize the Ukrainian claims on Western Ukraine [6, p. 

12]. 
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ДАНІ ЩОДО ЦЕРКОВНОЇ НАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Нині вже доступні деякі дані репрезентативних опитувань щодо церковної належності 

українського населення, які уможливлюють порівняння розподілу афіліації в періоди до й 

після Євромайдану, анексії Криму та початку війни на сході України. Коректна інтерпретація 

динаміки церковної афіліації потребує уваги до щонайменше двох факторів: (а) специфіки 

формування репрезентативної вибіркової сукупності для опитування; (б) формулювання 

запитань і варіантів відповідей щодо релігійної, конфесійної та церковної ідентичностей. 

Лише взявши до уваги ці аспекти опитувань, ми наближаємося до розуміння того, чому 

суттєво різняться результати. 

По-перше, визначення динаміки та зіставлення даних різних опитувань стали ускладненими 

через відмінності у вибірках: якщо раніше всеукраїнські опитування були 

репрезентативними для дорослого населення всієї України, то тепер в одних опитуваннях не 

включено жодних окупованих територій, а в інших включені деякі частини окупованих 

територій, причому ці частини різняться. Тобто, з одного боку, у всеукраїнських 

опитуваннях маємо нині дані, репрезентативні для дещо різних генеральних сукупностей. З 

іншого, у низці опитувань відбувається дозважування даних із метою уніфікації генеральної 

сукупності: щоб опитування вважати репрезентативних для всієї України, за винятком 

анексованого Криму, результати, отримані на частині Донецької та Луганської областей, 

дозважують таким чином, щоб поширити їх на всю територію відповідних областей. Така 

процедура ґрунтується на припущенні про однаковість поглядів на окупованих і 

неокупованих територіях, однак, якою мірою воно справедливе? Відповідно, однозначні 

висновки про динаміку доречніше робити лише в межах тих областей, що були повністю 

включені в усі опитування як до початку військових дій, так і після. 
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По-друге, але не менш важливо: суттєво впливає на дані щодо розподілу вірян між 

Українською Православною Церквою Київського Патріархату (УПЦ КП) та Українською 

Православною Церквою Московського Патріархату (УПЦ МП) наявність або відсутність у 

віялі відповідей варіанту на позначення православних респондентів без чіткої церковної 

належності та християн без чіткої конфесійної належності: наприклад, це могли б бути 

відповіді «Я просто православний/православна» та «Я просто християнин/християнка», як 

пропонував респондентам Центр Разумкова; або «Православний/православна без чіткого 

означення», як пропонував респондентам Київський міжнародний інститут соціології в 

межах Програми міжнародних соціальних опитувань (ISSP, 2008 р.) тощо. Якщо зіставити 

результати кількох опитувань, можемо побачити, що, не маючи варіантів відповідей на 

позначення відсутності конкретної церковної/конфесійної афіліації, респонденти радше 

схильні обирати УПЦ КП та відповідь «Не належу до церкви чи конфесії», аніж 

розподілятися рівномірно між найбільшими православними церквами. Імовірно, ці тенденції 

посилилися внаслідок виразно відмінних позицій УПЦ КП та УПЦ МП під час драматичних 

подій Євромайдану та пов’язаних із ним наступних. 

Однак, водночас варто зауважити: до анексії Криму та війни на сході України ми 

неодноразово бачили в результатах опитувань громадської думки майже однаковий відсоток 

вірян православних церков Московського та Київського Патріархатів, попри те, що кількість 

церков і священників першої була значної вищою тоді та залишається такою понині. Що вже 

тоді зумовлювало «невідповідність» між кількістю церков та відповідями респондентів? 

Можна запропонувати щонайменше дві пояснювальні гіпотези. По-перше, можливо, 

причиною є недостатня поінформованість щодо офіційної назви УПЦ МП та мовні практики 

в ній. Її офіційною назвою є «Українська Православна Церква» (без жодних уточнень про 

афіліацію з Московським Патріархатом). Відповідно, бачачи на вході до храму табличку 

«Українська Православна Церква», не всі віряни ідентифікують її як Московського 

Патріархату. Водночас можна натрапити на помилкове очікування, що церкви Московського 

Патріархату неодмінно російськомовні. Насправді ж вивіска на храмі «Українська 

Православна Церква» часто саме українською мовою і чимало священників УПЦ МП 

спілкуються з вірянами українською. Служба в УПЦ МП провадиться здебільшого церковно-

слов’янською мовою, але також і українською. Тому, можливо, за мовною ознакою деякі 

респонденти можуть віднести відвідану ними церкву до Київського Патріархату, хоча 

насправді вона належить до Московського. По-друге, але не менш важливо: кількість церков 

і священників значною мірою залежить від доступних ресурсів, а не лише від кількості вірян. 

Адже для того, щоб вибороти право на користування храмом, який є історичною пам’яткою 

під опікою державних органів, або збудувати новий, мають значення насамперед політичні 

та фінансові ресурси релігійної організації та її окремих членів, а не кількість вірян як така 

(особливо в разі вірян із низьким рівнем доходів, що характерно для більшості населення 

України). 
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РЕГІОН ЯК ПОЛЕ РЕАЛІЗАЦІЇЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК: ПОШУК 

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД 

В період нарощування динаміки розвитку соціальних процесів, принципової зміни як 

соціальної реальності, так і онтології, що її відображує, можна визначити, що основними 

характеристиками сучасності стає світ, насичений ризиками, невизначеністю, 

постмодерністськими потоками й активною позицією соціального суб’єкта.  
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З іншого боку, загострення кризи соціології, спонукає науковців до пошуку інших засад до 

соціологічного теоретизування. Ми пропонуємо використовувати пізнавальний потенціал 

праксиологі, у рамках якої практична діяльність є одночасно об' єктом і методом 

дослідження. Згідно наших досліджень праксиологія базується на принципах глокальності, 

нетотальності, фрагментарності, суб'єктності, прагматичності. Праксиологічний підхід 

дозволяє конкретизувати роль і місце людини в об’єктивній реальності, трактувати 

соціального суб’єкта як носія полісуб’єктності, тобто поля композиційно змішаних, 

невиразних та складно ідентифікованих статусів і ролей, яке дає можливість сучасному 

суб’єкту одночасно бути ініціатором, розробником, організатором і споживачем дій. 

Особливої уваги, з нашої точки зору, заслуговує дослідження регіону, як особливого 

соціального простору. 

Незважаючи на те, що в соціологічній теорії досить чітко визначена суть поняття «регіон», 

сформульовані принципи здійснення регіоналізму, виявлений зміст його основних функцій, 

залишається невирішеним питання, як з найбільшою ефективністю використовувати 

потенціал регіону. Проте в процесі реалізації регіональної політики зустрічаються і чималі 

труднощі, невирішені проблеми і недоліки, у тому числі і пов'язані з проявом місництва, з 

нерозумінням органічного взаємозв'язку місцевих, галузевих і загальнодержавних інтересів. 

Регіон – це складна соціальна система, яка має специфічні цілі розвитку і функціонування, 

структуру і завдання, недостатньо досліджена в соціологічній теорії.  Рішення проблем 

взаємовідношення регіональних і центральних рівнів управління – одне з найважливіших 

завдань технологічних праксисів і у тому числі проектування. 

Згідно розробленого нами суб’єктно-праксиологічного підходу, регіон – це суб’єктно 

насичене поле реальних і проектних практик, яке визначає специфіку процесів, структуру 

соціальних мереж суб’єктів, які входять до його складу, величину соціального й людського 

потенціалу і капіталу, сконцентрованого на цьому соціальному просторі. 

Системоутворюючою метою регіону виступає необхідність створення та гармонізації 

особливого середовища, що сприяє формуванню стійких соціальних мереж і розвитку 

середовища відтворювальних переваг регіону, має високий рівень людського і соціального 

капіталу, функціонує на принципах соціального партнерства; заохочує самоорганізуючі 

засади в її управлінні тощо. 

Згідно з визначеною метою регіону його засадничими функціями стають середовище 

відтворівальні, що відображає міру взаємної залежності людської діяльності і соціальної 

структури в ініціації, підтримці та реалізації соціальних проектів, а також відтворення і 

нарощування соціального й людського капіталу, інтелектуального потенціалу суспільства, в 

якому провідна роль належить освіті.  

Серед специфічних якостей, характерних регіону, в рамках суб’єктно-праксиологічної 

підходу, визначено такі: дисипативність (заохочення самоорганізації і соціального 

партнерства); інтегрованість (взаємодія підсистемних елементів регіону зумовлює появу 

нових якостей регіональної системи); відкритість (можливість вільної взаємодії з іншими 

регіонами і територіальними утвореннями при деякій замкнутості внутрішньорегіональних 

відносин); самоврядування (форма реалізації територіальних інтересів регіону і джерело 

самоорганізації усієї регіональної системи); комунікативність (визначає ефективність 

регіонального управління); нарощування соціального капіталу (визначає і відображує рівень 

потенціалу, ресурсів і практик регіону, що реалізуються); розвиток й укрупнення 

внутрішньорегіональних соціальних мереж.  

Дослідивши базові праксиси розвитку регіону (формування привабливості й цілісності 

образу регіону, реструктуризація, нарощування інтелектуального ресурсу, потенціалу і 

капіталу), обґрунтовано використання «кластерного регіоналізму».  
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«Кластерний регіоналізм» – це праксис розвитку регіонів, заснований на праксиологічних 

позиціях і кластерному підході. За допомогою реалізації праксису кластерного регіоналізму 

можливе ефективне використання регіональних переваг, глокальності території та процесів, 

що відбуваються на неї, підтримка рівноваги між динамічним балансом й хаосом, 

динамічний пошук інновацій здатних розвинути середовище.  

Регіональні кластери відтворюють та підтримують мережеві структури, що побудовані на 

технологіях соціального партнерства, синергетичний ефект здійснюваних практик, 

полісуб’єктність активно налаштованих акторів, гнучкість, відкритість та дисипативність 

соціальних об’єктів. 

 

Вінникова Н.А. (м. Харків) 
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СЕЛЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ: 

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ НАСЛІДКІВ 

Критерієм оцінки будь-якої політичної системи є її ефективність, яка обумовлена здатністю 

продукувати владні рішення, що в найбільшій мірі сприяють досягненню стратегічних цілей. 

Однак повсякчасно ми стикаємося із ситуаціями, коли рішення, необхідні для реалізації 

політичного порядку денного, або роками перебувають на стадії «широкого громадського» 

обговорення і не ухвалюються, або взагалі залишаються поза сферою політикотворчих 

процесів. Ця проблематика має, на жаль, перманентну актуальність у контексті 

довготривалих політичних, економічних і соціальних реформ українського суспільства. 

Політичні рішення виробляються в певній системі політичних координат, яка, за 

визначенням Д. Дзоло, має специфічні функції селективного регулювання – «розподілу 

соціальних ризиків і тим самим зменшення страху шляхом конкурентного розподілу 

цінностей безпеки» [1, с. 93]. Для досягнення стабілізації політична влада потребує не тільки 

створення структур ухвалення рішень, спрямованих на примусове здійснення селекції 

ризиків, але й повинна також упорядкувати ширший спектр фільтрів попередньої селекції, 

які П. Бахрах і М. Барац назвали «нерішеннями» [2].  

Концепція не-рішень припускає, що через мобілізацію упередженостей, деяким групами 

систематично відмовляють у доступі до процесу ухвалення рішень. У той час як 

привілейованість окремих груп або осіб може бути досягнута через не-ухвалення рішень за 

допомогою певних інституційно-нормативних механізмів та процедурних практик. Політичні 

еліти стверджують «свій критерій включення/виключення не стільки під час вибору 

альтернатив, підготовлених для ухвалення політичних рішень, скільки на попередній стадії 

допущення самого рішення, одночасно здійснюючи неформальний і невидимий вплив на 

визначення політичного порядку денного» [1, с. 99]. 

Явні й латентні аспекти селекції політичних рішень забезпечується не тільки владними і 

ресурсними можливостями осіб (інституцій, організацій), які визначають критерії 

включення/виключення, а й соціально-психологічними характеристиками індивідуальної і 

масової свідомості. Чинник, який обумовлює певну когнітивну активність і вибіркове 

сприйняття інформації, є селективна експозиція – тобто прагнення людей мати справу з тими 

повідомленнями, які відповідають їхнім думкам та інтересам, і водночас уникати того, що 

може викликати дисонанс. Таким чином, селективні механізми вироблення рішень 

відіграють фундаментальну роль у легітимації політичної системи, оскільки «громадськість, 

дієво організована, з точки зору легітимності, володіє, перш за все, функцією структурованої 
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уваги за допомогою тематичних сфер, тобто її завдання – знижувати значення інших тем, 

проблем і аргументів нижче порогу уваги» [3, c.118].  

Однак, всупереч теоретичним твердженням, селективні принципи вироблення політичних 

рішень мають, на нашу думку, неоднозначний вплив на стабільність політичної системи і 

можуть як зменшувати, так і посилювати небезпеку фрустрації суспільно-політичних 

процесів, про що свідчать численні прецеденти кризових наслідків публічного або 

прихованого не-ухвалення рішень окремими політичними діячами, політичними елітами, 

міжнародними інституціями. Зокрема, наочним прикладом дестабілізаційного потенціалу 

селективного підходу до ухвалення рішень є турбулентний розвиток подій в Україні 

внаслідок суспільно-політичної кризи, спровокованої відмовою можновладців у листопаді 

2013 року підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що можна розцінювати 

як цілеспрямоване «нерішення», яке виключило з політичного порядку денного очікування і 

прагнення громадян, орієнтованих на європейські цінності. І хоча соціально-політичний 

конфлікт в Україні, безумовно, мав більш комплексне підґрунтя, прорахунок владного 

істеблішменту щодо ступеня значущості проєвропейського вектору розвитку для населення 

обумовив фатальні наслідки не тільки для тих, хто «не прийняв» очікуваного рішення, а й 

для стабільності та цілісності держави в цілому.  

Існують різноманітні методи, за допомогою яких можна досягти неухвалення рішень, 

забезпечуючи мобілізацію упередженостей: від використання нормативно-інституційних 

механізмів і конвенціональних процедур до маніпулятивних практик, орієнтованих на 

цінності та міфи, аж до загрози використання сили. Виходячи  з того, що селективні аспекти 

політикотворчих процесів доволі складно аналізувати, здебільшого через їхній латентний 

характер, комплексне дослідження наслідків будь-якого політичного рішення має включати і 

аналіз потенційних сценаріїв його «неухвалення». 
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МОДЕРН, КАПІТАЛІЗМ ТА АНТРОПОЦЕН У СВІТЛІ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОРОБКУ 

БРЮНО ЛАТУРА 

Ім’я французького соціолога і філософа Брюно Латура на сьогодні тісно пов’язане з тезою 

про те, що «ми ніколи не були сучасними». У 1991 році побачив світ його відомий 

теоретичний маніфест  із відповідною назвою, де йшлося про т. з. «модерну конституцію» [1, 

с.74-116], що, за словами автора, структурує уявлення західних людей про себе самих. Цей 

текст був помилково сприйнятий багатьма інтелектуалами як чергова «постмодерністська» 

спроба деконструювати здобутки цивілізації Модерну та поставити під сумнів об’єктивність 

класичної наукової раціональності. Проте, в основу книги, попри її філософський і 

метафізичний зміст, було покладено одне дуже прагматичне міркування: якщо ми 

продовжуватимемо наполягати, що природа і суспільство являють собою дві автономних 
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царини й безапеляційно відділятимемо наукові й технологічні відкриття від моральних і 

політичних оцінок, то ми ризикуємо стикнутися з глобальною катастрофою. Звідси бере свій 

початок та наполегливість, з якою Латур закликає соціологів визнати статус активних 

соціальних агентів за т. з. «не-людськими акторами», дати їм власне політичне 

представництво та приєднатися до пошуків альтернативних шляхів «скомпонувати спільний 

світ» [2], де можна було б у максимальноможливому обсязі враховувати «неочікувані 

наслідки колективних дій».  

Цікаво, що через два десятиліття після публікації вищезгаданої книги, автор повертається до 

цієї проблематики, аналізуючи її вже з позицій політичної екології, котра нерідко 

супроводжується у його виступах антикапіталістичною риторикою (попри те, що сам він 

скептично ставиться до лівих). Оцінюючи історичні наслідки «гри за правилами капіталізму» 

[3, с.38], Латур бере на озброєння новаторське геохронологічне поняття «антропоцену», 

запропоноване свого часу американським біологом Юджином Стормером задля позначення 

епохи, в яку людська активність спричиняє визначальний вплив на стан навколишнього 

середовища. Для нього антропоцен є ключовим свідченням «історичності» природи, її 

залежності від людських рішень та їхніх непередбачуваних наслідків. Проте, цей зв'язок є 

зворотнім, і глобальна інтерактивна межа «не-людських сутностей», котру зазвичай 

називають «природою», також повсякчас спричиняє безліч суспільно важливих наслідків, 

котрі сьогодні стає все складніше ігнорувати. Ключова проблема капіталізму, для Латура, 

полягає у тому, що він не лише наслідує класичне модерністське уявлення про 

універсальність та а-історичність законів природи, але й поширює ці уявлення на економіку, 

стверджуючи, що її закони є такими ж трансцендентними й неспростовними.  

Саме тому поняття капіталізму, для Латура, характеризує, насамперед, особливий спосіб 

мислення, котрий породжує водночас два суперечливих ефекти: відчуття нездоланних 

обмежень для більшості населення планети Земля та впевненість у необмежених 

можливостях для меншості, котра залишається байдужою до глобальних наслідків своїх дій. 

Останнє, зокрема, видається йому вкрай парадоксальним, відколи все більше вчених-

геофізиків акцентують увагу на нестабільності планетарної екосистеми та її цілковитої 

залежності від людської діяльності, в той час як економісти продовжують наполягати на 

принципах саморегуляції ринку. Ані квазі-теологічна проекція Невидимої Руки, ані квазі-

дарвіністська модель вільної конкуренції не передбачають жодної раціональної 

регламентації відносин між людськими і нелюдськими акторами, а саме ці відносини, на 

думку Латура, наразі її найбільше потребують.  

Саме з цієї причини автор наполягає на необхідності позбавити від фаталізму уявлення про 

модернізацію, котра йде пліч-о-пліч зі становленням інституційних структур капіталізму: 

«Слово «закон» у вислові «закони економіки» слід розуміти так само, як у вислові «цивільні 

закони», тобто як такі, що дуже легко переглядаються політичними установами, а не як 

закони трансцендентного світу, якими керує невидиме божество […] Немає ніякого фатуму 

ані в широкій панорамі нерівностей, які ми пов’язуємо з економікою, ані в нерівномірному 

розподілі «вигод» та «збитків». Усе це – тільки повільно нагромаджений масив 

незворотностей» [3, с.46, 49]. Відтак, перерозподіл цих незворотностей та політичне 

представництво від імені глобальних екологічних сил значною мірою лягає на плечі 

соціальних науковців, важливим завданням яких стає відповідальне опосередкування 

відносин між людьми на не-людськими (природніми й технологічними) сутностями.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

Каждая из технологий, используемых в современном мире, с необходимостью выступает 

частью политической практики отдельной страны, группы стран и сообществ. Я бы хотел 

остановиться на том, как избирательно относится руководство китайской народной 

республики к распространению и использованию информационных технологий в 

современных условиях. Согласно творцу китайских реформ Дэну Сяопину, наука и техника – 

первостепенная производительная сила[1]. Поэтому логичным представляется стремление 

Китая усилить  свои позиции в глобальном информационном пространстве, в том числе и 

путем развития средств массовой информации на иностранных языках.  Также, китайцы 

инициируют попытки выйти на международный информационный рынок через расширение 

сотрудничества и приобретение долей в иностранных СМИ. Таким образом, в Китае 

создается эффект многообразия источников информации и плюрализма мнений, что в свою 

очередь приводит к культурному и интеллектуальному обогащению граждан[2]. 

Наиболее распространенным источником информации в Китае, как и во всем современном 

мире, является интернет. Более того, на данный момент, Китай стабильно удерживает первое 

место в мире, как по общему числу, так и по темпам роста интернет-пользователей. По 

итогам 2013 года, численность интернет-пользователей Китая составила 45,8% от общего 

населения, что почти в три раза больше количества интернет-пользователей в США[3]. 

Данный факт свидетельствует о том, что Китай очень крепко закрепился на международном 

информационном рынке, и сместить его позицию не в силах даже такие крупные и 

технологически развитые страны как США, Канада или Россия. Путем расширения каналов 

распространения китайской внешнеполитической пропаганды за рубежом, КНР усиливает 

свое влияние не только в глобальном информационном пространстве, но и в международных 

процессах в целом. В частности, существует множество китайских сайтов, на которых 

размещаются негативные публикации о западных странах, их правительстве, политике или 

финансовом состоянии. 

Примечательным является тот факт, что в 2003 правительство КНР ввело в эксплуатацию 

проект «Золотой щит» или же «Великий китайский файрвол», который фильтрует 

содержимое интернета и имеет стабильное развитие по сегодняшний день включительно. На 

данный момент, жертвами интернет-цензуры Китая стали такие популярные сайты как 

Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, а поисковая система Google имеет жесткие 

ограничения. Таким образом, правительство КНР способно контролировать поток 

информационных ресурсов, которые предоставляется простым гражданам, и в тоже время 

имеет возможность “надавить” на компанию-поставщика этих информационных ресурсов. 

Помимо контроля информационных ресурсов, такая политика хорошо служит для 

противодействия антикитайской пропаганде. Так, согласно британской газете “The 

Guardian”[4], в Китае действует неофициальная армия интернет-блогеров, которые 

положительно отзываются о правительстве КНР, в тоже время, высмеивают и опровергают 
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любой негативный отзыв по поводу властей. Имея в своем распоряжении «Золотой щит», а 

так же армию блогеров, правительство КНР способно пресечь любые зачатки антикитайской 

пропаганды на корню. 

В целом, китайское правительство очень умело и осознанно использует средства массовой 

информации, такие как интернет, как для поддержания стабильной внутренней политики, так 

и для распространения китайской пропаганды в других странах. Такой уникальный подход 

способствует укреплению властей, а так же обеспечивает защиту от любых попыток 

нарушить функционирование правительства, и в то же время, дает возможность КНР 

участвовать в процессе формирования самосознания других стран, тем самым, хоть и не 

значительно, но влиять на них. Соответственно, логичным будет вывод о тесных 

взаимосвязях между информационными технологиями и культурно-образовательным, 

коммуникативным пространством в целом. Стратегически мыслящие политики как раз и 

выстраивают свои управленческие протоколы с учетом этой взаимосвязи. 
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АНТИРИНКОВА ПРОТЕСТНА МОБІЛІЗАЦІЯ ДО І ПІСЛЯ МАЙДАНУ 

За теорією Карла Полані соціально-економічна динаміка капіталістичного суспільства може 

розглядатися як маятниковий рух між кризою легітимності та кризою прибутковості. Цей 

рух зумовлюється протистоянням між силами, які виступають за просування ринкових 

реформ, і силами, які чинять опір цим реформам. З останнім витком неоліберальних 

перетворень у світі можна спостерігати суттєву мобілізацію антиринкових сил, які, 

наприклад, коаліційно протестують і борються в електоральному полі проти політики 

«жорсткої економії» у країнах ЄС.  

Для України подібні тенденції можуть, на перший погляд, бути не настільки очевидними. В 

основному це пов’язано з незрілістю нашого політичного поля, де відповідні дискурси поки 

не прижилися, а протести проти ринкових реформ мають або локальний ситуативний 

характер, або розвиваються в обгортці передвиборчого популізму, без жодної смислової 

прив’язки до зарубіжного досвіду, навіть якщо змістовно вони виступають проти або за ті 

самі речі. Однак, щоб дати змістовну відповідь на питання чи можна пояснити українські 

суспільно-політичні процеси останніх років в рамках теорії Полані, варто аналізувати не 

тільки і не стільки дискурси протесту, як його реальну динаміку.  

Як свідчать дані Моніторингу протестів, репресій і поступок Центру соціальних і трудових 

досліджень, до кінця 2013 року соціально-економічні протести в Україні завжди були у 

відносній, а часом і абсолютній більшості протестів. При цьому, переважну більшість цих 

протестів можна віднести до антиринкових, за винятком хіба протестів дрібного бізнесу та 

https://kprf.ru/library/classics/marxism/3849.html
http://www.bjreview.com.cn/Documents
http://www.data.worldbank.org/
http://www.theguardian.com/media/2008/sep/22/chinathemedia.marketingandpr


47 

 

протестів на підтримку соціально-економічних прав меншин (які строго не можна віднести 

до антиринкових).  

Перед Євромайданом кількість соціально-економічних протестів піднімалася наростаючою 

хвилею, сягнувши абсолютного рекорду за чотири роки моніторингу у жовтні 2013 року, 

коли відбулося близько 230 протестів із соціально-економічними вимогами. З мобілізацією 

довкола питань громадянських прав, антиурядовою політичною та наступною ідеологічною 

мобілізаціями, соціально-економічні питання відійшли на другий план в кінці 2013 – на 

початку 2014 років – вперше за 5 років моніторингу. Проте, під кінець 2014 року у відповідь 

на економічну кризу та на фоні спадання патріотичної мобілізації, кількість протестів із 

соціально-економічними вимогами різко зростає і повертає собі відносну першість. У останні 

місяці 2014 року б’ється попередній рекорд абсолютної кількості соціально-економічних 

протестів за 5 років моніторингу – 300 на місяць. 

Тож наростаючі хвилі мобілізації антиринкових сил в Україні в 2013 році хоч і носили 

відносно неструктурований і часто локальний характер, та вкрай рідко оперували 

узагальнюючим антиринковим дискурсом, можна інтерпретувати в рамках теорії 

маятникового руху Полані. Чи можна, в такому разі, вважати Євромайдан, Антимайдан та 

так звану Російську весну проявами кризи легітимності капіталістичної системи?  

Аналіз даних протестів вказує на таку можливість. Однак, застосування метатеорії Полані у 

короткостроковій перспективі вказує і на її обмеженість. Адже Полані, аналізував столітні 

процеси на міждержавному рівні, а така перспектива зумовлює попадання в поле зору 

найяскравіших і наймасштабніших явищ, процесів, тенденцій. Те саме можна сказати про 

блискуче застосування теорії Полані у емпіричному метарівневому дослідженні робітничих 

протестів Беверлі Сілвер. У їх інтерпретаціях криза легітимності і відповідна зростаюча 

мобілізація антиринкових сил відбувається переважно в умовах позитивної економічної 

динаміки ринкового капіталізму. Саме в таких умовах – у найбільш динамічно зростаючій 

індустрії (в інтерпретації Беверлі Сілвер) антиринкові сили починають вимагати поступок на 

свою користь все активніше. 

В умовах України перед Євромайданом про економічне зростання говорити важко. 

Зростаючий бюджетний дефіцит, стагнація економіки, зростаюче негативне торгівельне 

сальдо, олігархізація, як зазначають деякі аналітики, призвела до того, що значна частина 

великих ринкових гравців, у кращому разі, не могли розширяти бізнес, а у гіршому – 

програвали. У виграші ж залишалися переважно провладні. Тож якщо дані моніторингу 

протестів можуть вказувати на кризу легітимності, то, як це не парадоксально, економічна 

аналітика може вказувати на одночасну кризу прибутковості – принаймні для частини 

великого бізнесу. 

Така інтерпретація теоретичної моделі Карла Полані в умовах економічної стагнації може 

бути частковим поясненням неочікуваної і безпрецедентної мобілізації під час Євромайдану. 

В такому разі антиринкові настрої низової мобілізації поєдналися з ринковим бізнесовим 

інтересом опозиційних олігархів, що й сформувало коаліцію, яка домоглася зміни влади. 
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УНІВЕРСИТЕТ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: КРИЗА ТРАДИЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ 

Соціальна місія університету являє собою стратегічну мету існування (або декілька головних 

цілей), що визначає собою його ключове покликання і самовизначення в суспільстві, дає 

державі,суспільству, ринку праці, науці загальне уявлення про те, що являє собою 
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університет, які засоби готовий застосувати для досягнення своїх цілей. В соціальній місії 

розкриваються такожвиди діяльності, характер продуктів інтелектуальної діяльності та 

освітніх послуг, коло споживачів, підприємств - потенційних роботодавців, відмітні ознаки, 

що підкреслюють особливості університету. Прийнята внутрішнім середовищем організації, 

вона формує колективну свідомість, встановлює орієнтири взаємовідносин між 

співробітниками, мобілізує на досягнення корпоративних цілей. Виходячи з оцінки наявного 

потенціалу та тенденцій розвитку зовнішнього середовища, соціальна місія університету 

являє собою достроковий погляд на його розвиток, сприяє ефективному управлінню 

іформуваннюспільної ідентичності, загальних цінностей, корпоративної культури, ідеології 

та іміджу.  

Протягом століть університет асоціювався з особливою соціальною спільнотою, для якої 

характерна висока культура, духовне життя, служіння суспільству.З середини ХІХ до кінця 

ХХ ст. університети зуміли вивести людство на небачені висоти творчого розвитку, створити 

потужний технічний базис цивілізації, вибудувати систему гуманістичних цінностей. В той 

же час сучасні неоліберальні реформи у вищій освіті актуалізували дискусіюпредставників 

академічної спільнотищодо майбутнього змісту соціальної місії університету, необхідність 

глобального перегляду мети його існування. Підпорядкування прагматично-матеріальним 

цілям може нівелювати традиційну для університету соціальну місію, основу якої складали 

такі нормативні зразки як об’єктивність та неупередженість у пізнанні природної та 

соціальної дійсності, трансляція високої культурної спадщини та гуманістичних цінностей, 

відкритість і незалежність університетської діяльності, критичність по відношенню до 

зовнішнього світу. Поширення бізнес-моделі на університетську освіту розглядається 

частиною інтелектуалів як прагнення обмежити і пригнітити незалежність мислення, 

створити в атмосфері академічного навчання мережу ідеологічних містифікацій в інтересах 

правлячого класу, що зумовлює відхід від основних принципів вищої освіти – продукування 

громадського блага та незаангажованості (Калхун, Хомський). 

Крім того, в епоху глобалізації, ослаблення політичної, економічної і культурної ролі 

держав-націй, університети звільняються від функції збереження національно-культурних 

кодів. Нові геополітичні умови перешкоджають поверненню до рівня державного 

фінансування, характерного для західного університету в період холодної війни, коли наука 

та культура стали полем суперництва наддержав (Рідінгс). Для університетів ці тенденції 

означають, що держава втрачає до них інтерес, скорочуючи фінансування і відпускаючи в 

самостійне інституційне плавання, перетворюючи їх в своєрідне підприємство.  

Поширеними стали метафори «смерті», «вмирання» університетів (Хомський, Рідінгс, 

Барнет). Подібний дискурс пов'язаний з тим, що в сучасному світі змінюється набір функцій 

університету, його призначення.Свого часу ідея реформи Гумбольдта полягала в створенні 

університету, який поєднував би діяльність двох видів - дослідження та викладання, які 

здійснювалися різними академічними установами – академією наук і університетом. Подібні 

зміни в XIX в. розглядалися як «університетська революція». Розвиток ідеї академічного 

капіталізму на інституціональному рівні знайшов відображення в понятті «підприємницький 

університет» - позначення навчального закладу, головним пріоритетом для якого виступає 

заробляння грошей. Очевидно відбувається формування нової моделі університету - перехід 

від класичних університетів доуніверситетів, заснованих на бізнес-моделі. Політика 

академічного капіталізму поставила університети перед дилемою: часткова відмова від 

академічної свободи на користь досліджень, які задовольняють інтереси бізнесу, діяльності, 

спрямованої на залучення додаткових коштів, необхідних для забезпечення наукового та 

освітнього процесів. 

В неоліберальному дискурсі (Кларк)підприємницька діяльність університетів розглядається 

як така, що не суперечитьтрадиційним академічним цінностям, в якій ринкові і традиційні 
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цінності можуть співіснувати в академічній культурі. Розвиток ринковоїлогіки в діяльності 

університету розглядається лише як спосіб адаптації до змін, що відбуваються наразі в 

суспільстві.Скорочення державного фінансування підштовхнуло університети до 

комерціалізації своєї діяльності, що знайшло відображення в зростанні контингенту 

іноземних студентів, прагненні отримувати додаткові кошти від грантів, патентної 

діяльності, спонсорської допомоги, створення цільових фондів і т. д. Дослідження, виконані 

в рамках неоліберального дискурсу, не ставлять питання щодо соціальних наслідків успіху 

підприємницьких університетів, трансформації ідентичності та корпоративної культури 

університету, а лише показують те, що вони повністю зосереджуються на принципах 

економічної ефективності, вимірюваної у категоріях прибутку, зростання бюджету, 

оптимізації витрат і надходжень(Кларк) залишаючи поза уваги все, що хвилювало і надихало 

традиційний класичний університет епохи Модерну: цінності прогресу, істини, високої 

культури. 

Таким чином, в умовах зростання залежності університетів від інститутів ринку, 

актуалізується проблема їх самоідентифікації: проявити інтенцію до відтворення високих 

культурних ціннісних стандартів, фундаментального знання або підкоритися матеріально-

прагматичним цілям ринку, цінностям суспільства споживання. Для збереження традиційної 

ідентичності та академічної свободи класичних університетів, їх соціальна місія не повинна 

бути втрачена, можливо, по-новому осмислена відповідно до більш жорстких ринкових 

вимог.  
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ЧИ ПОТРІБНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОБЛАСТІ НАКОПИЧЕННЯ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ? 

Розвиток інноваційної економіки, який не безпідставно на даний момент розглядається як 

один з найбільш ефективних (але, можливо, не дуже реалістичних в найближчій перспективі) 

шляхів виходу з економічної кризи для нашої країни неможливий без розвитку людського 

капіталу. Так, виконавці дослідження «Форсайт економіки України: середньо-строковий 

(2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти» [1] приходять до 

висновку, що безальтернативною для України є переорієнтація на високотехнологічний шлях 

подальшого розвитку. При цьому держава має зробити ставку суто на якісний людський 

капітал, включити конкурентоздатну науку, передову освіту та високотехнологічний бізнес в 

основні драйвери своєї економіки[1,с.132]. Таким чином, постає питання: чи необхідне 

державне регулювання процесу накопичення людського капіталу, чи можливо цей процес 

найкраще реалізовується стихійно? Не дивлячись на те, що концепція людського капіталу 

почала бурхливо розвиватися ще у середині минулого століття і з теоретичної точки зору 

бездоганно обґрунтувала необхідність інвестицій в розвиток соціальної сфери, на даний 

момент з точки зору управлінської практики вона потребує додаткового вивчення з точки 

зору її практичної цінності. Безумовно, впровадження державного управління в області 

накопичення людського капіталу потребує значних фінансових та матеріальних ресурсів, а 

отже, необхідно чітко уявляти актуальність таких дій та виправданість зусиль.На даний 

момент під поняттям «капітал» почали розуміти різноманітні аспекти буття людини і 

суспільства, які розглядаються з точки зору можливості раціонального підвищення прибутку, 

економічного зростання, тобто виключно утилітарної цінності. Саме за такого підходу 

розгортається ситуація оцінювання та фінансування державних управлінських рішень 

виключно з позицій акумулювання грошових засобів, вирішення економічних проблем тощо. 

Дуже влучною в такій ситуації видається думка, що «сучасні форми капіталу, тобто людські 
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якості та здібності розглядаються виключно як джерело прибутку…істинно людське 

підкоряється грошовому. Знову не людина, а прибуток сприймається всесильною метою» [2, 

с.15].  Таким чином, формуючи державну політику в галузі управління людським капіталом 

необхідно сприймати її мету ширше, ніж просто отримання економічної вгоди від зростання 

людського капіталу, її ефективність повинна враховувати не тільки кількісні показники, але 

й якісні, суб’єктивні фактори. Людина з її можливостями в такому управлінському рішенні 

має виступати не засобом вирішення проблем, а метою, адже її виробництво та розвиток має 

здійснюватися у суспільстві не заради просто вартості, а заради самої людини та її 

повноцінного життя. 

Впровадження державної політики в галузі формування людського капіталу може, на нашу  

думку, спиратися на здобутки нових концепцій, які носять гуманістичне спрямування. Так, 

плідним здається поєднання концепцій сталого розвитку та можливостей сучасної соціальної 

інженерії, яка здатна подолати наслідки вибухудовготриваючих внутрішніх проблем, 

джерелом виникнення яких є, насамперед, економічні причини, а прояви яких катастрофічно 

вплинули на всі інші сфери життєдіяльності нашого суспільства аж до настання всім відомих 

трагічних наслідків, подолання яких вимагає довгої цілеспрямованої системної роботи та 

використання спеціальних антикризових засобів. Але з філософської точки зору, вирішення 

окреслених проблем неможливе без трансформації самого суспільства. Ефективна 

управлінська політика в такому випадку повинна передбачати інвестиції в основні сфери 

формування якісного людського капіталу, насамперед, в освіту, науку та культуру, які 

посилювали б  основний посил концепції сталого розвитку з її увагою до гуманістичного 

світогляду, духовності, творчості та саморозвитку, орієнтацією на підтримуючий розвиток 

тощо. Інвестиції в розвиток людини таким чином будуть приносити не тільки економічний 

зиск, але більш важливі нематеріальні дивіденди, без яких неможливий перехід до нового 

типу суспільства. 

Таким чином, в фокусі конференції – в розрізі історичної соціології цивілізацій -  можна 

прийти до висновку, що держава повинна створити умови для формування та використання 

людського капіталу в суспільстві: вести стратегічну, сталу, випереджаючу політику 

направлену на підтримку сфер формування нової цивілізації – сталого суспільства, основна 

мета існування якого полягає у саморозвитку та самореалізації людини в діяльності на 

користь людини та суспільства. 
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КОНЦЕПЦІЯ КРИЗИ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА 

В сучасному науковому та публіцистичному дискурсах стало занадто поширеним поняття 

кризи, яке доволі часто використовується не за призначенням. Популярність поняття є 

наслідком логічної помилки, яка полягає в наданні назви кризи  будь-якому падінню 
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циклічної  кривої. Адже «… якщо труднощі можна якимось чином подолати, отже, 

справжньої кризи не було зовсім, була тільки помилка всередині системи» [2, c. 176].  

Саме тому І. Валлерстайн пропонує власне визначення кризи, яке безпосереднє пов’язане з 

більшими ЧасПросторовими одиницями аналізу, аніж кон’юнктурні ритми. В даному 

випадку - світ-системи. Відповідно до нього, криза  - це «… ситуація, в якій кінець існуючої 

історичної системи неминучий і в якій, відповідно, закладені основи для реального 

історичного вибору» [1, c. 105]. Тобто, кінець постає неминучим для світ-систем через їх 

історичний характер. Останній виявляється в зародженні, розвитку та занепаді  історичних 

систем. Створення будь-якої історичної системи характеризується закладенням певних 

цінностей, які з одного боку, стають основою для їх розвитку, а з іншого – призводять у 

фіналі до їх занепаду. 

Для пояснення сутності кризи І. Валлерстайн використав природничу концепцію змін, 

розроблену Нобелівським лауреатом Ільєю Пригожиним. В основі теорії нерівноважних 

систем лежить твердження проте те, що наслідком розвитку динамічних механічних систем є 

неминуче відхилення від рівноваги. Іншими словами, визначеність, описана ньютонівською 

наукою, притаманна лише простим системам. Для складних систем характернішим є 

невизначеність та багатоваріантність розвитку.  

Для опису явища кризи І. Валлерстайн позичає такі терміни як стріла часу, біфуркація та 

флуктація. Перше поняття корелюється з розумінням неможливості повернення часу, що у 

свою чергу передбачає незворотність змін. Безумовно, будь-яка країна після зміни 

державного устрою може повернутися до попередньої форми. Проте з такого переходу 

зовсім не випливає «стирання» досвіду або ідентичне відтворення умов політичного процесу, 

що передував реформі. Отже, зміни можливі.  

Біфуркація в цьому випадку постає станом, відповідно до якого «… у системи є два 

взаємовиключних варіанта виходу з кризи, і обидва, по-суті, цілком реальні» [2, c. 176,]. 

Тобто, це максимальна зміна в стані системи, результатом якої стає невизначеність її 

майбутнього. У цей час навіть невеликі впливи – флуктуації, які раніше не могли 

претендувати на серйозні зміни в системі, здатні встановлювати параметри майбутнього. 

Буде доцільним навести приклад з Народним рухом України (НРУ). До певного часу 

становлення такого громадського руху було неможливим, адже їх вплив мав маргінальний 

характер. Параметри радянської політичної системи не піддавалися подібному корегуванню. 

Лише з настанням біфуркації, НРУ зміг сформуватися для впливу на політичні процеси, що 

могло стати одним з чинників становлення незалежності. Адже бюрократія УРСР побачила в 

цьому можливість власного збереження. 

Американський дослідник стверджує, що історичний капіталізм вступає у фінальний етап 

свого розвитку – структурну кризу. Вона виявляється у тому, що протиріччя, які 

перманентно закладені в кожну історичну систему, призводять до втрати нею рівноваги. 

Тобто, історичний капіталізм очікують структурні зміни, що можуть призвести до появи 

нової світ-системи. 

Структурна криза передбачає сутнісні зміни історичного капіталізму. Якщо його головною 

ознакою є нескінчене накопичення капіталу, отже формуються умови, які вступають у 

жорстке протиріччя із зазначеною метою. Така ситуація може бути пояснена декількома 

причинами. По-перше, урбанізація з одночасним просуванням освіти та сучасних засобів 

комунікації створюють передумови для обмеження впливу «класичних» пропагандистських 

засобів. По-друге, екстерналізаця витрат для приватного сектору  (частина видатків 

перекладені на суспільні інститути заради  короткострокового прибутку). Третім вагомим 

чинником буде активізація зіткнення ідентичностей як на глобальному рівні, так і на 

внутрішньодержавному.  
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Таким чином, положення концепції криз І. Валлерстайна можуть допомогти у вивченні 

соціально-політичних процесів, за умов постійної невизначеності та відсутності 

стабілізуючих чинників. Варто зазначити, що концепція кризи в його теорії релевантна лише 

в межах структурного підходу до соціальної реальності. Якщо спростовуються ідеї «великих 

структур», то ідея кризи втрачає свою обґрунтованість.  
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ПРОБЛЕМИ РІВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЄДИНОСТІ: ВИПАДОК УКРАЇНИ 

Соціальна рівність, так само як і свобода, — є однією з засадничих цінностей модерного 

суспільства. І сьогодні до проблеми рівності, чи, скоріше, — нерівності, прикута значна 

увага в роботах з соціальної, політичної та економічної теорії. І це не є дивним в «епоху 

Пікетті» (так позначив сучасність І.Крістол), що визначається значним збільшенням 

соціальної нерівності на глобальному й локальному рівнях, як в бідних, так й в багатих 

розвинутих демократичних країнах.  

Економічна, соціальна й, як наслідок, політична нерівність, що значно зросла останніми 

роками, а також криза системи держави загального добробуту, котра безпосередньо 

пов’язана із послабленням позицій національної держави в наслідок соціально-політичних 

трансформацій, є викликом, що постав сьогодні, зокрема, перед європейськими країнами, 

викликом цінностям свободи та рівності, що, згідно із даними соціологічних досліджень, 

залишаються пріоритетними для західного суспільства. 

У випадку України зазначені проблеми накладаються на трансформаційні процеси 

посткомуністичних країн. Соціальні трансформації, що відбуваються в Україні пов’язані із 

розвитком інститутів ринкової економіки та стрімкою руйнацією системи соціальної 

підтримки та соціального громадянства загалом. І це робить посткомуністичні країни до 

певної міри подібними до розвинених країн з ринковою економікою — адже нерівність, як 

показав Т.Пікетті у своїй роботі «Капітал в XXI столітті», є невід’ємною рисою сучасної 
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ринкової економіки. Наслідком загострення проблеми нерівності та зростання соціального 

розшарування є дезінтеграція суспільства, що має своїм наслідком, зрештою, й скорочення 

політичних та громадянських свобод. Адже за умов нерівності соціальна єдність 

забезпечується багато в чому за рахунок інститутів влади та ідеології, апеляції не до 

громадських (оскільки громадські зв’язки порушуються) ідентичностей, а, наприклад, до 

культурних, релігійних та/або етнічних.  

Справедливість (рівність), яка за влучним виразом Дж.Фініса, завжди «спрямована-на-

іншого», є, поряд із довірою та відповідальністю, однією з передумов спільної діяльності 

індивідів, принципом, що обумовлює їх взаємозв`язок,. Слід зазначити, що соціальна єдність 

та стабільність забезпечується за рахунок відтворення певних усталених практик 

(економічної діяльності, реалізації влади, здійснення правосуддя тощо), тобто, в термінах 

Гіденса, під час взаємного обміну діяльністю між акторами. І правила цього обміну, так само 

як й правила, за якими функціонують практики в окремих сферах, є правилами 

справедливості.  

Тому не менш значущими, ніж вимоги соціальної справедливості є вимоги справедливих 

принципів, на основі яких відбувається інтеграція політичної спільноти загалом, адже 

справедливість не лише визначає взаємодію між соціальними акторами, але й (як вимога 

визнання) пов’язана із конституюванням соціальних спільностей. На нашу думку, 

справедливими є такі принципи політичної інтеграції, що поділяються усіма потенційними 

членами політичної спільноти, чи, як мінімум, не сприймаються будь-ким з них як такі, що 

обмежують їх можливості та свободи у порівнянні з іншими індивідами, чи, нарешті, якщо й 

містять певні обмеження для окремих індивідів або груп, то ці обмеження сприймаються 

ними як менш значні ніж переваги, які вони отримують через належність до певної 

спільноти.  

В цьому відношенні навіть соціально розшароване суспільство може сприйматися його 

членами як справедливе, якщо вони вважають справедливим критерій, згідно якому 

здійснюється розшарування (до певної міри можна назвати боротьбу між різними політико-

ідеологічними рухами за владу як боротьбу за встановлення цих критеріїв нерівності, 

наприклад, коли майнову нерівність в певному суспільстві прагнуть замінити на нерівність 

етнічну). Проте складно назвати справедливою політичну інтеграцію, що здійснюється 

шляхом внутрішньої колонізації, іншими словами — примусової гомогенізації.  

Таким шляхом досягнута єдність, як свідчить політична і соціальна історія, буде 

нестабільною, з високим конфліктним потенціалом. Тож складно назвати справедливою 

політичну інтеграцію, що здійснюється шляхом внутрішньої колонізації, іншими словами — 

примусової гомогенізації. Таким шляхом досягнута єдність, як свідчить політична і 

соціальна історія, буде нестабільною, з високим конфліктним потенціалом. А отже, 

забезпечення інтеграції без уніфікації постає сьогодні як вимога справедливості. 

Для України таким загальним політичним проектом, що забезпечував би соціальну єдність, 

могло б бути створення єдиної громадянської політичної нації, базисними підставами для 

якої виступили б цінності політичної та соціальної рівності. Причому, і тут можна 

погодитися з Ч.Кукатасом, далеко не обов'язковою є наявність фундаментальної згоди щодо 

принципів соціальної справедливості.  

Як свідчить історія, спроби утвердження такої згоди по питаннях справедливості в 

неоднорідних модерних суспільствах з неминучістю призводять до встановлення загального 

режиму несправедливості. Завдання полягає в управлінні різноманітністю, а не у 

встановленні одноманітності. 
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ В ВОСПРИЯТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Польша является не только крупнейшим западным соседом Украины, но также ее ключевым 

партнером в Европейском Союзе, наиболее активно поддерживающим Украину в конфликте 

с Россией и про-российскими террористическими группировками на востоке страны. Тесное 

сотрудничество и поддержание близких партнерских отношений с Польшей является для 

Украины одним из приоритетных вопросов. После прихода к власти в результате 

президентских и парламентских выборов в Польше консервативной партии «Право и 

Справедливость», придающей большое значение т.н. «восточной политике» и 

поддерживающей идею Балтийско-Черноморского союза или Междуморья, для польско-

украинского сотрудничества открываются новые перспективы. Вместе с тем, в последние 

годы целый ряд внутренних и внешних факторов привел также к усилению и широкому 

распространению в обществе – прежде всего, среди молодежи – и более радикальных, 

националистических взглядов, актуализации вопросов, связанных не только с политикой 

памяти, но также с ценностно-цивилизационными ориентирами. 

Исторически польско-украинские отношения складывались непросто, заключая в себе 

определенный конфликтный потенциал. Одна из наиболее акцентируемых в последние годы 

тем – Волынская резня. Ее актуализация в информационном поле современной Польши, 

осуществляемая сторонниками консервативно-националистического лагеря иподкрепляемая 

ностальгией по утраченным «польским Кресам», нередко сопровождается демонизацией 

образа не только украинца прошлого, но также украинца настоящего. Как следствие, чувство 

неприязни к украинцам является характерной особенностью современного польского 

радикального национализма (стоит, однако, отметить, что данное явление не стало 

всеобъемлющим). 

Также, что интересно, агрессия России в отношении Украины привела к заметному росту 

русофильских настроений в среде польских националистов. Путин, в их представлениях, 

является защитником традиционных (славянских) ценностей от «загнивающего Запада». Во 

многом это связано с разочарованием части активной польской молодежи экономическими, 

политическими и культурными последствиями интеграции страны в Европейский Союз, 

поиском альтернативы. С большой долей вероятности можно утверждать о действии в среде 

польских националистов агентов влияния Кремля; кроме того, не последнюю роль играют 

традиционно тесные связи польских и сербских, а также венгерских националистов, причем 

последние (прежде всего, партия «Йоббик»), являясь более успешными и финансово 

состоятельными зачастую становятся для своих польских товарищей не только примером для 

подражания, но также спонсорами. 

Особое внимание необходимо уделить польскому движению футбольных фанатов, среди 

которых радикальные националистические взгляды являются доминирующими. За 

последние годы они неоднократно были замечены в анти-украинских акциях. 

Ошибочным, однако, было бы восприятие современного польского националистического 

движения единодушным в своем восприятии «украинского вопроса». Немало представителей 

движения (прежде всего, автономные националисты) с момента активного участия 

украинских националистов в Евромайдане оказывали им посильную помощь, в том числе, в 

информационном пространстве. 
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ДИНАМІКА ЖИТТЄВИХ ТРАЄКТОРІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 

УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТОК В ІТАЛІЇ 

1. За останні тридцять років у світових дослідженнях міжнародної міграції відбулося 

кардинальне зміщення від об’єктивації жінок (як залежних осіб) до визнання їхньої 

суб’єктності і автономності у плануванні і здійсненні міграційного проекту. В українській 

науці особливий міграційний досвід жінок привернув увагу дослідників на межі ХХ – ХХІ 

ст. Вітчизняні вчені розглядають міграцію, здебільшого, у макроперспективі, крізь призму 

демографічних або соціально-економічних, а не антропологічних підходів. Суттєво 

відчутний брак досліджень міграційних процесів з перспективи мікропідходу, з увагою до 

суб’єктності мігрантів та динаміки їхніх життєвих траєкторій під час міграційних проектів. 

Малодослідженими залишаються трансформації, спричинені міграціями, на мезорівні, 

зокрема, у гендерному порядку суспільства походження та в гендерному режимі сім’ї. 

жіночу міграцію з України в Італію та інші країни ЄС вивчали іноземні вчені С. Маркетті, А. 

Венчуріні, Г. Лутц і Е. Паленга-Мьоленбек, Л. Нере, П. Гейсе, О. Федюк, М. Кіндлер. Серед 

українських варто назвати В. Володько,  І. Маркова, О. Кичак, А. Толстокорову, О. 

Годованська, П. Гаврилишина, І. Марков, Середяк. Вітчизняні дослідники до сьогодні 

переважно тяжіють до вивчення міграційних процесів на макрорівні, з увагою до 

демографічних, економічних, макросоціальних причин і наслідків міграції, при цьому не 

виокремлюючи гендер як значущу категорію аналізу. 

2. Типовий міграційний проект містить п’ять основних етапів: 1) передміграційний – від 

моменту прийняття рішення про міграцію до фактичного перетину кордону; 2) здійснення 

виїзду в Італію; 3) первинна адаптація (перші 2-4 роки); 4) етап після отримання тимчасової 

легалізації;  5) повернення в Україну або активна інтеграція в суспільство країни 

призначення. В умовах відсутності або неефективності державної міграційної політики обох 

країн, соціальні мережі стають ключовим неформальним соціальним інститутом, через який 

розвивається українська жіноча міграції четвертої хвилі.  

3. В українському інформаційному просторі поширені кілька основних негативно-

забарвлених образів української жінки-мігрантки, які мали б спонукати жінок відмовитися 

від міграційних проектів та повернутися до попередніх ролей. Зокрема, це образи мігрантка 

як повія і/або жертва торгівлі людьми, мігрантка погана дружина і матір, мігрантка як 

зрадниця Батьківщини. У відповідь на такі стереотипні медійні репрезентації частина 

мігранток витворює нові саморепрезентації, вдається до переосмислення свого міграційного 

досвіду, розвиває власну суб’єктність.  

4. Різниця міграційних проектів жінок зумовлена не так об’єктивними соціально-

економічними чинниками, що впливають на жінку під час міграції, як суб’єктивними 

факторами – соціальними характеристиками мігранток (вік, регіон походження, сімейний 

стан, наявність дітей, життєві цілі, потреби, рівень самоусвідомлення) та її системою 

цінностей. Пролонгований міграційний проект часто зумовлює докорінну зміну життєвої 

траєкторії жінки, її соціальних ідентичностей. Міграційні проекти українок розвиваються 

через управління міграційними ризиками (виклики, з якими стикається мігрантка в часі свого 

перебування в країні призначення).  

5. Досвід низхідної соціальної мобільності (з висококваліфікованої сфери в Україні у 

низькокваліфіковану сферу в Італії) не завжди означає “низхідну” динаміку професійних 

ідентичностей. Жінки, для яких їхній фах і освіта, здобуті в Україні, були цінністю, 

продовжують вважати себе професіоналками. У частини мігранток відбувається 
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індивідуальне переосмислення змісту і розширення значень фемінінності – передусім з 

об’єктивованої до суб’єктивованої, тобто від такої, яка твориться для інших (зокрема, і через 

зовнішній вигляд) та розрахована на зовнішню оцінку – до тієї, яка переживається 

внутрішньо, і націлена на самореалізацію. 

6. Міграція до Італії є радикальним життєвим досвідом для понад 200 тис.  українок. Тривале 

життя за кордоном розширює культурні і соціальні горизонти жінки, активізує розвиток їх 

творчого, лідерського, інтелектуального та підприємницького потенціалу. Хоча міграція 

жінок часто описується дослідниками як стратегія виживання, фінансова стабільність для 

українських мігранток переважно стає ресурсом для досягнення інших цілей. Саме з 

допомогою економічного капіталу, заробленого в країні призначення, мігрантки здобувають 

нові соціальні позиції та посилюють свій авторитет, зокрема, у власній родині. Бажання 

зберегти нові соціальні позиції мігранток у своєму середовищі та в родині часто є причиною 

пролонгованих міграційних проектів. 

7. Спільнота українок в Італії є формацію відкритого типу, що перебуває у постійній 

динаміці, і виникає через реалізацію себе як частини українського національного проекту, у 

взаємодії із українським та італійським суспільствами. Важливим елементом в міграційному 

проекті українок стає задоволення потреби соціокультурної легітимізації – означення своєї 

фізичної і символічної (культурної) присутності в італійському просторі. Жінки, народжені 

1950-1970 роках (які утворюють більшість української жіночої спільноти в Італії) швидше 

«винаходять» свою нову українську ідентичність в процесі міграції, ніж використовують вже 

існуючі культурні паттерни, засвоєні до міграції  Для частини жінок, проте, “український 

проект” є ідеєю, через яку, вони, з одного боку, самостверджуються в італійському 

соціокультурному середовищі, передусім через громадсько-політичну активність. А з іншого 

– намагаються здобути вищий авторитет серед українців в Італії. Вони не стільки зберігають 

свою українську ідентичність чи переймають культурні зразки італійської культури, скільки 

вибудовують для себе новий спосіб національної (а не лише етнічної) самоідентифікації, 

пробуючи по-новому відповісти собі на питання – “що означає бути українкою”. Інші 

мігрантки легітимізують свою присутність в соціокультурному просторі Італії передусім 

через використання і практику засвоєних до міграції зразків, форм, атрибутів традиційної 

української культури. 
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РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПОШУКАХ СВОГО МІСЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ В 

УМОВАХ КРИЗИ ЛІБЕРАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Взаємовідносини держави та релігійних організацій залежать від багатьох чинників, одним з 

яких є та ідеологія, на якій базується та чи інша держава. Основні ідеології часів модерну 

(лібералізм, консерватизм, соціалізм, фашизм, націоналізм) по різному сприймають принцип 

таких взаємовідносин. Консерватори та націоналісти вбачають в релігії та релігійних 

організацій хранителів традиції та, відповідно, корисні елементи культури. Але водночас 

консерватизм та націоналізм схильні до певного злиття держави та Церкви, до постановки 

останньої на службу першої. Соціалізм та фашизм є скоріше атеїстичними ідеологіями, тому 

зорієнтовані на повне дистанціювання від релігії, доходячи й до насильницького придушення 

релігійних організацій як конкурентів у «пануванні над душами». Лібералізм, ставлячи в 

центр свободу особистості, залишає питання релігійності та належності до релігійних 

організацій на розсуд самого індивіда.Звідси випливають послідовне розділення держави та 

Церкви, ставлення до останньої як певної організації, яка по суті є ідентичною будь-якій 



57 

 

іншій громадській організації чи руху, та допущення можливості поваги до Церкви та 

взаємодії з нею у вирішенні різноманітних соціальних проблем. Тобто все залежить від того, 

як Церкви, подібно до політичних партій, здатні отримати «голоси» віруючих, наскільки 

вони здатні впливати на думки віруючих.Відповідно, саме в тих політичних режимах, які 

базуються на ліберальній ідеології, найповніше забезпечується свобода діяльності та 

розвитку релігійних організацій.З іншого боку, здатність скористатися такими 

можливостями різниться у різних конфесій. Самі конфесії можуть бути готовими, а можуть 

бути не готовими до взаємодії з державою, різними складовими громадянського суспільства 

на рівних. 

Наприкінці ХХ ст., коли світле ліберальне майбутнє здавалося очевидним і невідворотним, 

домінуючі в Європі християнські конфесії в цілому вбудовувалися в ліберальну модель 

взаємовідносин з державою (звичайно, з чималими національними варіаціями). Проте 

початок ХХІ століття став часом потужної кризи ліберального проекту (який піддається 

ударам і ззовні, і зсередини). Посилюють свій вплив політичні сили консервативного, 

націоналістичного та фашистського спрямування, в соціокультурній сфері ліберальні 

свободи все частіше є об’єктом критики, все частіше говорять про духовну кризу 

ліберальних суспільств.  Відповідно питання ролі релігійних організацій в нових суспільних 

умовах знову постає перед Церквами. 

І трансформації політики різних християнських конфесійвідображають їх внутрішній 

характер, обумовлений як релігійно-догматичною складовою, так і історичним досвідом. 

Адже, якщо розглядати християнські конфесії, найбільш близькими ліберальній політичній 

моделі є різноманітні протестантські течії, які за змістом свого вчення також є особистісно-

центричними, будованими за принципами схожими з принципами представницької 

демократії, та найменш традиціоналістичними. До того ж саме протестантське середовище є 

дуже неоднорідним та конкурентним. Тому європейські та українські протестанти 

продовжують підтримувати ліберальну модель взаємовідносин з державою, вбудовуючись в 

систему громадянського суспільства. 

Католицька Церква за характером своєї суспільної позиції знаходиться десь посередині між 

лібералізмом та консерватизмом (традиціоналізмом), що зумовлюється, з одного боку, 

тисячолітнім досвідом автономії від політичних режимів, а з другого – покладанням на 

догмати, які нелегко змінювати. Тому й її політика характеризується певною двоїстістю. З 

одного боку, католики повільно, але вносять зміни в догматику, ритуальну сторону своєї 

діяльності, та уявлення про характер своєї соціально ролі (сформувавши соціальну 

доктрину), аби більше відповідати уявленням та орієнтаціям своїх прихожан. З другого боку, 

католицька Церква продовжує відстоюватипріоритет вищих моральних цінностей, 

протистоїть крайнощам лібералізму, намагається підтримувати традиційні цінності. Тож і 

готовність підтримувати ліберальну систему з боку католицької Церкви не повна, а часткова. 

Відповіддю ж православних Церков стали спроби зайняти більш звичне для них місце 

традиційне молодших партнерів, або свого роду «чиновників» держави, орієнтація на тісну 

зв’язку з державою та підтримка держави (причому держави не ліберальної, а 

консервативно-націоналістичної), незважаючи на те, що в цьому випадку вони виступають 

переважно в якості не суб’єкта, а об’єкта державної політики. Така свідома відмова від 

самостійності зрозуміла з огляду як тисячолітнього неперервного досвіду саме такої форми 

взаємодії з державою, а також збереження орієнтації не на майбутнє, а на минуле. Проте 

такий підхід веде до втрати можливості до розвитку, до того, аби стати не формальним, а 

реальним представником своєї пастви, серед якої баланс між ліберальними та традиційними 

цінностями схиляється на бік перших.  
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КОЛИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДЕРЖАВИ ОБЕРТАЄТЬСЯ ЇЇ СТВЕРДЖЕННЯМ 

Свого часу Енгельс сформулював думку, яка вмістила в собі, так би мовити, квінтесенцію 

марксистського вчення про державу: «Буржуазна держава знищується, держава взагалі 

відмирає». Цим самим марксизм відмежовує свою точку зору на долю держави не тільки від 

анархістської (на що зазвичай звертають увагу, тим самим виставляючи марксистів 

“державниками”), але і від будь-якої буржуазної точки зору на це питання. 

Насправді будь-яка буржуазна точка зору на державу по суті є анархістською. З самого свого 

зародження буржуазна точка зору виходила з того, що держава - це зло. На цьому будуються 

обидві концепції «суспільного договору» (Томаса Гоббса і Жан-Жака Руссо), на яких 

базується буржуазне уявлення про державу. Для обох концепцій суспільного договору 

спільним є і те, що держава - це зло необхідне. Для буржуазного розсудку (слово 

«буржуазного» насправді тут зайве, бо розсудок за своєю природою є явище виключно 

буржуазне - це є самосвідомість індивіда в умовах розвинутого товарного виробництва, яке, 

як відомо, складає економічну суть капіталізму) усвідомлення необхідності держави є 

достатньою підставою для того, щоб її виправдовувати, не зважаючи на то, що вона є злом. 

Анархізм, виростаючи з гегельянства, що здійснило спробу виходу за рамки розсудку (але аж 

ніяк не за рамки товарного способу виробництва, яке породжує розсудок), з існування 

держави як необхідного ЗЛА виводить необхідність її знищення. Парадокс полягає в тому, 

що розсудок дуже швидко освоює і цю точку зору, без особливих труднощів поєднуючи її з 

рівно протилежною точкою зору на державу як НЕОБХІДНЕ зло. Розсудок не бачить ніякого 

порушення логіки, коли він вимагає одночасно свободи від втручання держави і всілякої 

підтримки з його боку. Адже розсудок - це точка зору індивіда, а індивід вимагає свободи 

саме для себе і підтримки саме для себе. Для індивіда буде цілком природним, якщо його 

свобода буде забезпечена за рахунок обмеження свободи для інших, а підтримка інших з 

боку держави взагалі йому буде здаватися протиприродною. 

Іншими словами, анархізм, зводячи свою теорію до заперечення держави, цим самим 

покладає її як щось безумовно дане. Якщо не буде держави, не буде і анархізму, оскільки не 

буде чого заперечувати. Отже, збереження (точніше сказати, відтворення) держави є 

необхідною умовою існування анархізму. А оскільки анархізм існує в основному «в умі», а 

держава в дійсності, то така ситуація дуже навіть влаштовує буржуазію. 

Лібералізм, різного роду реформізм, радикалізм, в тій мірі, в якій вони критикують 

буржуазну державу за її недоліки, зводяться до анархізму і являють собою по суті 

самокритику буржуазної держави з метою її удосконалення, а отже, зміцнення і навіть 

увічнення. І в цьому вони нічим не відрізняються від різноманітних форм патріотизму, в 

тому числі і такої його форми як фашизм чи нацизм. 

Спільність між анархізмом, лібералізмом та правим радикалізмом полягає в тому, що вони 

заперечують капіталізм з точки зору попередніх стадій розвитку суспільства. І не важливо, 

чи буде це заклик повернутися до общини чи до стадії вільної конкуренції. І не важливо, чи 

будуть такі критики держави відстоювати точку індивіда, класу, чи нації. В будь-якому 

випадку це буде точка зору крупного капіталу як найбільш розвиненої форми організації 

приватної власності. 

Мих. О. Ліфшиц в зв'язку з цим писав: «... не всяке заперечення старого має соціалістичний 

зміст. Бунт і революція - не одне і те ж. Понад сто років тому в зв'язку з критикою "філософії 

бунту" одного із засновників анархізму Маркс і Енгельс перевели цю відмінність понять на 
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мову дійсного життя. Буває таке заперечення, яке може тільки посилити відомий порядок 

речей шляхом поновлення його свіжими силами в особі бунтарів, вискочок і анархістів, яким 

революція може сказати словами поета - "ти для себе лише хочеш волі"» [1]. 

Точка зору марксизму в цьому питанні відрізняється від анархізму тим, що вона передбачає 

не заперечення держави як одноразовий акт, а заперечення заперечення, тобто процес, цілий 

історичний період, суть якого, якщо говорити по-простому, полягає в знаходженні (чи то пак 

в винайденні, відкритті, але ніяк не в вигадуванні) форм, здатних замінити державу в справі 

самоорганізації суспільства.  

І чи не найважчим завданням цього перехідного періоду є завдання подолання не тільки 

держави, але й анархічної форми її заперечення. Бо анархізм заперечує державу як владу 

цілого над частковим, в той час як держава насправді завжди була і буде владою одної 

частини суспільства над суспільством в цілому. Саме з цієї причини завжди терпіли і зараз 

терплять поразку всі революції, які задовольняються запереченням існуючої форми держави 

і не ставлять питання про подолання приватної власності на засоби виробництва, яка 

породжує і кожен раз відроджує розкол суспільства і владу не найкращої його частини над 

суспільством, а отже і державу, яка з кожною такою спробою набуває все більш 

тоталітарного характеру, і за ступінню контролю за індивідом вже давно перевершує  все, що 

могли придумати автори антитоталітарних утопій всього кілька десятиліть тому.  

Література: 

1. Мих. А. Лифшиц. Нравственное значение Октябрьской революции. /Електронний 

ресурс. http://scepsis.net/library/id_184.html  
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SPREADABLE MEDIA І ЦИФРОВА КУЛЬТУРНА ПАРТИЦИПАЦІЯ 

 Останніми двома десятиліттями кардинально змінилося повсякденне життя міліонів 

людей, їх можливості комунікацій, розваг, участі у культурі. Цифрові технології зробили 

рутинними звички спілкування за допомогою мобільних телефонів, смарфонів, планшетів і 

вбудованих у різні гаджети веб-додатків (соціальні мережі, Viber, Skype тощо), звички 

читання з е-пристроїв, фотографування будь-яких подій, записування відео, звуку, 

прослуховування музики чи перегляду фільмів.  Суттєво змінилися можливості доступу до 

різноманітної інформації — у мережі можна знайти новини зі всього світу від різноманітних 

інформагентств, онлайн-бібліотеки із можливістю завантажити на свій гаджет за декілька 

хвилин книгу/статтю, побувати у віртуальній галереї, музею, “прогулятися” онлайн за 

допомогою інтернет-програм у різних містах чи історичних місцевостях. Те ж стосується 

дигіталізації і накопичення на спеціальних сайтах музики, фільмів, ігор і створення 

потенційних можливостей користування ними у будь-який час і на все більшій частині 

територій, де є доступ до мережі.  

 Іншим важливим кроком у розвитку інтернет-технологій, як відомо, став Web 2.0. 

Швидка популяризація соціальних мереж, блогів, платформ обміну інформацією потенційно 

зробила з кожного користувача інтернетом продуцента новин, думок, розваг — у вигляді 

власних коментарів про різні події, особистих фото, посилань/лінків на різну інформацію, які  

стають доступними міні-аудиторіям — френдам, читачам стрічки у соціальній мережі чи 

особистому блозі. Для осмислення цих нових явищ зявляються поняття “прод-юзер” (англ. - 

produser), тобто “продуцент+юзер”, просьюмер (продуцент+консьюмер/споживач). 

http://scepsis.net/library/id_184.html
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 Термін “конвергентні медіа” американського дослідника Генрі Дженкінса вказує на 

взаємозбагачення  традиційних і нових медіа. Перші починають посилатися на інформацію з 

соціальних мереж, блогів у газетних статтях, новинних теле-, радіопередачах, створють свої 

он-лайн сайти із дублюванням інформації; деякі традиційні газети, журнали, теле-, 

радіоканали дигіталізуються і переміщуються в інтернет, деякі починають своє існування 

виключно в електронній формі. З іншого боку нові медіа (блоги з високим рейтингом, 

сторінки в соціальних мережах) в окремих випадках набувають вищого статусу — за своєю 

популярністю, обсягом аудиторії вони починають конкурувати за увагу із традиційними 

медіа, а отже можуть бути джерелами смислів і цінностей, альтернативних домінуючим. 

 Гігантське збільшення обсягів інформації виносить проблему конкуренцїї за увагу у 

медіа-середовищі на перший план. Новий рифмований афоризм, який придумав Дженкінс, 

розкриває сутність цієї проблеми: “If it doesn’t spread, it’s dead” (“Якщо дещо не поширюють, 

воно мертве”), який прийшов на зміну такому ж відомому виразу “Якщо тебе не показують у 

телевізорі, тебе не існує”. Його книга “Поширювані медіа” показує явище spreadability як 

нової якості медіа захоплювати увагу аудиторії, що знаходить вираз у бажанні дати 

посилання на це джерело, розповсюдити його далі серед своїх френдів і випадкових читачів 

блога/сторінки соцмереж/канала в Youtube тощо [1]. Це утворює мультимедійне середовище, 

де поширюється інформація за принципом “від одного — до багатьох”, що спричиняє як 

можливість її розтікання у просторі і захоплювання масових аудиторій, так і високу нішеву 

популярність серед вузьких аудиторій.  

 Зрозуміло, що цей розповсюджуваний контент може походити і від комерційних, і від 

нових медіа. Популярність того чи іншого змісту (відео, музики, образу-картинки) в 

інтернет-середовищі можна визначити за кількістю переглядів, прослуховувань, 

завантажувань. Властивість контенту швидко поширюватися позначає і поняття “медіавірус” 

(Д.Рашкофф). Вірусними назвивають відео, які набувають популярності через процес 

інтернет-поширення на різних медіаплатформах — наприклад, файлообмінні вебсайти, 

соціальні мережі, email. Як правило, такі кампанії бувають спланованими у рамках 

“вірусного маркетингу”. Така популярність недовговічна і ситуативна, тому що увага 

аудиторій переключається на інші “подразники” - нові події, нові твори, як глобальні, так і 

локальні.  

 Специфічною властивістю  партиципативної культури  (Г. Дженкінс) епохи Web 2.0. є 

здатність до креативності користувачів мережі -  створення змісту (фанфіки, аматоські відео, 

переклади субтитрів до аніме рідною мовою тощо), накопичення “інтернет-фольклору” у 

вигляді циркулювання популярних фраз, слоганів, анімації, коміксів, відеороліків тощо. 

Часто такий контент розробляється у жанрі інтернет-мемів. Концепти мем, мемплекс 

запропонував свого часу Р.Докінз для позначення культурних одиниць (ідеї, гасла, мода, 

навички і т.ін.), яким необхідна реплікація для виживання у конкурентному середовищі. 

Нової популярності це поняття набуло у мережевій культурі. Інтернет-меми мають різні 

види: короткі відео, коуби, картинки з написами - макроси, демотиватори, фотожаби тощо. 

Вирізняють декілька фаз у житті інтернет-мемів [2]: поява вихідного змісту (наприклад, 

реальне - комерційне або аматорське - відео з піснею, виступом, висловлюванням, подією 

або образ — репродукція, фото). Далі цей зміст привертає увагу певного автора і зазнає 

пародійної модифікації — наприклад, з'являється жартівливий / іронічний / саркастичний/ 

напис на картинці, сам зміст картинки може зазнати змін), або модифікація відео — 

вирізають певні кадри, перекомпоновують, пришвидшують чи повторюють декілька разів  і 

т.ін. Цей новий продукт інтернет-культури набуває (у разі вдалої відповідності настроям, 

смакам) популярності — його поширюють,  обговорюють, цитують, рекомендують іншим. 

Третій етап — за цим лекалом починають створюватися нові копії, репродукції мема — з 

іншими подібними героями, з іншими написами/слоганами, які повторюють вихідну схему. 
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Саме цей етап знаменує появу мема як такого — маркера значущих подій суспільного життя, 

групових соціокультурних оріентацій, колективних ідентичностей [3].  

 Для вивчення циркуляції цінностей і процесів конструювання смислів сучасної 

мережевої культури як важливого сегменту публічної сфери необхідно розробляти і 

застосовувати й відповідні методи інтернет-досліджень, зокрема, якісний аналіз текстів 

партиципативної культури, онлайн-етнографію культурних практик активних користувачів. 

Доцільними можуть бути критичні підходи до аналізу, які трактують низові практики 

популярної культури як прояви спротиву (у дусі cultural studies), повсякденних тактик 

пародіювання, висміювання владного дискурсу (М.Серто). 
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ДО ПОНЯТТЯ «РЕАКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ» 

В аналізі специфіки модернізаторських проектів незахідного зразка, конче потрібно, на наш 

погляд, взяти до уваги підходи Р.Суні. Загалом цей дослідник рухається в руслі позиції 

З.Баумана, наголошуючи, що соціалізм лишається «альтернативним образом модерності», а 

не альтернативним модерності устроєм. З його погляду радянська Росія чи сучасний Іран 

мають розглядатись як адаптації до проекту  модерну, в межах яких поєднувався західний 

досвід з місцевими чи традиціоналістськими елементами. Тобто він розглядає утвердження 

соціалістичної моделі в більш широкому контексті специфічної  версії модернізації  в рамках 

деяких країн на кшталт Ірану із властивим останнім комбінацією західних мутацій та 

локальних традицій. Цей погляд, на нашу думку, потребує розвитку.  

Нерівномірність історичного розвитку, надто з Нового часу,  означала виокремлення низки 

країн і культур, що через значно більший на певному історичному відтінку поступ у напрямі 

модернізації, зокрема торгово-економічної та військово-технологічної, діставали змогу для 

експансії на зовнішніх ринках і інтенсивного оволодіння землями, багатими на цінну 

сировину, відповідно розширюючи можливості для нагромадження капіталу. Суспільства, 

що стикались із такою експансією та втягувались у відносини із цим «ядром гегемонії» і 

водночас спираючись на власні ресурси, історичну спадщину й ментальні можливості мали 

на меті при цьому зберегти простір для реалізації власних суверенних рішень, тобто були 

націоналістично спрямованими (наприклад Туреччина, Китай, Росія, Корея, Японія, Іран, які 

в термінології І.Валлерстайна на той час можна було віднести до «напівпериферії» 

капіталістичної «світ-системи»),  поставали перед потребою формування адекватної 

викликам історичної ситуації реакції на процес проникнення, так би мовити, можновладних 

країн-«агентів модернізації» у їх сферу впливу та нав’язування волі останніх ззовні. 

Здебільшого  в межах їхнього правлячого класу, контреліти та загалом серед вищих і 

середніх верств у цей момент виокремлювались ідеологічні угруповання (якщо 

послуговуватись термінологією Р.Тойнбі «творчі меншини»), що або закликали до ізоляції 

http://ua.korrespondent.net/world/3609059-khity-internetu-naikraschi-memy-2015-roku
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від зовнішнього світу й збереження чистоти традиційного віровчення або, навпаки, 

формулювали ліберально-реформаторські просвітницькі програми запозичення й копіювання 

зовнішніх інновацій задля забезпечення власної пришвидшеної модернізації, яку можна 

назвати «модернізацією реактивного типу» («реактивною модернізацією»).  

Проте в кінцевому підсумку в деяких із таких «напівпериферійно-сувереністських» 

суспільств,  розвиток яких перебував під впливом даної констеляції чинників (необхідність 

«реактивної  модернізації», здійснюваної в умовах панування політичної культури, 

зорієнтованої на суверенний поступ, в межах якої модернізація розглядалась як знаряддя 

«відповіді» на «виклики» історичної ситуації, коли можливості збереження їхньої 

самостійності було поставлено під сумнів в умовах зіткнення з спрямованою на поширення 

своїх зовнішніх ринків збуту й встановлення контролю над іноземними джерелами цінної 

сировини  експансією держав гегемоністського модернізаційного ядра) гору брали ані 

ізоляціоністські настроєні традиціоналісти, ані ліберальні реформатори, а, так би мовити, 

«сили третього шляху». Йдеться про  політичні угруповання як лівого, так і правого 

спрямування, що мали на меті втілення програми пришвидшеної революційної 

трансформації соціального ладу «навздогін», однак тією мірою, якою «боротьбу з 

відсталістю» можна було б узгодити або в одних випадках із «юстісіалістськими» 

егалітарними ціннісними настановами низових «принижених і упосліджених» соціальних 

верств («народу»), відкидаючи при цьому традиційні вірування та інституції,  або в інших 

випадках із традиціоналістськими морально-релігійними цінностями в рамках певного 

етичної візії виправдання влади, а також необхідністю забезпечення суверенного поступу 

власного суспільства й власної культурної («цивілізаційної») ідентичності, причому поза 

якимись імпульсами щодо політичної лібералізації чи, принаймні, не розглядаючи її як 

визначальний пріоритет.  

Цю ситуацію перемоги «сил третього шляху» (принаймні на певний час) ми розглядаємо на 

прикладі Кореї, де гору взяли ані традиціоналісти-неоконфуціанці з «Віджон чхокса», ані 

націонал-ліберали із рядів «Тонніп хьопхве», а автократичні модернізатори «чучхейського» 

(на Півночі), генетично пов’язані з синкретичною сектою народницького ґатунку 

«чхондогьо», чи «чучхесонського» (на Півдні, режим Пак Чон Хі) штибу, зорієнтовані в обох 

випадках на ідеї досягнення економічної самостійності; Росії, де  в процесі трансформації 

були усунені «творчі меншини»  як  легітимістського й традиціоналістського спрямування, 

ідеологічним уособленням яких були погляди К.Побєдоносцева, так і ліберального ґатунку. 

Натомість гору взяла більшовицька партія, що прагнула поєднати політику диктатури 

розвитку із імперативами соціальної справедливості, надзвичайно спорідненими з 

моральними цінностями російських соціальних низів; Ірану, де політичний провід не 

потрапив ані цілком до рук  традиціоналістських еліт на чолі з Джалалом Але Ахмадом, ані 

до ліберально-рефоматорського табору, а був переданий після подій 1979 р.  на засадах 

доктрини «вілаят аль-факіх» релігійним фундаменталістам, які, однак, не відмовились від 

економічного та технологічного оновлення країни; сучасної Туреччини, де правляча нині 

ПСР прагне поєднати «м’який» варіант ісламізму з імперативами економічної модернізації. 

 

Ходус Е.В (г. Днепропетровск) 

hodus2@ukr.net 

ПРИВАТНОСТЬ: ЗОНА КОНТРОЛЯ VS. ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ 

Для современного украинского социума одним из актуальных трендов становится  

повышение значимости  сферы  приватного существования человека - пространства его  

личной автономии, места, «где мы можем укрыться от жестокой реальности внешнего мира - 
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«от публичности, государства, рынка» [Бергер П. см Кнорр-Цетина// Журнал социологии и 

социальной антропологи. – 2002.- Том V. - №].В этой связи З. Бауман, определяя общее 

направление, в котором движется современное общество (и украинский социум здесь не 

исключение) отмечет, что политическое, этическое, социальное оказалось сегодня активно 

«приватизированным».Очевидно, что на фоне «приватизационных» процессов происходит 

формирование нового опыта субъективности, сопряженного с ценностью приватности и 

предполагающего все большую эмансипацию от господствующего дискурса «публичного» в 

том смысле, что «публичное высказывание» утрачивает качество истины и авторитета для 

индивида.  

Руководствуясь этикой личной жизни (Э. Гидденс), индивиды, действительно 

высвобождаются от внешних влияний экономики, государства, традиции, отношений 

кровного родства, становятся самодостаточными в созидании своей идентичности, 

интимности, личной биографии, получают право  на обретение безопасного «дома», 

«общности», где нет необходимости надевать навязанную маску публичности. Вместе с тем, 

столь же очевидны риски, связанные с отказом от «коллективной судьбы» (У. Бек), 

замыканием интереса на личных проблемах. Как выразился У. Бек: «Из исчезающих 

социальных норм появляется голое, напуганное, агрессивное «эго» в поисках любви и 

помощи. В поисках самого себя и теплого общения оно легко теряется в собственных 

джунглях <…> Человек, плутающий во мгле своего «я», больше не способен замечать, что 

эта изоляция, это «одиночное заключение» «эго» являются массовым наказанием» [Beck U. 

Ecological Enlightenment : Essays on the Politics of the Risk Society. - Atlantic Highlands, N.J. : 

Humanities Press, 1995. – 165 P p.40]. 

Вместе с тем, сама ситуация актуализированной приватности представляет опасность для нее 

самой, в том смысле, что любая репрезентация приватности с необходимостью «сдает 

ее».Так, современное демократическое государство (Большой Другой),  формально помещая 

частную жизнь человека - его права на «личное»: на собственность, свободу (во всех ее 

инвариантах), сексуальность, любовь, чувственныо-телесные состояния, в центр своих 

расчетов, забот и контроля, в действительности постоянно переопределяет границы, за 

которые государственной власти ступать не положено, что  в конечном счете разрушает 

аутентичные основания приватности. В этом отношении вполне симптоматичным выглядит 

тот факт, что дисциплинирующий прессинг  со стороны идеологические аппараты 

государства (Л. Альтюссер), на структуры приватного существования не только не 

уменьшается, напротив, он возрастает.  

Активно эксплуатируя приватные коды политика биовласти, основываясь на 

индивидуалистической и гедонистической мотивации «заботы об удовольствии», 

«освобождении» человека, «терапевтического» обращения к его глубинному подсознанию, 

превратила человека в объект инвестиций и интенсивной работы. В частности, областью 

(само)реализации, возможности (само)воплощения и познания самого себя становится тело. 

Именно на него направлены колоссальные усилия биовласти (М.Фуко) в «обществе 

Спектакля» (Ги Дебор).  В программу биовласти входит благородная задача «помочь 

человеку выразить себя с помощью тела, лучше чувствовать себя в своем теле, 

разблокировать эмоции» что в реальности принимает форму процесса подчинения людей 

своим собственным телам                     [Травайо И. Социология телесных практик // 

Социальные и гуманитарные науки, Отечеств. и заруб. литература. Сер. 11, Социология: РЖ 

РАН ИНИОН. – М., 2000. - №4 -  с.11], 

Вместе с тем, сколь бы не был убедителен дискурс современной культурной индустрии с ее 

императивами «освобожденного желания», «раскрепощенной телесности», «автономной 

личности», он не должен вводить нас в заблуждение  - личная жизнь, особенно в 

современных реалиях, вовсе не является таким уж личным делом. Сегодня, в жизни человека 
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нет практически ничего, что избежало бы отчужденной рефлексивности, кодификации и 

взора «большого общества». Вместе с тем, сам факт того, что приватная жизнь  приобретает 

все большее значение как предмет современного дисциплинарного процесса, отнюдь не 

означает отсутствия у индивида стремления вернуть под свой контроль  «захваченные 

Спектаклем территории». В ситуации с телесностью, такой тактикой эмансипации от 

характерного для современной культуры «чрезмерного заклинания тела» может быть  

движение бодипозитива. Его суть укладывается в емкую формулу  «моё тело – моё дело»: 

представители движения выступают за свободу от постоянно меняющихся стандартов 

красоты, за принятие себя и собственной внешности.   

Как следствие, действительная приватность остается скорее желаемым для современного 

индивида переживание «своего», «личного». «собственного», «интиммного», чем реальной 

фактичностью. 

 

Шульга О.М.( м. Київ) 

Anshulga@gmail.com 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЗМІНА СИМВОЛІЧНИХ                                     

УНІВЕРСУМІВ В УКРАЇНІ 

Важливою частиною дифузії символічних універсумів та їх боротьби є смисли, що 

відноситься до геополітичних моделей розвитку суспільства. Геополітичні орієнтації є 

інтегральними для політичної царини, оскільки той чи інший вектор розвитку вбирає в себе 

ті чи інші ціннісні комплекси, нові ідентифікації, моделі політичного устрою – тобто окрім 

власне політичного домену та його царини смислотворчості тут простежується також зв’язок 

з ціннісним та історичним царинами значень. Відтак зміни у настроях суспільства щодо його 

геополітичних орієнтацій є яскравим показником переважання впливу того чи іншого 

символічного універсуму. Розколотість суспільства із цього питання, відсутність у ньому 

переважаючої більшості, є одним (однак не єдиним) з індикаторів, що свідчить про активну 

фазу боротьби символічних універсумів і відсутність усталеної культурної гегемонії одного з 

них. Саме такі процеси супроводжували українське суспільство останню чверть століття. 

Політичні розбіжності в масштабі всієї України тісно пов’язані із геополітичними. Українці 

протягом двохтисячних років демонстрували геополітичну амбівалентність, адже відносна 

більшість з них одночасно виступала і за східний, і за західний шляхи інтеграції країни. Крім 

того, від п’ятої частини до третини українців тривалий час не могли визначитися з цих 

питань, незважаючи на їхнє активне обговорення в суспільстві. 

Ця двоїстість, невизначеність щодо зовнішньополітичного вектору розвитку країни серед 

населення (а не еліт) є результатом боротьби символічних універсумів – «старого» і 

«нового». Точніше кажучи, це результат заміщення одного універсуму іншим, через що в 

дискурсі наявні кілька ціннісно-смислових матриць. Парадоксальність ситуації полягає у 

тому, що за своєю природою символічний універсум не терпить конкурентів, оскільки 

претендує на виключність та одноосібний вплив на формування соціальної реальності. 

Специфіка українських реалій полягає в тому, що один символічний універсум втратив своє 

домінуюче становище, тоді як інший ще повністю його не здобув і не витіснив конкурента з 

публічного поля.  

Впродовж двохтисячних років українці були готові приєднаються і до союзу Росії та 

Білорусі, і до Європейського союзу. При цьому і в першому, і в другому випадку за подібний 

крок висловлювалася порівняна більшість опитаних.  
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Настрої українців дуже різко змінилися в результаті активізації боротьби символічних 

універсумів, яка вилилася у свою крайню форму – фізичне, збройне протистояння. Через рік 

після подій на Майдані у Києві та продовження війни на Сході країни, геополітичні 

орієнтації суспільства зазнали значних змін – порівняна більшість (близько п’ятдесяти 

відсотків) вже однозначно обирали європейський вектор розвитку, а східний – лише 

тринадцять відсотків. Ці результати є цілком логічними, оскільки, як вже зазначалося у 

попередніх розділах, збройне протистояння є останнім аргументом і свідчить про слабкість 

того символічного універсуму, представники якого це протистояння починають.  

Адже зміна настроїв на користь західного вектору розвитку сталася в першу чергу внаслідок 

самовизначення великої частки тих людей, для кого це питання не було актуальним. Своєю 

чергою актуалізація боротьби символічних універсумів призвела до актуалізації у 

суспільному дискурсі усіх ключових питань та буквально примусила більшість соціальних 

акторів визначатися по ним.  

При цьому, цікавим було те, що частина політичних сил, які зародилися та знаходяться в 

системі «нового» символічного універсуму, використовують символи та смисли «старого» 

символічного універсуму, який хоча і втратив своє домінуюче положення, однак зберігає 

певний вплив у суспільстві і тому допомагає цим силам вирішувати свої політичні завдання.  

Значною частиною цього були акценти необхідності саме на східному векторі розвитку, 

обгрунтовуючи це не лише раціональними міркуваннями (тісні економічні зв’язки та 

великий потенціал для їхнього розвитку), а й ірраціональними аргументами: спільна історія, 

спільні культурні коди, спільна мова, ціннісні орієнтири, тощо.  Іншими словами царина 

геополітичних орієнтацій із необхідністю вбирала в себе інші смислові царини.  

 

Щербак С.І. (м.Київ) 

lns@inbox.ru 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ 

Основної проблемою модернізації є розвиток суспільства, втілення абстрактного 

нормативного проекту в базових соціальних, політичних та економічних інститутах. Самі по 

собі європейські цінності абстрактні – це загальні принципи, які можуть отримати – і 

отримують – дуже різне потрактування.  Проте, як зазначає П.Вагнер, якщо навіть можна 

більш-менш чітко визначити, історично та теоретично, проект Модерну, навіть приймаючи 

до уваги усі його внутрішні суперечності, то проблема у тому, що воно ніколи не 

втілювалось у такі самі чіткі і чисті інститути. З інституційної точки зору немає чітко 

визначеного набору інституцій (за словами Д.Родріка, інституційна функція не визначає 

чітко форму інститутів), які можна було б використовувати як критерій модерності 

суспільства. Це означає, що жодне суспільство не може розглядатись як зразкове, як втілення 

усіх складових проекту Модерну. Крім того, суспільства формувалися, розвивалися і 

видозмінювалися поступово, і цей процес є незавершеним – західні теоретики (З.Бауман, 

Т.Пікетті, Е.Саез, К.Калхун, П.Вагнер) зазначають істотні зміни, що відбулися у сучасних 

західноєвропейських суспільствах порівняно з серединою ХХ століття, і ці порівняння не 

завжди на користь сучасності. Йдеться про динаміку соціальних процесів розвинутих країн 

Заходу, зокрема, занепад демократії, зростання нерівності під впливом економічного 

розвитку і неоліберальної економічної політики.  

Тому новітня тенденція в соціальній теорії кінця 90-х років ХХ століття і початку ХХІ 

пов'язана з розширеним тлумаченням модерну, що полягає у відмові розглядати 

модернізацію як процес уніфікації і гомогенізації, а західні суспільства вважати за критерій і 
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кінцеву мету розвитку усіх інших суспільств (Ш.Ейзенштадт, Б.Вітрок, Т.Веймінь). Йдеться 

про відмову від нормативно-телеологічної складової в теорії модернізації і про трактування 

проекту Модерну як певної гнучкої констеляції ідей та інститутів, які не є внутрішньо 

узгодженою системою, і між ними існує певна напруженість (Ш.Ейзенштадт). Історично 

сформульований в Європі проект перетворення суспільства призвів до формування 

принципово нових суспільств під впливом експансії Заходу  

На інституційний розвиток модерних суспільств найбільше вплинули суперечність між 

свободою і дисципліною, тобто ціннісними настановами та інститутами і практиками 

(П.Вагнер), а також суперечність між свободою і рівністю. П.Вагнер формулює першу 

суперечність як внутрішню напруженість між дискурсом звільнення і дискурсом 

дисциплінування (disciplinization). Друга суперечність відображається у внутрішній 

напруженості між демократією, з її загрозою «тиранії більшості», і лібералізмом, з його 

загрозою зростання нерівності і концентрації влади в руках небагатьох (Ф.Закарія, Е.Фосет).  

Отже, культурна програма Модерну, що апелює до «європейських цінностей», отримала своє 

втілення у певних політичних програмах, в яких оформилися уявлення про загальне благо і 

найкращий політичний устрій. В ідеологіях також знайшли своє відображення зазначені 

суперечності. Ідеологію я пропоную розуміти не тільки як політичну програму, але набагато 

ширше – як певне бачення, образ суспільства, що має ціннісну складову, образ майбутнього; 

як те, що мотивує до політичної дії, активного політичного перетворення дійсності.  

Особливість ідеології полягає в тому, що, апелюючи до цінностей та емоцій, вона приховує 

об’єктивні структурні умови, які слугують «фоном» реалізації проекту перетворення 

суспільства і істотно впливають на його успішність/неуспішність, а часом і на саму 

можливість здійснення. Ця особливість по-різному впливає на власне процеси модернізації, 

часом спричиняючи розвиток у зворотному напрямі, деіндустріалізацію, погіршення 

політичної ситуації тощо. Україна є яскравим прикладом зазначеної суперечності між 

ідеологічним проектом, з одного боку, і структурними соціальними та економічними 

умовами, з іншого.   
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СЕКЦІЯ 1.  

МОДЕРНИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ: КОНФЛІКТИ І КОНВЕРГЕНЦІЇ 

Багінський А.В. (м.Київ) 

andrei.baginsky@gmail.com 

«BREXIT» ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З УКРАЇНОЮ 

Можливий вихід Британії з ЄС (так званий «Brexit») вплине на Україну, не прямо, а 

опосередковано. Сьогодні Велика Британія має досить чітку позицію щодо українського 

питання. Європейську інтеграцію України британський істеблішмент пов’язує виключно з 

виконанням нею «домашніх завдань», останні з яких позначені отриманням «безвізового 

режиму». Позиція щодо Донбасу та Криму залишається непохитною – Британія активно 

агітує за розширення санкцій проти РФ у разі невиконання нею Мінських домовленостей та 

засуджує анексію українського півострова. Проте, вихід офіційного Лондона з ЄС 

безпосередньо вплине на політичні процеси у Брюсселі. А це, в свою чергу, відобразиться як 

на членах ЄС, так і на інших європейських державах, зокрема на Україні.  

По-перше, вихід Великобританії може призвести до каскаду подібних камін-аутів збоку 

інших європейських країн – Польщі, Греції, Чехії, де євро скептицизм вже зараз є сильно 

вираженим. Росія зацікавлена в розколі Європи щодо українського питання, тому вона може 

всіляко спекулювати не відсутності політичної консолідації в межах ЄС.  

По-друге, посилення національних суверенних зон обмежить рух людей, товарів, послуг, в 

тому числі з країн, які лише зараз прагнуть до асоційованого членства з ЄС. Це може 

вплинути на українців, які мають культурні, освітні, економічні зв’язки з Великою 

Британією. З іншою сторони, Британія, подібно до Норвегії, може залишитись у вільній 

Європейський економічні зоні, проте стане більш незалежною від Брюсселя у прийнятті 

політичних рішень. 

По-третє, відцентрові тенденції можуть ускладнити управління ЄС як структурою, та 

послабити вплив її лідерів – Німеччини та Франції – двох держав Нормандської четвірки - 

всередині європейської спільноти. Це означає, що більшість  своїх сил політична еліта даних 

країн буде витрачати на регулювання ситуації у євро-відносинах, в той час як міжнародна 

активність, наприклад участь у Мінському процесі відійде на другий план.  

За цього сценарію Україна повинна більш активно вибудовувати регіональні міждержавні 

альянси, аніж орієнтуватися на брюссельську бюрократію. Співпраця з Польщею та 

Туреччиною, зокрема у секторі безпеки, може дати великі козирі у протистоянні з 

Російською Федерацією у майбутньому.  

По-четверте, Велика Британія - учасник Будапештського меморандуму, де держави 

підписанти гарантували суверенітет та територіальну цілісність України. Активна 

дипломатична співпраця з країною Туманного Альбіону особливо важлива для нашої 

держави в контексті нового міжнародного формату «Женева+», про необхідність 

застосування якого нещодавно заявив президент Порошенко. Така співпраця може 

посилитись в світлі призначення нового українського посла у Великій Британії. Сьогодні 

Великобританія – ядерна країна з одним з найбільших військових потенціалів у Європі.  

Не потрібно забувати, що відносини між Британією та РФ зараз сильно ускладнились. Це 

пов’язано зокрема зі справою отруєння Литвиненка, ймовірним замовником якої, за версією 

британського слідства є Володимир Путін.   

По-п’яте, подібна ситуація може призвести до включення «різної швидкості інтеграції» та 

більш гнучких умов членства у ЄС. Це може збільшити шанси України на шляху інтеграції з 
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ЄС, або урізноманітнити формати співпраці з Брюсселем. Не дарма президент Порошенко 

вже назвав перемовини Британії та європейського об’єднання «уроком компромісу», 

ймовірно маючи на увазі, що компромісний характер можуть мати і відносини ЄС з 

Україною.   

Не виключено, що деякі українські політики будуть спекулювати на прикладі Великої 

Британії, показуючи його як ілюстрацію обмеженостей політичного і економічного розвитку 

ЄС. Також не виключено, що у Верховній Раді поруч з «єврооптимістами» посилять позиції 

«євроскептики». Тим більше, що останніх можна побачити як у проросійському «Опоблоці», 

так і в націоналістичній «Свободі».    

Варто наголосити, що ключові держави прагнуть вмовити прем’єр-міністра Великої Британії 

Девіда Кемерона призупинити ініціативу щодо «Brexit». США не підтримує вихід британців 

з зони ЄС, оскільки їм легше мати справу з єдиною європейською валютою, особливо зараз, 

в контексті стратегічного розширення торгівельних трансатлантичних зв’язків між США та 

ЄС. Франція починає відверто шантажувати британців послабленням прикордонного 

контролю, що збільшить потоки мігрантів. Активно продовжуються переговори Девіда 

Кемерона та Голови Європейської ради Дональда Туска. Тому потрібно враховувати і 

можливість компромісу, що зменшить ймовірність виходу з ЄС та задовольнить певні 

вимоги британського уряду. Тим не менше, 23 червня 2016 року відбудеться референдум про 

членство країни в ЄС, що внесе більшу ясність у подальшу динаміку «Brexit». 

 

Бевзенко Л.Д. (Киев) 

lbevzenko@gmail.com 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ВАРИАНТ 

ИНТЕГРАТИВНОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  НА  ПЛАТФОРМЕ ТЕОРИИ 

СЛОЖНОСТЕЙ 

Под общим названием «постнеклассическая наука» с конца прошлого столетия принято 

понимать те научные разработки, которые совершаются в разных дисциплинарных областях 

и объединены общим методологическим базисом – нелинейным подходом к системной 

динамике. Такие направления, как синергетика, теория хаоса, теория катастроф,  complexity 

theory – разные модификации этой общей методологической платформы. Последнее время 

оформляется  еще одно направление – теория сложностей. Сложности – объекты, не 

полностью подпадающие под определение системных. Сложности – это  «несложенные» 

сложности. Они нередуцируемы к более простым составляющим, что и является одной из 

наиболее принципиальных особенностей поснеклассической науки – отказ от простого 

аналитического разложения объекта изучения. Хотя говорить о вложенных сложностях,  

наложении сложностей здесь нужно и уместно.  

Общество – в разных масштабах рассмотрения  – один  из вариантов таких сложностей. 

Нелинейные видения процессов в объектах-сложностях в качестве основного 

концептуального продукта предлагает модель сложностной  динамики, описывающей 

процессы самоорганизации в этих средах, процесс  возникновения локальных порядком, их 

взаимодействия и разрушения. Авторская реконструкция процессов самоорганизации в 

сложных социальных средах позволяет утверждать – самоорганизационно возникающие 

социальные порядки здесь носят характер направленно действующей толпы, игровых 

социальных объединений и масштабных социальных структур, основанных на общем 

мифологическом основании. Все это социальные сложности разного масштаба – как во 

времени так и в социальном пространстве. Их наложение, пересечение, противостояние,  

взаимное влияние в историческом плане и составляют живую пульсирующую палитру 
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самоорганизующегося мира. Эти структуры (толпа, миф, игра) – всегда процессуальны, 

живут в реальных ежедневных практиках,  что дает им как потенциал развития, так и риск 

разрушения. В проекции на дискурс цивилизаций, данная концепция позволяет утверждать – 

весь мировой порядок на макроуровне – это множество пульсирующих локальных 

мифологически обусловленных порядков. Увеличивая разрешающую способность оптики 

рассмотрения, мы в каждом конкретном случае будем видеть, за общим тем или иным 

цивилизационным мифом,  множество обусловленных этим мифом игр – в политику, 

культуру, семью, экономику и т.д., Еще больше наводя резкость – увидим такие сложности 

микроуровня, как разного рода практики, совершаемые в рамках этих игровых порядков. 

Особенности интегрирующего макромифа в этих практиках всегда будет просвечиваться, 

хотя иногда очень завуалировано. 

Модерные социальные образования  в этом случае предстают как определенный 

цивилизационный куст, основанный на модернистском мифе. Подобное утверждение 

вызывает естественный протест у адептов этого мифа в силу того парадокса, что отказ от 

мифологического видения  мира лежит в фундаменте этого мифа. Основная дихотомия 

Добра и Зла, которая образует  векторы, вокруг которых  и конституируется смысловой мир 

Модерна, как раз и состоит в противоспоставлении Разума и Мифа, рациональности и 

иррациональности. И вокруг веры в Разум и выстраиваются столпы данной цивилизации. 

Принципиально же – в  своем каркасе – она схожа со всеми остальными и держится на 

базовых неоспариваемых и недискутируемых принципах, в данном случае – вере в силу 

Разума. 

Предлагаемая концепция делает очевидным существование множества модернов – как в 

диахронном, так и в синхронном плане. Миф Модерна, становясь доминирующим в том или 

ином регионе земной цивилизации, неминуемо накладывается на предыдущие 

мифологические порядки, что и дает в каждом случае свой вариант модерна. Это наложение 

просвечивает прежде всего во множестве повседневных практик, дорефлексивных форм 

поведения, которые, тем не менее, создают реальную ткань человеческого взаимодействия. 

Существование многих капитализмов здесь тоже выглядит вполне обоснованным, так как  

практики успеха и практики хозяйствования принципиально различны в рамках, например,  

протестантской, иудейской или православной цивилизаций.  А значит вполне обосновано 

можно предполагать существенное различие в американском,  греческом, израильском или 

украинском капитализме. Вопрос устойчивости модерной цивилизации, как и любой другой, 

связан с проблемой сохранения фундирующим мифом своей социоинтегрирующей и 

солидаризирующей силы. В том случае, если это не наблюдается, и социальная ткань 

ослабляется, можно говорить несущем риски росте социальной энтропии. Констатируемая 

многими исследователями индивидуализация западного общества является в этом смысле  

сигналом о движении процессов именно в эту сторону. 

 

Берсина В.С., Нацяк Н.Г.(г. Киев) 

bersinavika@gmail.com, natalianatsiak@gmail.com 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОПЫТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И 

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Современная рыночная экономика капиталистических стран представляет сложную систему 

управления, в которой постоянно меняются рыночные закономерности. Эта система 

распространена во всем мире, соответственно каждая страна по-разному обеспечивает 

условия собственного развития. Поэтому возникли многообразные модели рыночной 

экономики. 
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Становление капитализма в той или иной стране может происходить либо под влиянием 

традиций старого режима, либо путем изобретения своего типа, либо путем подражания 

другим капиталистическим системам. Различные вариации капитализма имеют различные 

отношения к рынкам.  

Из стран Восточной Европы Югославия и Венгрия первыми столкнулись с рыночными 

реформами. Ориентируясь на НЭПовскую модель рыночного социализма, Югославия 

пришла к активному развитию денежно-кредитных отношений. В начале 80-х Югославия 

являлась одной из динамично развивающихся стран, с высоким уровнем жизни. 

Экономические реформы в Венгрии привели к появлению частного сектора в 

промышленности и торговле, коммерческих банков и бирж в следствии чего проявилась 

рыночная конкуренция. Расположение государств Восточной Европы  на небольших 

территориях способствовало их переходу к рыночной экономике. 

В середине 1990-х годов во многих странах Восточной Европы проявился острый 

бюджетный кризис. Началась платная приватизация крупных объектов в Венгрии, Польше, 

Румынии, Болгарии и Чехии с целью выхода из кризиса. В 1996-1997 гг в большинстве стран 

начался переход к экономическому росту, заканчивая этап трансформации от социализма к 

капитализму. 

Переход к капитализму в странах Восточной Европы базируется скорее на разнообразности 

преобразований в экономике различных стран, чем на монолитном переходе. 

Развитие капитализма в Японии было  проблематичным и поздним, так как страна долгое 

время жила в изоляции от других государств. Тем не менее, сейчас её доходы превышают 

ВВП Германии и Великобритании, а уровень жизни считается одним из лучших в мире. 

Ставка на развитие науки и техники, перевод страны на индустриальный уровень, создание 

новой финансовой системы, уменьшение расходов на военную отрасль, снижение цен на 

мировых рынках, - всё это стало сильным толчком к развитию независимой от других стран 

экономики, конкурентоспособному капиталу и инвестиционной престижности  Японский 

капитализм с отпечатком феодального строя, более социализирован, в сравнении с 

Западным. 

По-особому можно рассматривать капитализм в Китае. Китай пример "социалистической 

рыночной экономики", где значительная часть экономики заключается в государственной 

собственности. Государственные учреждения организованы как акционерные общества, а 

государственные предприятия владеют контрольными пакетами акций через систему 

акционеров.  

При этом в Китаю существует политика невмешательства и предприятия не подчиняются 

опеке со стороны правительственного агентства по планированию. Из-за того, что 

государственные учреждения работают фактически как частные предприятия (сохраняя свою 

прибыль и не распределяя ее среди сотрудников или правительства), эту систему можно 

характеризовать как государственный капитализм. По такой же схеме работает политика 

Вьетнама. 

Капитализм претерпел фундаментальные преобразования в течении прошлого столетия. 

Технический прогресс, глобализация, экономический рост в  странах Восточной Азии 

привели их к индустриализации и улучшенной жизни населения. Но мы не можем сказать 

точно также о странах Восточной Европы. Переход не многим из них пошел на пользу, в 

конечном результате откинув их назад, как в экономическом так и социальном плане. 
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Бершадська І. І.(м. Київ) 

innaziglitskaya.live@gmail.com 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 

Як відомо, всі країни світового господарства у процесі свого історичного становлення 

певним чином уклали власну національну модель соціально-економічного розвитку. 

Переважна частина країн, які є конкурентоспроможними й заможними, сьогодні 

орієнтуються на соціально-економічну модель народного капіталізму. У свою чергу, відсталі 

країни розвиваються за державно-монополістичною моделлю, і тому їм важко перейти до 

високотехнологічних укладів. Тому, наразі Україні в умовах фінансово-економічної кризи 

важливо укласти ефективну соціально-економічну модель народного капіталізму. В цілому, в 

Україні наявні всі умови для створення та функціонування даної моделі. Тобто, метою 

дослідження даної роботи є обґрунтування можливостей реалізації моделі народного 

капіталізму в Україні. Завдання ж полягає в обґрунтуванні системи заходів для втілення 

моделі народного колективізму в дію у нашій державі. 

Загалом, в Україні представлені три моделі розвитку економіки: модель державного 

соціалізму; модель державно-монополістичного, кланово-олігархічного капіталізму; модель 

народного капіталізму. Саме за концепцією третьої моделі Україна розглядається як 

демократична держава з ринковою соціально орієнтованою капіталістичною економікою, 

органічна складова європейського простору.  

Відповідно до моделі народного капіталізму Україна буде формуватись як країна з 

розвинутою ринковою економікою, що базується на приватній власності. Тому законодавчо 

слід закріпити такі норми: а) приватна власність є керуючою; б) вона є недоторканною; в) 

будь-яке посягання на приватну власність каратиметься згідно із законодавством. 

Основними механізмами впровадження моделі народного капіталізму є: зміна 

інституціональних засад усіх фаз відтворення національної економіки, перебудова системи 

управління господарським процесом, зміна концепції укладення бюджету, побудова 

абсолютно нової податкової системи, активізація внутрішнього ринку, посилення 

інноваційно-технологічного розвитку, посилення інвестування у малий і середній бізнес, 

пришвидшення переходу до індивідуального соціально-пенсійного забезпечення. 

В Україні становлення народного капіталізму має відбуватися шляхом структурно-

інституціональних, монетарно-фінансових, адміністративних реформ. Це дозволить за 

приблизно 10-15 років усунути наявні економічні та соціальні проблеми, забезпечити 

стабільний конкурентоспроможний розвиток як національної економіки, так і 

загальносуспільної системи.  

Уже сьогодні модель народного капіталізму має в Україні багато прихильників серед 

державних діячів, громадських організацій, політичних партій, підприємців. Але вона ще не 

стала головною економічною моделлю в нашій країні, адже наразі йде жорстока боротьба 

між клановою олігархією, державною бюрократією та дрібною і середньою національною 

буржуазією, котрі є носіями якісно різних моделей.  

Таким чином, результатом дослідження є обґрунтування можливостей реалізації моделі 

народного капіталізму в Україні. Було визначено, що основними заходами для втілення 

моделі народного капіталізму в нашій державі є наступні: зміна інституціональних засад усіх 

фаз відтворення національної економіки, перебудова системи управління господарським 

процесом, зміна концепції укладення бюджету, побудова абсолютно нової податкової 

системи, активізація внутрішнього ринку, посилення інноваційно-технологічного розвитку, 

посилення інвестування у малий і середній бізнес, пришвидшення переходу до 
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індивідуального соціально-пенсійного забезпечення. У результаті впровадження цієї моделі 

буде створено соціально-економічну базу для встановлення України як європейської, 

демократичної країни з ринковою економікою капіталістичного зразка. 
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ПУБЛІЧНА СФЕРА НА ПОСТ-РАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

За всю історію розвитку нашого суспільства розуміння людством «приватного» і 

«публічного» зазнало певних змін: від староримських термінів «res priva» і «res publica»  

відповідно, до сучасної семантики. Приватність – особиста сфера власних інтересів. 

Публічність – суспільна сфера, що враховує загальні інтереси суспільства. 

Х. Арендт вбачає яскравий прояв публічності саме в громадськості, оскільки вона є 

середовищем інтеграції цінностей кожного індивіда в єдину систему, що здатна звертатись 

до «самої себе». Ю. Хабермас розуміє публіку як уявне об’єднання, що конструюється 

приватними особами, котрі здатні до приведення інтересів у єдине ціле шляхом дискусії. 

Природу публічності він пояснює через призму XVII-XVIII століття – періоду становлення 

«буржуазного суспільства» з його інститутом громадської думки як джерела публічної 

сфери. Вона постає як щит приватного сектору від втручань держави: кожен індивід має 

право висловити і захистити власну думку [1]. 

Часи Радянського Союзу змінили конпецію розмежування публічної та приватної сфери, 

призвівши до деформації сталих кордонів. Монополізація категорії громадян і 

владоцентричність СРСР призвели до публічного вираження інтересів правителя у 

псевдоформаті «суспільного блага». 

Дослідник А. Олійник наголошує на складності впровадження демократичного устрою на 

теренах традиційного суспільства. Населення пострадянського простору, не підготовлене до 

кардинальних трансформацій 90х років, відіграло пасивну роль у формуванні нового 

політичного устрою. Однією з причин варто назвати дезорієнтацію соціуму в процесі 

ринкових переходів, а, отже, нездатність до синтезу інтересів громадських одиниць: 

представників бізнесу, студенстських і громадських об’єднань, ЗМІ, галузевих організацій. 

Це викликає нестачу компонента-представника  публічної політики пострадянських держав – 

громадськості - та обмеження інструментів здійснення політики владою [2]. 

Отже, пост-радянська традиційна практика залишила відбиток на сучасній школі ринкової 

економіки, публіці демократичного суспільства, гальмуючи їх розвиток. Відповідальність за 

подальший розвиток лежить на державних інститутах, направленість яких має включати 

гарантії і правовий захистприватної сфери, що формує публічну. 

http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=189513
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Mre/2011_4/4_6.pdf
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Задля зміцнення та поширення масштабів публічної сфери України, політичний вектор уряду 

має впроваджувати досвід публічно-приватного партнерства на зміну державно-приватного. 

Це сприятиме залученню громадських об’єднань, суспільних організацій, фондів до 

вирішення питань мікро- та макроекономічної політики держави. Українська демократія має 

глибоко проникнути в систему потреб та інтересів суспільства, формуватись на засадах 

атрибутивного акцентування на соціальну, економічну,  соціокультурну і цивільно-політичну 

сфери [3].  
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РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО У РОЗВИТКУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

Хоча соціологія зародилася на початку ХІХ століття, але і  раніше багато філософів 

займалися питаннями функціонування та відносин у суспільстві. Серед цих мислителів різко 

виділяється давньоримський священник Августин Блаженний, який у своїх працях розглядав 

суспільство, визначав закони його функціонування, а також висловив ряд тез щодо його 

природи. Ці тези сильно вплинули на розвиток європейської цивілізації. Досить важливо 

оцінити даний вплив для визначення внеску ідей протосоціологічних мислителів в розвиток 

соціології. 

Метою даного дослідження є визначення та оцінка впливу ідей Аврелія Августина на 

подальший розвиток європейської цивілізації. 

Дослідженням праць Августина Блаженного займалися такі дослідники як Джонатан Сміт, 

Філіп Ріхтер, Томас Лакман, Рональд Хітцлер, Ентоні Еліот, Ніколас Вільсон. Серед 

українців, що цікавилися даним питанням, можна виділити Оксану Гнатчук та Леоніда 

Кондратика. 

Під час дослідження аналізувалися праці Августина Блаженного, зокрема особлива увага 

була надана книгам «Про град Божий», «Сповідь» та «Апологія гонінь». 

В результаті проведених досліджень були виділені такі історичні факти: завдяки роботі 

Августина Блаженного християнська церква значно укріпила власні позиції, розширила 

сферу впливу та звільнилася від впливу держави; християнство стало більш агресивним та 

жорстоким щодо інших релігій та вчень, християнізоване європейське суспільство стало 

замкненим; європейська наука була врятована від кризи Темних Віків, але у Середні Віки 

перейшла у стагнацію через опір церкви та суспільства; майнова нерівність визнавалася 

велінням божим, а будь-яке волевиявлення пригноблених різко засуджувалося церквою, що 

не давало можливості відстояти їм власні права. 
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Таким чином, Августин Блаженний був людиною, що цілком визначила розвиток 

європейського суспільства протягом Середньовіччя, тому його праці повинні мати подальше 

дослідження для кращого осмислення функціонування суспільства в минулому, а його роль в 

розвитку соціології повинна бути переоціненою, зважаючи на його виняткове значення для 

європейської цивілізації. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ: МУСУЛЬМАНСЬКІ КОНТЕКСТИ 

Проблеми освіти в мусульманських країнах мають ключовий характер для розуміння 

сучасного світу. Модернізація не може відбутися у повноті своїх конструктивних 

можливостей, якщо будуть штучно уникатися важливі гравці світової арени. Країни 

розповсюдження традиційного ісламу не тільки наймолодші (більше половини населення 

молодше 20 років) а й мають серйозні проблеми із освітою (від 20 до 70 відсотків 

неписьменних). Це набуває більшого значення із підвищенням чисельності іммігрантів у 

Європу з країн Ближнього Сходу. В багатьох країнах Європи кількість прихильників ісламу 

вже складає значну частину населення. Наприклад, у Франції це число вже складає 11 

відсотків. Також це питання важливо і для України, бо хоча відсоток мусульман відносно 

невеликий, їх кількість зростає щонайменше  на 1000 людей щорічно, навіть при загальному 

скороченню населення[1]. 

Історично, релігія арабських країн позитивно впливала на письменність, бо потрібно 

ідеально володіти арабським язиком, щоб читати Коран, бо його зміст може зобразитись при 

переводі. Перші школи арабських країн виникали при мечетях, де дітей навчали основним 

предметам, які ділилися на 2 цикли: традиційний та раціональний. До першого відносилась 

теологія, інтерпретація Корану, риторика та філологія, до другого – логіка, математика, 

каліграфія, астрономія та медицина. Пізніше при мечетях виникли перші університети, 

найбільший з яких – Аль-Азхар в Каїрі. В наші часи коло предметів в початковій 

мусульманській школі приблизно відповідає програмам аналогічних навчальних закладів по 

всьому світу: арабську мову, рахунок, історія життя Мухаммеда, перше прочитання Корану, 

найосновніші хадіси - перекази про словах і діях Пророка, що дійшли в усній традиції. Якщо 

ж людина мала здібності і бажав продовжити свою освіту, то він вступав до медресе - школу 

другого ступеня[2]. 

Останнім часом доводиться зустрічатися із судженням, що іслам заперечує природні 

дисциални, і процес навчання в країнах сламу зводиться до навчання релігії. Дійсно, справа 

вчителя в мусульманських школах дуже значна, проте в першу чергу іслам закликає 

навчання, до накоплення багажу знань. Згідно з Кораном, Всевишній послав до свого 

Посланця слово: "Читай!" першим. Що говорить про важливість навчання і знань. Мухаммад 
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в свою чергу говорить: "Пошук знань - обов'язок кожного мусульманина. Той, хто йде до 

знань, тому Аллах забезпечив легкий шлях до Раю"[3]. 

На жаль, на сьогоднішній день багато навчальних закладів в країнах ісламу втратили свою  

наукову важливість, зіткнувшись з цілим рядом проблем. У Сирії, Лівані і Єгипті, наприклад, 

система освіти більш схожа на європейську. Варто відмтити, що в окремих мусульманських 

країнах ситуація має свої особливості. Школа тут поділяється на початкову, середню і вищу. 

Останнй, 12 клас закінчується іспитами, за кількістю балів якого складатся список ВНЗ, 

доступних для вступу абітурієнта. Найбльш високий в бал вимагає медичний ВУЗ (98%), 

після нього - інженерний (приблизно 90%). У жінок тут всупереч існуючій думці також є 

право на вищу освіту. Обов'язковою є навчання в початковій школі (неповна середня 

освіта)[4]. Вони навчаються в так званому Жіночому коледжі практично тими ж 

спеціальностями, що і студенти чоловічої статі. Звичайно, дівчата вчаться і проживають 

окремо від юнаків. За західними стандартами також влаштован найвищій рівень освіти, 

тобто докторантура,  Інтернатура і аспірантура також влаштован. Варто відзначити, що 

система освіти будувалася під французьким, радянським і англо-американським впливом в 

різні часи і в окремих країнах. Сьогодні  студенти й школярі з ісламських країн вчаться не 

тільки на батьківщині, але і майже у всіх великих навчальних закладах США та Європи. 

Проте, диплом не гарантує високого статусу і затребуваності кожного фахівця в багатьох 

країнах. Таким чином, за дослідженнями та опитуваннями, 69% студентів Хелуанського і 

Каїрського університетів не сподіваються після закінчення ВНЗ працювати за фахом взагалі 

[5].  

Глобальний світ, що є неуникним і для українського суспільства, аби бути успішним, тобто 

ефективним у економічному відношенні та гуманним у соціокультурному, повинен 

розгортати свою практику у процесах повсякчасної модернізації. Останнє передбачає освіту 

протягом життя, толерантне ставлення до конфесійних питань, та всебічний і гармонійний 

розвиток здібностей індивідуума. Це допоможе пом’якшити проблеми з працевлаштуванням, 

у якій частині світу людина б не знаходилась. Тому таким важливим є дослідження 

освітянського досвіду різних країн. 

Відзначимо, що мусульманський світ зустрвся з значною питанням витоку кадрв і 

талановитих молодих людей. 54% учнів арабського регіону, що одержують навчання за 

кордоном, не повертаються до своїх країн.[5]. 

Іслам не тільки не є завадою на шляху освіти мусульман, але і з самого початку свого 

поширення допомогає розвитку науки і грамоті людей арабського світу. На жаль, на наш час, 

освіта в ісламських країнах стикається з рядом проблем, серед яких невірне тлумачення ролі 

релігії в науці, нерівномірне поширення якісної освіти, пошук праці молодими фахівцями, а 

також відтік молодих людей на захід. 
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VALUES, SOCIAL AND POLITICAL CHANGES IN THE CONTEXT OF 

CIVILIZATIONAL BORDERS: DIFFERENT PATHS TO DIFFERENT MODERNS. 

RECLAIMING DEMOCRACY IN MODERNITY 

Modernity has been the essence of democratic and humanistic values ever since its inception. It was 

used to describe the progressive social changes of 16th up and up to the 19th century Europe. The 

European nations were steadily moving away from medieval cruelty and barbarism into the 

Enlightenment and reason. The term was later extrapolated on other regions which immediately 

revealed an inconsistency and a dilemma.  

What does it take to be a society in a state of modernity? Are all cultures representing the same 

modernity? Can anti-human regimes be even called modern or are they merely contemporaries and 

spectators of the modern world? 

To answer these questions, I think it is important to separate historical modernity (as in existing in 

post-medieval time) and sociological modernity. Many advanced countries, in technological terms, 

are definitely not modern in terms of social and cultural values. China is one of the most 

technologically advanced countries in the world, yet, the people there are forbidden from 

questioning the party. Any information on Tiananmen Square protests in 1989 is meticulously 

cleansed out of Internet, media and daily life, reminiscent of Orwell’s novel “1984”. A 5-year 

margin can be excused. On the other side of the spectrum is Costa Rica. A country that is mainly 

known as a tourist spot, but one that scores higher than South Korea, Italy and Israel in Social 

Progress Index. With high standards of personal rights, access to education, safety, ecosystem 

sustainability – Costa Rica is definitely at the forefront of modernity, despite humble economic and 

tech standing. 

Hence, I think it is fair to establish that modernity is more than simply existing in a certain time-

frame. And identifying modernity is fairly easy. Heidegger wrote: “The essence of modernity can 

be seen in humanity's freeing itself from the bonds of Middle Ages.” I believe this ‘freeing’ can be 

easily summarized in the word ‘democracy’.  

Many countries are clearly not moving towards the social state that Heidegger’s envisioned. More 

alarmingly, there is a staggering number of countries and whole cultures that are regressing into the 

Middle Ages. These countries, most notoriously in the Middle East, political parties and groups are 

too numerous and too well-known to list.  

So, how can we say, that there are different modernities? I believe that there is only one, and 

labeling states that are clearly not aspiring to highest human values as ‘different’ modernities would 

require a huge stretch of the imagination.  

All cultures and political regimes are not the same. There are, without a doubt, lesser and worse 

cultures, values and traditions. Calling them an instance of ‘modernity multiplicity’ is simply 

running away from the problem and sugar-coating it. Moreover, it is racist. Claiming, that some 

cultures are ‘specific’ and ‘modern in their own particular way’ is equal to saying that some cultures 

and some people simply can’t live up to high Western standards of living, in human rights, 
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education, labor relations, personal freedoms. These values should not be a trademark of the West, 

they must be universal. 

Echoing prominent modern moral philosophers like Sam Harris, Christopher Hitchens, Dan Dennet 

I firmly believe, that modernity should retrieve its original singular meaning. The dispute about the 

number of modernities is, quite possibly, useless. It can also be toxic. By camouflaging absolutely 

not-modern societies with a consolation title of a ‘different modernity’, we provide a red-herring 

and a cover-up for enormous problems that millions of people endure and will endure if these 

problems are not taken at face-value.  
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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. 

Для будь якої ідеології притаманно мати своє бачення  на хід політичного і соціально-

економічного розвитку суспільства, свої погляди і, звичайно, засоби вирішення поставлених 

перед суспільством завдань. Тому оволодіння суспільною свідомістю і є основною задачею 

кожної ідеології. 

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. 

Звісно ж розвиток пропаганди йшов уперед, а з початку становлення тоталітарних держав 

поширення певної ідеології через ЗМІ, стало звичним  явищем для цих країн. 

У сучасному світі важко знайти країну, яка могла б змагатися з КНДР по інтенсивності 

пропагандистської обробки населення. Мабуть, в цьому відношенні Північна Корея, не має 

собі рівних. Ось найбільш наочні приклади пропаганди в цій країні: 

"Зібрання читки газет", якими починається кожен робочий день більшості корейців. На цих 

зборах спеціально призначені читають «Нодон сінмун». Це як  ідеологічна ранкова зарядка, 

обов'язкова для всіх жителів КНДР. 
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«Голос Кореї» — офіційне міжнародне радіовіщання КНДР. Є структурним підрозділом 

Центрального комітету КНДР по телебаченню і радіомовленню. Мовна сітка радіостанції 

складається з новин, огляду важливих статей центральної партійної газети Нодон Сінмун, а 

також музичних і політичних програм. 

"Зібрання помсти", на яких розповідають історії про "криваві злочини вічних ворогів 

корейського народу - американського імперіалізму, японського колоніалізму та їх 

південнокорейських маріонеток". 

Для наступного прикладу ми осмілись взяти абсолютно полярно-протилежний регіон, а саме 

– Європу. Пропаганда в Європі зараз більше орієнтується на ідеологію абсолютного 

лібералізму. Зокрема, у багатьох європейських ЗМІ згадуються, виключно в позитивних 

тонах, ЛГБТ-спільноти та всебічна "рівноправность" . Так само, раніше, дуже часто звучали 

репортажі про лиху долю біженців, проте, з усім нам відомих причин, їх частота зменшилась. 

Як раз про це і говорить той факт, що на даний момент величезну популярність набирає 

численна організація під гучною назвою "Зупинимо ісламізацію в Європі(SІOE), їх метою є 

протистояння ісламському екстремізму, а також заклики до повного бойкоту 

мусульманських країн і організацій, з якими вони співпрацюють. 

З цього стає зрозуміло, що одним з головних інструментів будь-якої влади є ЗМІ, вони 

перетворюються на потужний інструмент ідеологічної машини. Сучасні ЗМІ використовують  

для передачі пропаганди повідомлення накшталт новин, урядових повідомленнь, історичних 

оглядів, листівок, книг, пропагандистськіх фільмів, афіш, плакатів,тощо. У випадку радіо 

ситуація трохи інша. Пропаганда через радіомережу здійснюється через новини, огляди 

подій, сегменти ток-шоу, як реклама, громадські оголошення, або як довготривалі 

«едверторіали» (рекламні оголошення, які мають вигляд простої статті). 

Слід мати чітке уявлення, що, з однієї сторони, держави з їх політикою та ідеологією, і ЗМІ 

переслідують різні інтереси. Тим не менш, з іншого боку, вони постійно прагнуть до 

повністю природного союзу. Таким чином, журналісти ЗМІ беруть свої сюжети в сфері 

політики, а політичні діячі мають можливість через ЗМІ переконати величезну аудиторію у 

правильності їх політики та прийнятих рішеннях.  

Кажучи образно, засоби масової інформації займаються рекламою політики, а політика, в 

свою чергу, дає «їжу» для журналістів. Найважливіше те, що в даному ланцюжку просто не 

може бути вийнятків – у будь-якому суспільстві як на Заході, так і на Сході політична ілюзія 

підтримує і забезпечує владу. Хоча на практиці це доволі часто призводить до того, що ЗМІ, 

поширюючи основні положення національної державної ідеології на широку аудиторію, 

неминуче приходять до використання методів та прийомів формування «потрібної» думки 

серед громадськості. 

Далі, пропоную перейти до теперішньої ситуації в нашій країні. Як всі ми могли помітити, 

українською владою спростовуються будь-які повідомлення щодо загибелі цивільних на 

тимчасово окупованих територіях, а послідовна критика уряду вважається роботою на 

кремлівських агентів. Наприклад, декілька місяців тому, влада посадила у в'язницю Руслана 

Коцабу, західноукраїнського блогера, який неодноразово висловлювався проти мобілізації. 

Він був звинувачений в діяльності в інтересах Росії. 

Завдання навести порядок в інформаційному середовищі поставлено перед новоствореним 

Міністерством інформаційної політики, яке очолив Юрій Стець, екс-продюсер "5 каналу" і 

давній приятель Порошенка. Журналісти разом з активістами громадянського суспільства 

висміюють міністерство, та називають його "Міністерством правди". Але, Україні навряд 

загрожує серйозна цензура тому, що ЗМІ, як і раніше знаходяться в руках могутніх олігархів. 
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В даних умовах ми можемо говорити саме 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? 

 

Гончарук А.В. (м. Київ) 

gon.nas@yandex.ua 

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ У КРАЇНАХ ПОСТ-РАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

Із Розпадом СССР в 1991 році, було утворено велику кількість держав, під майбутнім яких 

було поставлено великий знак питання. Кожна новоутворена держава мала пройти низку 

складних процесів: перехід від планової економіки, до ринкової, демонтаж радянської 

соціальної та політичної систем. Проте, демонтаж був лише першим етапом на шляху до 

побудови власних систем. Характер та результат їх побудови визначив (і продовжує 

визначати) шлях розвитку цих країн. 

Для досягнення певних цілей владі новоутворених країн потрібно було обрати політичний 

режим, який найкраще задовольняв би обраним цілям. За час, від 1991 року, до сьогодення, 

відбувся певний поділ держав на: 

1. Держави з демократичним режимом 

2. Держави з авторитарним режимом 

До держав, які обрали демократичний шлях розвитку, можна віднести Україну, Грузію, 

Латвію, Литву, Естонію. Ці країни намагаються реалізувати демократію європейського 

зразку. Це означає вільні вибори, рівні права для всього населення, відповідальність влади 

перед народом. Також, важливою є необхідність побудови громадянського суспільства, 

можливість виникнення якого є різною для різних країн. Найсильнішими перешкодами для 

цього є сформована в Радянському Союзі свідомість суттєвої частини населення, та боротьба 

олігархічних кланів. Олігархи мають можливості для підвищення рейтингу своїх кандидатів 

в ЗМІ. Отже, зростає вірогідність перемоги таких кандидатів у демократичних виборах. 

Через це виникає певна боротьба між владою більшості, та владою тих, хто маніпулює 

більшістю. 

Прикладами держав, що внаслідок свого розвитку прийшли до авторитарного режиму є 

Росія, Білорусь, Казахстан. Проте, вони віддають перевагу маскуванню під демократичні 

режими (вибори, проголошення основних прав та свобод людини, «чесна» судова система), 

що призводить до певних конфліктів всередині суспільства. Частина населення таких країн 

бажає, щоб проголошені демократичні цінності були дійсні не лише на папері, і це 

призводить до певного рівня напруженості в суспільстві, адже ці люди в своїй боротьбі 

будуть іти проти держави. Правлячі режими в таких державах змогли досить надійно 

захистити свої капітали та інтереси від сторонніх впливів.  

Отже, розвиток різних політичних режимів у постсоціалістичних країнах був зумовлений 

пошуком оптимальної моделі для вирішення покладених на державу завдань. Саме це 

зумовило розвиток держав, як таких. На даний момент частина з них захищає приватні 

інтереси, владу та капітал певної групи осіб. Інша частина є ареною боротьби між 

приватними інтересами олігархічних кланів та бажанням народу побудувати демократичну 

країну. Ця боротьба виливається в серйозну політичну нестабільність (події в Україні, відомі 

під назвою «Євромайдан», та протести в Молдові) Також, є група країн, які тримають 

впевнений курс на побудову демократії європейського зразку. 
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Всі ці процеси були б неможливими без участі в них ЗМІ, які мають ресурси для винесення 

подій на широкий загал. Структура, можливості та функції ЗМІ прямо пов'язані з державою. 

В державах з демократичним режимом вони виносять події на публіку, постачають людей 

новинами, тобто, є основою для формування інформаційного простору. Це не відміняє 

можливості контролю, чи цензури з боку влади, але свобода ЗМІ є дуже широкою. В 

державах, де відбувається боротьба між олігархією та демократією, ЗМІ можуть слугувати 

рупором свободи, каталізатором подій, альтернативною до влади думкою, формуючи 

публічну сферу, виносячи на загал факти, які владна верхівка бажала б приховати. Проте, 

ЗМІ, які знаходяться у приватній власності, можуть виступати частиною пропаганди, та 

методом формування позитивного образу власника (телеканал «Україна», «5 канал»). В 

державах з авторитарними режимами ЗМІ або стають частиною пропагандистського апарату 

(«LifeNews»,  «RT», раніше відомий, як «Russia Today»), або стає частиною опозиції 

(телеканал «Дождь»). Звісно, ЗМІ є основними формувачами публічної сфери сьогодення, 

проте, не слід забувати і про свободу масових зібрань та публічне обговорення питань. В 

демократичних країнах ці свободи забезпечені, населення має право збиратись та вільно 

обговорювати будь-які питання. Авторитарні країни тяжіють до обмеження цих прав, задля 

забезпечення безпеки своїх режимів. 

 

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 
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використовувати його для оплати промислових товарів із таких центральних країн як Англія 

та Франція» [7]. 

То яке ж місце займає в цій системі Україна?  

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]. 

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 
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розвиватися повинна мати сильний демократичний уряд, що здатен здійснювати реформи, 

відповідно до змін у суспільстві та світі [3]. 
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«ТОТАЛІТАРНИЙ СИНДРОМ» ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ: В’ЄТНАМСЬКИЙ ДОСВІД 

За умов модернізації та відходу від комунізму і фашизму спокуса встановлення тоталітарних 

режимів в світі не зникла, а навпаки навіть виникло більше підвалин для їх формування. Як 

зазначає французький соціолог і антрополог Луї Дюмо тоталітаризм – це своєрідний 

результат кризи модернізації та глобалізації. "Коли говоримо тут про модернізацію, то 

йдеться не про повну трансформацію, а про адаптацію універсальних цінностей, інституцій, 

практик, вільного ринку в тій чи іншій країні світу, її входження до певної локальної 

культури. Це завжди болючий процес"[1]. В деяких країнах соціум не погоджувався на такі 

зміни і звертав на шлях консерватизму, а звідти й до тоталітаризму. В світі є ряд країн які 

мають специфічні режими, які формувалися не стільки під впливом модернізації, а заражені 

«тоталітарним синдромом». Такими державами вважаються В’єтнам, Китай та Лаос. Дані 

держави за ідеологією мають комуністичний характер. В даних країнах намагаються 

повністю встановити контроль над всіма сферами суспільного життя.  

Основні конституційні принципи країн «тоталітарного синдрому» сформувалися під впливом 

ідей конституції СРСР 1936 р. В конституціях містяться положення про революційно- 

http://www.hse.ru/data/2014/06/27/1308937815/44SOC2014.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GNI_(nominal,_Atlas_method)_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GNI_(nominal,_Atlas_method)_per_capita
http://tyzhden.ua/News/50605
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демократичну диктатуру народу, підпорядкованість різних громадських формувань одній 

комуністичній партії, створюється єдина суцільна організація, що об’єднує державу і партію, 

основні представники якої управляють усією соціальною, політичною та економічною 

сферами. За даними конституціями громадська власність користується перевагами, а її 

державна форма вважається вищою формою власності, що підлягає особливому правовому 

захисту. Приватна власність підлягає жорсткому регулюванні та має обмежений характер. 

З. Бжезінський виділяє такі ознаки «тоталітарного синдрому»: розгорнута ідеологія; єдина 

основна партія; система контролю збройних сил; контроль партії та її членів; керівництво 

усіх сфер економіки. 

Якщо проаналізувати особливості політичного устрою В’єтнаму то можна помітити всі 

зазначені вище ознаки «тоталітарного синдрому». За формою політичного режиму В’єтнам 

можна віднести до країни з авторитарним політичним режимом. В даній країні відсутня 

багатопартійна система та механізм поділу влади, еліта формується з представників 

Комуністичної партій, які й є основою головного органу правління – Національних зборів. 

Згідно Конституції від 15 квітня 1992 року основна керівна роль закріплена за 

Комуністичною партією В’єтнаму з ідеологією «марксизм-ленінізм та ідеї Хошиміну».  

Національні збори мають право змінювати Конституцію і приймати закони, основна задача 

даного органу – контроль за діяльністю держави та її представників. Даний орган контролює 

звіти про роботу Президента, Уряду, Верховного народного суду та прокуратури. 

Національні збори мають право як обрати, так і звільнити Президента, Прем’єр-міністра, 

голову Національних зборів, Віце-президента, керівників Верховного народного суду та 

прокуратури. 

Виконавчим органом В’єтнаму є Уряд СРВ, що являється вищим розпорядчим органом 

держави. Даний орган звітується перед Національними зборами, Президентом і Постійним 

комітетом. Уряд СРВ складається з Прем’єр-міністра, Віце-прем’єрів, інших міністрів. 

Важливі питання, що розглядає Уряд, повинні обговорюватися колективно і прийматися 

більшістю голосів. 

Збройні сили В’єтнаму – В’єтнамська народна армія. Вся інформація про силові структури та 

армію держави засекречені згідно закону, прийнятого 1998 р. Національними зборами.  

На сьогодні керівництво країни проводить курс на поглиблення реформ в економічній сфері, 

виступаючи проти політичного плюралізму. Національні збори орієнтується на розвиток 

ринкових відносин, при цьому зберігаючи регулюючу роль держави і державного сектору. 

Приватна власність строго контролюється, пріоритетною є державна власність.  

Хоча у В’єтнамі проводяться радикальні реформи спрямовані на трансформації, але в країні 

так і зберігаються риси соціалістичної правової системи, керівництво якої належить 

Комуністичній партії, офіційний характер якої ґрунтується на марксистсько-ленініській 

ідеології. Отже, як ми бачимо модернізація не завжди означає демократизацію, а може й 

призвести до появи нових більш специфічних форм тоталітаризму.  
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PEARL MILLET: HOW A MAJOR STAPLE CROP OF WESTERN AFRICA 

INFLUENCED THE TRANSATLANTIC SLAVE TRADE AND ITS GENDER SPECIFIC 

IMPACT IN THE REGION 

Pearl millet has been farmed in sub-Saharan Africa since at least 4000 B.C.E. Although nutritious, 

it has low yields and requires a great amount of manual labor. Seasonality and crop instability has 

often forced farmers to migrate, and this displacement made them easy targets for enslavement 

(Behrendt 2009). Millet played a critical role in the history of slavery. It was not a trade commodity, 

but it was an important food for slaves and their captors. European colonists conducted the slave 

trade with cynical efficiency, following seasonal patterns so that: raiding parties delivered slaves in 

time to exploit them for local millet-growing, ships were loaded with slaves and millet-based 

rations, and the slaves arrived in Caribbean plantations in time for sugar harvesting. 

A strict gender-specific division of labor, contributed to the burdens slaves endured. Millet requires 

extensive pounding to remove the hulls and make flour, and this work has traditionally been done 

by women. Since gender has always been defined by social expectations and many food-related 

rituals are traditionally understood as “womanly” activities (DeVault 1991), women were enslaved 

to feed the colonists, and they were included on the crews of slave-raiding ships to prepare food 

(Searing 1993). The importance of female slaves for millet-processing is partially responsible for 

the fact that about two of every three slaves shipped to the New World were male (Searing 1993). 

This lead to gender imbalances on both sides of the Atlantic. The social effects were long-lasting, 

including an increase in the number of wives kept by elite-class men in Africa and an extreme 

objectification of female slaves in the west (Madrigal 2006).  

Today, after the millet harvest, men may leave home to find supplemental work, and the burden of 

millet processing still falls predominantly on women. Women spend up to four hours each day to 

produce the flour (about 2.5 Kg) their families need (Kajuna 2001). The climactic and logistical 

challenges of millet farming have kept it mostly as a subsistence crop. Increased in regional millet 

trade and the development of stable local and national markets would be important to reduce the 

impact of local weather-driven shortages (Engel 2013). However, small-scale millet farmers have 

severely limited time to participate in trade. Women occasionally manage to bring small amounts of 

surplus grain to local fairs, but this barely allows them to earn enough to purchase beans and dried 

fish to add variety to their millet-based diets (Smale 2008). The lack of free time contributes to the 

chaotic nature of the millet supply. Since local farmers do not have access to secure storage, and 

time does not allow surplus grain to be transported to market, waste is inevitable. Also, since there 

is no organized system in place to certify the quality of seed or to encourage the use of different 

genetic varieties (as insurance against region-wide crop failures), farmers must rely on word of 

mouth to obtain seed that is likely to be productive. 

Recent projects have studied ways to reduce the drudgery of small-scale millet processing. One 

took place in Southern Asia, however, its findings may be generally applicable in western Africa. 

The project field-tested small machinery, from ploughs to mechanical de-hullers, and it was found 

that women could save 35% to 90% of the time it would take to complete specific tasks with 

traditional tools. Consequently, women gained time for other economic and social activities within 

their community (Devkota 2014). In addition to introducing better tools, the project conducted 

training in nutrition, so women farmers were encouraged to exchange new and traditional recipes 

and to participate in the sale and promotion of millet-based foods in local shops and schools. A 

more modest project to test a bicycle-powered millet mill in Tanzania proved less successful 

(Watkins 2013). The initiative faced technical and cultural obstacles: local men did not see milling 

as a good use for valuable bicycles and the women, who were not accustomed to riding, felt 
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embarrassed sitting on a bicycle seat and pedaling. In addition, the device was flawed, as it took 

three hours to produce a few kilograms of flour. This failure does not mean that simple grain-

processing machines wouldn’t improve the lives of millet-farming women in Africa. However, it is 

a reminder that aid projects must consider local cultural sensitivities, and that the design of a new 

device should be solid before field-testing. 

Millet farming fed the ancient ancestors of today’s western African people, and it remains a vital 

resource since it is nutritious and well adapted to the local climate. During the long colonial period, 

thousands of millet farmers were enslaved, and their crop was used to fuel their oppression. 

Furthermore, slavery severely reinforced traditional gender roles in millet processing, and the 

disproportionate relocation of male slaves caused long term demographic imbalances in Africa. At 

present, the high labor requirements of millet production still reinforces gender specific limits on 

people living in the region. Liberating woman farmers from needlessly time-consuming tasks would 

leave them with more time to pursue additional economic opportunities and to participate in local 

and regional trade. A small increase in mechanization introduced in a way that is culturally sensitive 

and inclusive would encourage more efficient production and trade of this sustainable crop.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Однією з основних умов економічного зростання сучасних країн є людські та інтелектуальні 

ресурси та їх використання на практиці. Процес глобалізації прискорюється, формується 

наукомістка, високотехнологічна та інформаційна економіка, в якій істотно змінюється роль 

людини. Інтелектуальний капітал стає домінуючим фактором розвитку економіки. 

Категорія інтелектуального капіталу сформувалася під час переходу суспільства до 

постіндустріальної стадії розвитку економіки, коли нематеріальні фактори стали відігравати 

важливу роль у виробництві поряд з фізичним капіталом і працею.  

Американський економіст Томас Стюарт виділив в структурі інтелектуального капіталу дві 

великі складові частини: 

- людський капітал, втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього досвіду, знань, 

навичок, здібностей до нововведень, цінностей; 

- структурний капітал, що включає патенти, ліцензії, торгові марки, організаційну структуру, 

бази даних, електронні мережі та інші об'єктивні фактори [2, С.93]. 

На зразок фізичного капіталу, інтелектуальний капітал утворюється за рахунок вкладання в 

нього ресурсів. Як і фізичний капітал, він має здатність знецінюватися і застарівати. 

Основною відмінністю, між цими двома видами капіталу є нематеріальна природа 

інтелектуального капіталу.  

Наприклад, виміряти та оцінити його вкрай важко в зв'язку з тим, що важко знайти одиницю 

виміру, яка могла б справедливо і точно підрахувати такі показники, як знання, якими 

володіють співробітники, їх інтуїцію і досвід, креативність і т.п. 

Роль інтелектуального капіталу в національній інноваційній системі України можна 

проаналізувати через концепцію «потрійної спіралі» Генрі Іцковіца, відповідно до якої 

партнерство між владою, бізнесом і університетом є ключовими елементами інноваційної 

системи будь-якої країни.  

Пряма участь бізнес сектору в наукових та інноваційних розробках досі лишається на 

низькому рівні, що обумовлено рядом факторів: (1) довгий період часу економіка України 

мала структурний ухил в бік низькотехнологічних галузей добувної промисловості 

(металургійної та вугільної промисловості), (2) високотехнологічні галузі промисловості 

практично відсутні; (3) економіка країни орієнтується на експорт первинної сировини за 

демпінговими цінами; (4) недостатня кількість інноваційних компаній та 

високотехнологічних стартапів. 

Важливою умовою економічного розвитку країни є підтримка інноваційної діяльності з боку 

держави через інноваційну політику. В Україні вихідні правові передумови державної 

інноваційної політики закладені в Конституції України. Стаття 54 гарантує громадянам 

свободу наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав [1]. У цій же статті визначено, що держава сприяє розвитку 

науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством. Стаття 116 

зобов'язує Кабінет Міністрів України забезпечувати проведення політики в сфері освіти, 

науки і культури та інших напрямів економічної діяльності [Там само].  
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Також, прийнято низку законопроектів, які покликані регулювати інноваційний розвиток 

країни, в тому числі і його інтелектуальну складову: Закон України "Про інноваційну 

діяльність", Закон України "Про інвестиційну діяльність, Закон України "Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні" та інші. Однак досі не вирішено ряд питань, 

пов'язаних з товарно-грошовими відносинами між авторами об'єктів промислової власності і 

роботодавцем. Немає чіткого законодавчого визначення щодо порядку виплати ліцензійних 

платежів, їх оподаткування. Незахищеність українських технологій міжнародними 

правовими актами перешкоджає міжнародному трансферту технологій. 

Вітчизняна освіта також гостро потребує значних перетворень та оновлень. Високий попит 

на ринку праці на представників сфери послуг негативно позначився на розвитку наукоємних 

спеціальностей, а комерціалізація освіти призвела до зниження її якісних показників. 

Однак, не дивлячись на низку негативних факторів, саме за показниками розвитку 

інтелектуального капіталу Україна має найбільші перспективи інноваційного розвитку. За 

даними Глобального інноваційного індексу в 2015 році Україна посіла 64-е місце серед 141-

єї країни світу [3]. Якщо проаналізувати позицію нашої країни за окремими критеріями 

даного індексу, то ситуація виглядає наступним чином:  

-інститути –  98 місце, 

-людський капітал і дослідження – 36, 

-інфраструктура – 112, 

-ринковий досвід – 89, 

-бізнесовий досвід – 78, 

-отриманні знання та технології (науково-практичні результати) – 34, 

-результати творчої діяльності – 75. 

Тобто найвищі показники інноваційного розвитку Україна має саме за інтелектуальний 

капітал: людські ресурси, дослідження, знання та технології.  

На жаль, статистичні оцінки формування інтелектуального капіталу в Україні досі 

лишаються фрагментарними, що не дає підстав для системного аналізу. Однак усвідомлення 

того, що знання становлять один з найважливіших ресурсів в сучасному глобалізаційному 

світі, а здатність отримувати, інтегрувати, накопичувати, зберігати і застосовувати їх є 

найбільш вигідним способом створення конкурентної переваги, спонукають наукову 

спільноту до пошуків методів вимірювання інтелектуального капіталу та управління ним.  
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КАПІТАЛІЗМ НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ: ВСЕОХОПЛЮЮЧИЙ, АЛЕ РІЗНИЙ 

Безперечно, що вся історія капіталізму тісно пов’язана з напруженою боротьбою за 

володіння колоніями, територіями, сферами впливу, пізніше – ринки збуту, на світовій арені. 

І навіть сьогодні, коли територіальні захоплення і переділи відійшли у минуле, а панування 

встановили інтернаціонально-глобальні монополії,що розтягнулися єдиним організмом зі 

сходу на захід і які ніколи не дадуть будь-якому окремому члену проковтнути ласий шматок 

прибутків, все одно можна прослідкувати певні особливості у розвитку і встановленні 

капіталістичної системи у різних куточках світу.  

Розглянувши як соціально-політичні, так і економічні фактори, які впивають на розвиток 

капіталістичних відносин у суспільстві, сучасну політичну карту можна поділити на чотири 

групи. 

Цивілізований, або його ще називають європейським, капіталізм виділяється с поміж інших 

завдяки широкому впровадженню сучасних новітніх технологій та всеохоплюючій 

законодавчій базі виробничих відносин. Це дає можливість громадянам не тільки 

європейського континенту, але й ряду розвинутих країн, таких як Японія, Канада, США, 

Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Тайвань, Туреччина, мати високий рівень 

соціального захисту, а самим державам розвинені економічні та політичні відносини. 

За сценарієм розвитку капіталізму багато країн Латинської Америки, Азії та Африки можна 

віднести до олігархічного капіталізму. Капіталом в таких країнах володіє кілька десятків 

олігархів, а характерною рисою цього варіанту капіталізму є мафіозний і клановий принцип 

збільшення власності, слабка законодавча база капіталістичного розвитку, часті збройні 

зміни влади та слабке впровадження новітніх технологій, що є запорукою успіху західних 

капіталістичних країн. Хоча сьогодні ми ще виділяємо цю різницю у розвитку економічної 

системи держав як окрему групу, але існують тенденції, які через декілька десятиліть 

дозволять їй трансформуватися в цивілізований капіталізм, який зараз існує в США, Англії, 

Німеччини. 

Ще одним різновидом сучасного капіталізму є мафіозний, або кримінальний, капіталізм 

країн колишнього соціалістичного блоку. Після розпаду соціалістичної системи в країнах 

пост радянського простору почалися реформи з метою створення ринкової економіки. 

Проблема полягала в тому, що населення не мало капіталу, який мав обов’язково існувати в 

суспільстві в період капіталістичної формації, щоб «запустити оберти» та система 

капіталістичного господарства почала нормально функціонувати. Проте цей процес у 

державах колишнього Радянського Союзу відрізняється анархією, непослідовністю, 

виникненням великих та впливових злочинних угрупувань, олігархів, які завдяки 

корупційним та нечесним схемам змогли привласнити виробництва, житлові фонди та іншу 

нерухомість, банки. Жага до власного збагачення та корупція проникла в усі щаблі 

суспільства, а тотальні грабунки зробили ці держави майже некерованими ні в політичному, 

ні в економічні розумінні цього поняття. Саме анархія в політичному, соціальному, 

культурному та економічному житті ускладняє перехід цих країн на етап розвитку 

цивілізованого капіталізму, який все ж таки очікується протягом наступних десятиліть. 

Важливо відзначити, що арабський (мусульманський) світ теж має значні відмінності у своїй 

капіталістичній системі, а саме капіталізм з домішками феодальних виробничих відносин. У 

зв’язку з відсутністю багатьох важливих природніх ресурсів, що унеможливлює розвиток 

сільського господарства, металургії, машинобудування, радіотехнічної промисловості, владі 

вдається підтримувати досить високий рівень життя населення тільки завдяки продажу 
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нафти розвинутим капіталістичним країнам. Дуже часто закони шаріату привалюють над 

об’єктивними економічними законами, тому арабські країни мають дуже погану економічну 

перспективу розвитку. Тож очікувати від них переходу до цивілізованого капіталізму можна 

не раніше ніж пів століття. 

Тож основні причини відмінності характеру капіталістичної економіки Японії та Норвегії, 

Мексики та Індії, США та Таїланді, полягають в різному співвідношенні рівнів приватного і 

державного капіталу, власності, кількість в країні суспільних об'єктів споживання , об'єктів 

виробництва  і сировинних ресурсів. Одночасно з цим характер капіталістичних відносин 

деформують і змінюють звичаї населення, релігія, чи то християнство, мусульманство, чи 

буддизм, рівень соціального захисту населення, рівень розвитку техніки на виробництві і в 

побуті, недосконалість законодавства, і навіть природні умови.  
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ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ЇХ ОСОБЛИВІ РИСИ ДЕРЖАВ НА 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

Після розпаду Радянського Союзу перед усіма його колишніми республіками постало 

завдання системної трансформації, а також вибору зразка для політичного, економічного та 

соціального розвитку. 

Україна вже зробила свій стратегічний вибір розвитку, що зафіксовано в Конституції, в якій 

сказано, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною правовою 

державою. Економічною основою такої держави є змішана система, яка функціонує на 

ринкових засадах. Але такий вибір існує лише як ідеал, до якого потрібно прагнути. 

В сучасній Росії функціонує суспільно-політична система, яка в багатьох аспектах не 

відповідає загальноприйнятим критеріям демократії, аналітики характеризують такий режим 

як «авторитарна демократія». 

Сучасний розвиток Росії полягає у переході від тоталітарного режиму до демократичного, 

але поки що в Росії існує такий режим, коли інтереси держави і суспільства не збігаються. Це 

означає, що суспільна влада не має ефективної політичної структури. Даний режим 

політологи називають гібридним, або перехідним, володіючи ознаками демократії, він ще не 

є повністю демократичним. 

Сучасна політична система і політичний режим в Білорусі знаходяться на етапі подальшого 

розвитку авторитаризму, що робить малоймовірною демократичну еволюцію, що в свою 

чергу може призвести до негативних наслідків. Захід засудив існуючий в країні режим як 

диктатуру, а президента – як диктатора. 

Спільне історичне минуле, єдність за релігійною ознакою та культурна схожість стали 

чинниками для відтворення однієї моделі розвитку на території всього центральноазійського 
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регіону. Наявність жорсткої президентської вертикалі говорить про наявність авторитарного 

характеру системи влади в усіх країнах Центральної Азії. 

Влада Н. Назарбаєва у Казахстані, на думку дослідників, має ознаки персонального 

авторитаризму із сильним династичним ухилом. Політична опозиція є жорстко обмеженою у 

своїх діях і можливостях представництва з боку влади. ЗМІ, хоча повністю і не обмежені у 

своїй свободі, але є повністю керованими владою. 

Узбецький варіант політичної системи майже повністю повторює казахстанський, що 

викликано консерватизмом політичних еліт значної частини суспільства і певними 

зовнішніми факторами. Загалом, політичну систему в країна можна назвати стабільною, а 

зміни в політичному житті суспільства позначені певною лібералізацією: прийнято ряд 

законів про посилення ролі політичної партії, відмінено смертну кару тощо. 

Але найбільш жорстким варіантом деспотичного режиму дослідники вважають політичний 

режим, що існує в Туркменістані. Такі режими характеризуються як авторитарно-тоталітарні. 

Проте за останні роки відбулося багато змін до лібералізації режиму: освітня реформа, 

відродження Академії наук, відкриття інтернет-кафе тощо. 

Киргизстан до середини 1990-х років просувався в напрямі створення демократичної 

держави. З середини 2000-х акції протесту в країні не припинялися і в 2010 році країна 

вступила в перехідний період з тимчасовим урядом. У ході референдуму, який проводився в 

Киргизстані 27 червня 2010 р., переважна більшість виборців підтримала конституційні 

зміни, відповідно до яких влада в країні повинна відійти від президента до парламенту.  

У Таджикистані останніми роками сталися серйозні зміни: регіонально-клановій системі 

управління прийшла на зміну система управління типу «сім’я». На прикладі останніх 

президентських виборів, що відбулися в 2013 році, видно, що правляча еліта цілком здатна 

зберегти панування за допомогою адміністративного ресурсу і тотального контролю ЗМІ. 

Отже, після розпаду Радянського Союзу усі країни пострадянського простору спіткнулися зі 

своїми проблемами розвитку, їх становлення як демократичних держав триває, а проект 

СНД, що мав би об’єднати країни для швидшого економічного розвитку себе не виправдав, 

адже зараз лише деякі країни підтримують дружні відносини такими, як це планувалося при 

створенні Співдружності. 
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ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Минає двадцять п’ятий рік з моменту розпаду Радянського Союзу й утворення нових 

незалежних держав. На пострадянському просторі відбуваються масштабні трансформаційні 

процеси, котрі можна назвати одними з ключових в сучасній світовій політиці. Радянський 

Союз як суб'єкт міжнародних відносин і геополітична реальність припинив своє існування, 

що зумовило для новостворених держав появу проблем не тільки в економічній та 

політичній сфері, але й чимало труднощів, пов'язаних з національною та історичною 

самоідентифікацією (активізація сепаратистських настроїв, що заважають усвідомленню 

політичної та етнічної єдності нації, конфліктогенний потенціал історичної пам'яті, вплив 

психологічних стереотипів радянського минулого на свідомість та поведінку громадян, 

визначення свого місця і ролі у світовому геополітичному просторі).  

Отже, нові суверенні держави виступають носіями особливої моделі етнополітичної 

трансформації і національно-державної ідентифікації, що поєднує в собі як загальні (тривале 
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співіснування в межах Радянського Союзу),  так і особливі риси – специфічну конфігурацію 

національних інтересів, внутрішньо- та зовнішньополітичних пріоритетів розвитку. На думку 

екс-міністра закордонних справ Великобританії Д. Мілібенда, поняття пострадянського 

простору взагалі є застарілим. Він, зокрема, зазначає: «...Україна, Грузія та інші - це не 

«пострадянський простір». Це - незалежні суверенні країни, що володіють власним правом 

територіальної цілісності» [1]. Формується нова національна ідентичність, що включає в себе 

усвідомлення своєї країни як частини всього світу, а не тільки пострадянського простору.  

З точки зору конструктивістського підходу, нація є штучним утворенням, продуктом 

суспільної свідомості, сформованого в період модернізації, індустріалізації та розвитку 

капіталізму. Не нація формує кордони держави, а держава межі нації. Національна 

ідентичність не органічно дозріває в процесі історичного розвитку, як стверджують 

представники примордіалізму, а штучно стимулюється державою [2]. На думку одного з 

провідних російських соціологів А. Г. Здравомислова, насправді, для того, щоб люди могли 

відчути себе приналежними до певної національної спільноти, повинна бути виконана 

колосальна робота: встановлені законні межі і визначено геополітичне розташування даної 

нації по відношенню до інших народів, розроблена певна політика в галузі державної мови, 

створена система уявлень про історичне минуле народу [3]. Дійсно, після розпаду СРСР на 

першому етапі державного будівництва молоді пострадянські республіки були зайняті 

питаннями конструювання основ своєї державності, вирішенням економічних і соціальних 

проблем, кадровими перестановками у владі, ліквідацією територіальних конфліктів і т.д. 

Проте, на даний час, в пострадянських республіках все більше уваги приділяється 

формуванню державного курсу країни крізь призму національної ідентичності, більш 

активно піднімається питання про вибір шляху розвитку, формування національної ідеї, 

етнічної самоідентифікації, що знаходить своє відображення в процесах історизації нації, 

пошуку її коренів, визначних подій та діячів. Їх основною метою є консолідація нації за 

культурно-етнічною ознакою, заради чого часто переписують і реінтерпритують історію, 

забезпечуючи послідовність місця і ролі країни в ній. Безперечно, неприпустимим у 

відносинах між усіма колишніми радянськими республіками є фальсифікація історії, взаємні 

звинувачення та вимоги відновити «історичну справедливість». Республіки колишнього 

СРСР стали незалежними в історично стислі терміни. Однак самовизначення і національна 

самоідентифікація - це завжди дуже тривалі процеси, розтягнуті на десятиріччя. 

Новостворені незалежні держави багато в чому вибудовують свою політику «від 

супротивного», відштовхуючись від колишньої метрополії як точки відліку, протиставляючи 

себе колишній імперії. Таким чином, на місці колишнього Радянського Союзу виникла 

абсолютно нова політична система. Особливо виразно ця тенденція проявляється на прикладі 

інтеграційних об'єднань. Істотний вплив на політичні процеси на пострадянському просторі 

мають і зовнішні чинники. Деякі члени Співдружності орієнтовані на західний інтеграційний 

вектор, прагнуть вступити до НАТО і претендують в більш довгостроковій перспективі на 

вступ до Європейського союзу, інші розвивають східний напрямок своєї зовнішньої 

політики, а є й такі, що виступають за багатовекторну інтеграцію у світове співтовариство 

[4]. Безумовно, республіки колишнього Радянського Союзу, стали частиною глобальної 

світової системи, хоча рівень їх інтегрованості у політичній та економічній сферах може 

суттєво відрізнятися. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Одним із основних індикаторів політичного розвитку суспільства є його політична культура. 

Вона залежить від багатьох чинників, серед яких значний вплив має історія народу, 

політична система, соціально-класова структура, економічна ситуація тощо. На сучасному 

етапі розвитку українське суспільство загалом має досить схожу конфігурацію політичної 

культури із країнами Європи, проте є певні характерні особливості, що потребують аналізу. 

Наразі це є дуже актуальним, адже процес трансформації суспільного життя нашої держави 

значною мірою залежить від адекватності існуючої політичної культури. Для того, щоб 

встановити справедливі порядки та демократію ладу недостатньо видавати постановити, 

укази та закони. Необхідні ще й розум, воля громадян, політична свідомість, тобто все, що 

становить політичну культуру.  

Загалом політична культура - це єдність об’єктивних соціально-нормативних компонентів 

свідомості, поведінки та суб’єктивних умов, що відбивають те, як люди реагують на 

політичне життя [1].  

Україна – це молода держава, яка отримала незалежність після розпаду СРСР, тому не дивно, 

що політична культура українського народу формувалась під значним тиском русифікації та 

ідеологій комунізму. Зокрема українські політологи В. Андрущенко, М. Михальченко, І. 

Курас вважають, що українська політична культура поєднує різні системи цінностей, часом 

несумісні політичні орієнтації та діаметрально протилежні типи політичної свідомості, 

позитивні і негативні характеристики, містить в собі раціональні та ірраціональні чинники. 

Однак, переважна більшість її характеристик концентрується навколо такої якості, як 

демократія, народовладдя заради свободи і незалежності [2] . 

Нині процес демократизації приніс в політичну культуру українців плюралізм ідеологій, 

концепцій, різні політичні погляди, готовність до відкритої, навіть революційної форми 

висловлювання своєї думки щодо роботи наявних політичних інститутів. Проте система 

цінностей тоталітаризму серед основної маси населення країни дає про себе знати у вигляді 

так званого пасивного громадянства. Тобто для більшої частини народу характерна 

політична індиферентність. 

Типовим явищем в Україні також є рецидиви конфронтаційного мислення, ерозія моральних 

цінностей та ідеалів, дискредитація принципів демократії, деструктивна діяльність 

ультрарадикальних сил, демагогічні тенденції [3].  

Водночас, позитивним моментом є те, що після здобуття незалежності України, для її 

політичної культури стала характерна полісуб’єктість і, як наслідок, значне збільшення 

кількості носіїв активістського типу, на противагу сформованому в СРСР підданському типу 
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політичної культури.  Але, на жаль, рівень демократії та якість суб’єктів політичної 

культури, в порівнянні із європейським досвідом, є недостатнім.  

Політична культура сучасного українського суспільства є суперечливою також через те, що в 

країні наявний регіональний менталітет, на формування якого впливають міжконфесійні 

відмінності. Так, православне населення України тяжіє до колективістських настроїв щодо 

вирішення проблем, милосердя, всенародної мети. Натомість для греко-католиків більше 

характерне влаштування вільного особистого життя, більша готовність до лібералізації.   

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що для успішного демократичного розвитку 

України необхідно працювати над методологією та практичним обґрунтуванням 

реформування існуючої політичної культури суспільства, зокрема для подолання 

регіоналізму, усунення впливу тоталітаризму, фрагментарності. Беззаперечно необхідно 

спрямовувати зусилля на формування активістського типу політичної культури. Для цього, 

на наш погляд, можна провести освітню реформу, шляхом введення для старшокласників 

необхідних предметів, які б навчали їх вміло аналізувати політичну ситуацію, формувати 

активну громадянську позицію без будь-яких ідейних впливів. Також стратегічно важливим є 

набуття навичок політичної поведінки, етики і політичної соціалізації в цілому серед всіх 

верств населення. В перспективі це надасть можливість мирного існування протилежних 

політичних орієнтацій, ідеологій, сприятиме підвищенню громадянської активності, 

формуванню якісної демократичної влади. Отже, якою буде політична культура суспільства, 

такою і буде Україна.  
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ЄВРАЗІЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ 

РЕЖИМІВ 

В наш час почався процес інтеграції на пострадянському просторі, результатом якого стало 

створення в 2010 році Митного союзу. Йдуть інтеграційні процеси в країнах Південно-

Східної Азії, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, на африканському 

континенті. Євразійський інтеграційний процес органічно вписується в сучасний 

міжнародний тренд. У західному академічному середовищі широко поширена точка зору 

щодо взаємозв'язку між ліберальною економікою і демократичною політичною системою. 

Тому з політичної точки зору демократизації повинна передувати лібералізація, про що 

досить багато видано наукових праць (Н.Боббіо, А.Пшеворський, Ф.Шміттер та ін.). Такий 

взаємозв'язок пояснюється тим, що конкуренція в економіці супроводжується конкуренцією 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2012_9_6
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в політиці, де пошук найбільш ефективних способів управління країною є пріоритетним 

критерієм для політичних діячів [1].  

Ринкова система без демократії може бути (Саудівська Аравія, Індонезія, Сінгапур), але 

демократії (в західному, а не в соціалістичному варіанті) без ринку в історії не було. 

Американський політолог Чарльз Ліндблом пише про те, що ринкова система, подібно 

політичній демократії, «заснована на контролі мас над елітами» [2, с. 251]. У той час як 

політична система являє собою досить стійку конструкцію, політичний режим менш 

стабільний, зміни його можуть коливатися в ту чи іншу сторону в межах норм, що 

допускаються конституцією і законами, особливостями соціокультурного розвитку.  

Центрально-азійські країни, повернувшись до своїх традиційних джерел, будують свою 

державність, виходячи з власного уявлення про політику і державу, на яке впливають 

провідні геополітичні гравці - Росія, Китай, Іран, а також США, які не бажають виходу з-під 

контролю важливого геополітичного регіону. Спеціаліст А.Рябов [3], зазначає відмінності в 

трансформаційних процесах країн Центральної та Східної Європи і пострадянських 

державах. Перш за все, це деінституціоналізація політичного і економічного життя, а також 

персоніфікація влади, характерна практично для всіх, крім прибалтійських, держав 

пострадянського простору.  

Своєрідний аналіз політичних режимів постає в роботах А.Воскресенського, який 

характеризує політичні режими в Казахстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, 

Азербайджані, Вірменії, Грузії як авторитарний націоналізм, а в Киргизії як нестабільна 

демократія [4, c. 136-137]. Що стосується країн Центральної Азії він застосовує також термін 

«авторитарні або консервативні патерналістські режими». Б.Макаренко з'єднує форму 

правління з методами здійснення влади і виділяє чотири категорії політичних режимів [1, c. 

105-125]. Як відзначають і Б.Макаренко і А.Воскресенський, якщо класичні домінантні партії 

формують владу, то «партії влади» формуються нею. Спеціаліст Томас Карозерс в своїй 

відомій статті «Кінець парадигми переходу» пише про те, що найбільш поширені моделі 

політичного розвитку перехідних країн слід вважати альтернативними напрямками, «а не 

проміжними станціями на шляху до ліберальної демократії». 

Зацікавленість в багатосторонньому економічному співробітництві на пострадянському 

просторі виявляють, насамперед, ті країни, які в жовтні 2011 року підписали угоду про 

створення зони вільної торгівлі. На думку Г.І. Чуфріна, за своїм значенням становлення і 

розвиток євразійської економічної інтеграції носить «навіть не регіональний, а глобальний 

характер, і його стратегічні перспективи будуть визначатися взаємодією багатьох внутрішніх 

і зовнішніх факторів політичного, військово-політичного, економічного і соціального 

характеру» [5, c. 127].  

В основі євразійських інтеграційних проектів лежать ринкові умови їх функціонування, які 

передбачають лібералізацію економічного простору, що неминуче спричинить за собою 

зміни в політичній сфері. Готовність пострадянських держав до економічного інтеграційного 

процесу пов'язана також з передачею частини повноважень наднаціональним структурам, що 

істотно послаблює ресурсні можливості авторитаризму. Таким чином, в результаті інтеграції 

відбувається лібералізація економік і демократизація політичних режимів країн - учасників 

євразійського інтеграційного проекту. 

Майдан став одним із найпотужніших комплексних викликів не лише для України, але й для 

світової спільноти. Водночас викликами-маркерами для українського суспільства від 

листопада 2013 року стали: відмова уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС, події на 

Майдані, анексія Криму, трагічні події на Сході України, російсько-українська війна та ін. У 

цій ситуації відбувається переструктурування смислового поля існування суспільства й 

виникає потреба осмислення подієвого ланцюга, започаткованого Євромайданом. 
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Європейська інтеграція і членство в Євразійському Союзі є стратегічною метою України — 

це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно 

розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних 

відносин. 

Входження України у ЄС полегшить можливість подальшого вступу до НАТО, а військова 

співпраця дозволить почувати себе спокійно на міжнародній арені. В Україні давно 

признаються загальні правила і стандарти ЄС, що полегшить співпрацю з іншими країнами 

світу. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕАДРЕСАЦІЇ НЕНАСИЛЛЯ 

Проблему насильства і ненасильства можна назвати досить значною, яка посідає важливе 

місце у суспільній практиці. Для суспільств, у яких проводяться різноманітні реформи 

(політичні, економічні, культурні), вона є особливо актуальною. 

Становлення суспільства в цілому з точки зору цінності людського життя та гуманізму – 

основні форми діяльності, що виявляє історичний досвід. Саме такою формою діяльності є 

ненасильство. Ненасильство орієнтоване на захист людського життя, є діяльністю, яка в 

основному співпадає з інтересами об’єкта, та здійснюється з метою досягнення інтересів 

суб’єкта. Соціальна практика вимагає трансформації насильницької діяльності у 

ненасильницьку. Проте, наскільки успішною може бути така трансформація, залежить від 

умов. Об’єктивними умовами трансформації насильницької діяльності в ненасильницьку є 

криза, розпад, зміна соціально-економічної і політичної системи, на якій базуються 

насильницькі дії, і докорінна зміна суб’єкта історичної діяльності, центральною метою якого 

є перехід від тоталітарної до демократичної держави. Суб’єктивними умовами цього процесу 

є усвідомлення суб’єктами ненасильницької діяльності суті і спрямованості демократизації і 

гуманізації суспільного розвитку, і досягнення єдності їх діяльності. 

Звичайно, перехід від насильства до ненасильства не є одноразовою подією. Він потребує 

значних зусиль як від окремої людини, так і від суспільства в цілому. В процесі переходу 

суспільства від насильства до ненасильства значне місце відводиться культурі. Культура 
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виникла як засіб виживання людини у боротьбі з природою, через що повинна стати засобом 

самозбереження людини.   

Становлення ненасильницького суспільства великою мірою залежить від того, як людина 

засвоїла гуманістичні зразки поведінки, моральні і правові поняття, соціальні і культурні 

цінності. Необхідно, щоб гуманістичні зразки поведінки були не просто декларацією, а 

внутрішнім переконанням кожної людини. Ненасильницьке суспільство неможливе без 

демократичної форми правління. Демократія є такою процедурою рішень, яка захищає 

людей від зловживань владою, дозволяє усувати ненасильницьким шляхом недосконалий 

уряд, передавати мирним шляхом владу від уряду до уряду. Демократія є гарантією людської 

свободи і прав. У той же час навіть при демократичній формі правління не всі будуть 

задоволені демократією та намагатимуться критикувати її, вказуючи на недоліки. Але це не 

недоліки самої демократії, а недоліки тих людей, які живуть у цьому суспільстві і які 

очолюють соціальні інститути. Демократія не виключає насильства. Демократія потребує 

захисту від тих, хто прагне правління «сильної руки», диктатора. За умов демократії 

дотримання законності, захист прав і свобод не обходиться без насильства. Але тут 

насильство є вимушеною мірою, а не правилом життя. Інші кроки, які спрямовані на 

ствердження ненасильства, - переадресування насильства. Насильство спрямовується на той 

чи інший об’єкт і втрачає свою силу. Розбиті вітрини магазинів, зламані телефонні автомати, 

понівечений транспорт та ін. Об’єктом насильства може бути державна символіка, 

пам’ятники політичним діячам, газети. Це особливо гостро проявляється у нашому 

суспільстві в період реформування всіх сфер життя. Переадресоване насильство може 

проявлятися не лише в стихійній формі, а й бути культурним фактором. До такої форми 

належить спорт. У спорті існують певні етичні норми і правила ведення поєдинку.  

Наступним кроком в трансформації насильства повинні бути співробітництво між людьми, 

особистісні зустрічі. Лише таким чином можна вирішувати найбільш спірні і «болючі» 

питання. Ствердженню ненасильницьких відносин між людьми сприяє і створення відкритих 

децентралізованих організацій.  

Отже, цілком точно можна назвати ідею ненасилля – силою в нашому світі. Надати людям 

можливість здійснювати значні переміни, обстоювати свої вимоги та захищати свій образ 

життя, здатна саме нанасильницька боротьба. Ця боротьба опирається на розуміння, що 

політична влада базується не на насиллі, а на взаємодії мас та суспільному співробітництву. 

Розірвати коло насилля у політичному конфлікті здатне використання форм ненасилля, як 

способи розв'язання проблем, на базовому рівні. Саме це відкриває яскраві перспективи 

подальшого соціально-культурного розвитку та виводить політичну практику на інший 

рівень. Потрібно ясно розуміти можливий потенціал ідеї ненасилля, що відповідає існуючій 

реальності та є ціннісно-нормативним орієнтиром для політики, яка спрямована для мирного 

співіснування та кращого майбутнього. 

 

Костюкевич С.В. (г. Минск) 

svkostus@yahoo.com 

СОВРЕМЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ ЗА ЛИДЕРСТВО: НА ПРИМЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современность сложно понять и дать ей научную дефиницию вне контекста борьбы за 

лидерство, которая проходила в 20 столетии между коммунистическим миром и 

капиталистическим. Водораздел между мирами проходил по линии отношения к personal 

money-making. В коммунистическом мире осуждалась свобода личного обогащения (тем 

самым был закрыт путь идеологическому оправданию буржуазного развития и, как 
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результат,  запрещалось личное предпринимательство с наймом работников). В 

капиталистическом она приветствовалась и считалась одним из эффективных средств, 

делающих экономику сильной, а общество и людей богатыми. Столь полярное отношение, 

представленное в конфликтующих идеологиях: коммунизма и капитализма, позволило Е. 

Хобсбауму (E. Hobsbawm) определить 20 век как «век крайностей». Можно проследить (на 

примере высшего образования), как проходила борьба за лидерство между двумя крайними 

идеологиями 20 века, если обратиться к логико-историческому анализу мировых глобальных 

процессов, запущенных в секторе высшего образования в 20 веке (речь идет о массовизации, 

профессионализации и маркетизации сектора высшего образования). Вначале перевес был на 

стороне коммунистической идеологии, о чем свидетельствует тот факт, что первые два 

процесса (массовизацию и профессионализацию классических университетов) запустили 

именно советские коммунисты, а западные страны повторили их эксперимент. В 70-е, 

советские коммунисты уступили лидерство, и на это указывает тот факт, что последний по 

времени процесс (маркетизацию) начали западные страны, вслед за ними, это повторили 

бывшие советские страны.  

Привлекательность коммунистической идеологии в глазах мировой общественности 

обеспечил тот факт, что большевики выполнили государственную программу 

индустриализации страны, которая включала следующие задачи: обеспечение военно-

технической мощи и ликвидацию бедности. И военно-техническая мощь была создана, так 

что весь мир стал бояться советской империи, и бедность была ликвидирована, так что 

многие в мире стали думать, а не является ли советская система правильной. Однако 

наибольшее впечатление произвели технологические успехи Советского Союза в освоении 

космоса. После этих успехов западные специалисты изучали советское высшее образование 

и сделали заключение, что преимуществами советского высшего образования являются: 

массовость, государственное финансирование, профессионализация. Не желая уступать 

советской стране технологическое лидерство, западные страны также запустили процессы 

массовизации и профессионализации. Первоначально они также обеспечивали 

государственное финансирование своим вузам, но спустя примерно два десятилетия 

западные страны осознали, что государственное финансирование сектора высшего 

образования при наличии массовости вузов – это слишком тяжелое бремя для бюджета. 

Поскольку в Советском Союзе было не принято публично обсуждать острые вопросы, то о 

связи массового высшего образования с такими проблемами, как недостаток 

финансирования и снижение качества, впервые заговорили на Западе после того, как 

западные страны, повторив эксперимент СССР, осуществили массовизацию высшего 

образования. Вероятно, следует предположить, что последствия массовизации высшего 

образования надолго отбили охоту у западных политиков копировать опыт СССР. Более 

того, есть основание считать, что приход к власти таких западных лидеров как Р. Рейган и М. 

Тетчэр показал, что в западных странах уже не казались привлекательными идеи, которые 

продвигал Советский Союз. С приходом Рейгана и Тетчэр поддержку получили именно 

капиталистические ценности (рыночный подход, прибыль, личное обогащение), которые, как 

считалось, помогают строить сильную экономику, поскольку, как было осознано, слабая 

экономика не может быть гарантом социальных экспериментов. Применительно к сфере 

образования реванш капиталистической идеологии означал выбор политики маркетизации. 

Финансово-экономический кризис 2008 г. показал, что реванш капиталистической идеологии 

(свободного рынка) длился недолго и что 21 век имеет убедительные основания признать обе 

крайние идеологии 20 века (коммунизм и капитализм) банкротами. 

Итак, 21 век стоит перед интеллектуальным вызовом: как не подавляя свободу личного 

обогащения (что делал советский коммунизм, предпочитающий ставку на идеологическую 

мотивацию и административное принуждение к труду), ограничить ее законодательно и 

культурно (т.е. обуздать алчность, что не сделал западный экономический либерализм, 
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предпочитающий laissez-faire), с тем, чтобы избежать как застоя в экономике, так и 

периодических кризисов.  Обе позиции (и тотальный запрет свободы личного обогащения и 

тотальная свобода личного обогащения) по своему безумны (как всякая крайность). 

 

Крижня В.О.(Київ) 

vita.krizhnyaya@mail.ru 

ЕТНОПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

У СРСР, де всі республіки вважалися братськими, етнополітичні конфлікти були досить 

вагомими, а після розпаду СРСР, коли на міжнародній арені з’явилися нові країни, які мали 

створювати наново власну економіку та політику, етополітичні конфлікти на пострадянських 

теренах загострились та створюють безліч проблем для світової економіки, в цьому і полягає 

актуальність даної теми. Мета цієї роботи полягає у комплексному досліджені проблеми 

конфліктів на етнічному та політичному підґрунті. 

Національно-етнічні конфлікти - конфлікти на основі боротьби за права та інтереси етнічних 

і національних груп, які пов'язані зі статусними або територіальними претензіями[3]. За 

основними цілями та вимогами виділяють 4 основні групи етнополітичних конфліктів: 

 Статусні інституційні конфлікти, які згодом переросли в прагнення до  (національні 

рухи Естонії, Литви, України); 

 Конфлікти в автономних республіках, які утворилися через прагнення до підвищення 

статусу республіки (Нинішній статус Татарстану в Російській Федерації) 

 Екстериторіальні – це такі  конфлікти, які ведуться якби від імені етнічних спільнот 

щодо їхніх прав на певній території(Грузинсько-Абхазький конфлікт). Ці суперечки 

зазвичай найважчі для врегулювання. 

 Міжгрупові; 

За наслідками етнополітичних конфліктів за десять років, з 1991 по 2001, загинуло більш ніж 

750 тисяч громадян різних країн. Приблизно 3 мільйони було поранено, 12 мільйонів людей, 

колишніх громадян республік СРСР, стали біженцями, які залишили своє житло та майно і 

переселилися туди, де можливо якось вижити [1]. 

Найчастіше причиною міжусобиць на пострадянських теренах виступають проблеми 

етнічних меншин, а саме в сферах мови та освіти. За статистикою більшість політичних 

загострень стається через прагнення національних меншин до вільного спілкування та 

навчання рідною мовою.  

Найбільш конфліктогенна проблема на пострадянському просторі - це проблема 

російськомовного населення. Після розпаду СРСР за межами Російської Федерації 

опинилося біля 25 млн. росіян. Більшість країн СНД свою політику направляють на розвиток 

титульних націй, неоднорідний рівень соціально-політичного розвитку. ЩО тільки 

загострює етнічні конфлікти. Найбільшого загострення проблема досягла в Естонії та Латвії, 

коли більшості російськомовного населення відмовили в наданні громадянства[2]. 

Географічно можна виділити 5 основних груп конфліктів: 

 Прибалтійскі республіки( Естонія та Литва). Як вже було зазначено вище в цих 

державах існує гостра проблема російської нацменшини.; 
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 Придністров’я ( а саме Придністровська Молдовська Республіка). Незалежна 

придністровська держава де-фактом існує, хоча вона і не визнана світом. 

 Південний Кавказ (Вірменно-Айзейбаржанський та Абхазько-грузинський конфлікти) 

Вірменно-Айзейбаржанський конфлікт знову загострився весною 2016 року. Абхазько-

грузинський конфлікт вважається найбільш кровопролитним конфліктом за всю історію 

на пострадянському просторі; 

 Центральна Азія(Ферганський, Ошський та Таджико-киргизький конфлікти). 

Проблеми в цьому регіоні заключаються в тому, що більшість етносів на цій території 

мають велику кількість суперечностей та протиріч, які існують декілька століть і 

загострення може статися через дрібницю; 

 Україна(ДНР, ЛНР, анексія Криму) починаючи з кінця 2013 року, коли в країні 

відбулися політичні та соціальні зміни,  різко загострилися відносини з РФ,  після цього 

почалися бойові дії в зоні АТО, які продовжуються і досі та приєднання півострову 

Крим до складу РФ. 

Отже, конфлікти на етнічному підґрунті відбувалися ще в СРСР, а після його розпаду тільки 

загострилися. Пострадянський простір у світі вважається одним з найбільш конфліктних 

регіонів. Наразі ми маємо декілька серйозних етнополітичних конфліктів, які потрібно 

вирішувати. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Границы цивилизаций обладают различным значением в зависимости от состояния, этапа 

развития, как, собственно, цивилизации, так и ее соседей. Значение определено 

объективными условиями исторического процесса взаимодействия цивилизаций, так и 

субъективным фактором цивилизационной деятельности.  

Границы в цивилизационном измерении могут быть обусловлены цивилизационным 

расположением внутри цивилизации и между цивилизациями. При этом масштаб границ 

характеризуется содержанием цивилизаций, которые могут быть империями (включающими 

метрополию и колонии), межгосударственным объединением, государством, и группой 

государств. Такая классификация определена степенью связанности граждан в цивилизации 

и спецификой основных противоречий. Государство-империя обладает жесткой 

централизацией – метрополией-«ядром» и колониями (периферией), обладающими 

государственной историей, часто связанность обусловлена в первую очередь «железными 

легионами» и дорогами, сетью региональных административных центров, транслирующих в 

приграничье культуру империи. Одновременно «приграничье» означает максимальное 
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напряжение культурных идентитетов, которые часто более размыты под влиянием 

заграничной культуры. Если использовать фрактальный понятийный аппарат, происходит 

изменение приграничной размерности империи. Переход границы определяет пертайлинг, 

пространственное распространение имперских изломанностей (фракталов) и паттернов 

социокультурного поведения, т.е. процессы колонизации и миссионерства. В обратном 

направлении идет иммиграция в попытке конвертации на гражданство империи своих сил, 

политических, экономических и других капиталов. 

Межгосударственное объединение обладает полицентричностью в отличии от 

моноцентричной империи, происходит смещение центризма и периферии исходя из 

межгосудрственных правовых форматов или на принципах самоорганизации, концентрации 

внутренней силы, а также сложения сил альянсов и союзов. 

Государство, а точнее цивилизация, мимикрировавшая под национальное государство, 

характеризуется как целостность, в которой части уже утратили свою государственную 

историю, а обладают лишь смыслом развития провинциальности в единой целостности, 

происходит государственно-административное деление, исходя из принципов несоблюдения 

границ этнического компактного проживания или предыдущего «государственного 

устройства частей», новой подсистемной определенности. Часто цивилизация в формате 

«национального государства» – это этап империи, утратившей свое имперскую меру, 

преобразующую цивилизацию в государственность. 

«Группа государств», как особый тип цивилизации, обладает жесткими установками 

национальных государств с достаточной граничной отграниченностью, жесткой барьерной 

функцией, обособленностью, с общими идентификациями и ценностями жизнеустройства, 

например, культурно-ценностными или религиозными общими признаками. Возможны 

взаимные переходы моноцентричного и полицентричного устройства друг в друга (в 

различные состояния этих типов), и попытки ограничить возможности этих переходов. Так, 

современное развитие Евросоюза тяготеет в сценарном поле к переходу из 

межгосударственного объединения с большей вероятностью к состоянию и типу «группа 

государств», так и с меньшей вероятностью в тип «государство». 

Исходя из этих предварительных размышлений, необходимо рассматривать масштабное 

измерение границ, как во внутри-цивилизационном, так и меж-цивилизационном 

функционировании. 

Противоречия внутрицивилизационных границ происходят, как минимум, в борьбе за 

центральность в цивилизации или за региональное лидерство. Форматы этой борьбы могут 

быть различны: демографические – за человеческие ресурсы; экономические – 

производительность и емкость рынка для инноваций; научные – за центральность новаций в 

трансляции их в инновации в научную периферию, обслуживающую их внедрение; 

культурные – за ценности, смыслы, значения и нормы; политические – за влияние и власть и 

т.д. При этом возможны «скрещивания» и «гибридизации» влияния, часто являющиеся 

неочевидными для парадигмы границ национальных государств. Поскольку центры влияния 

через границы могут формировать сетевые и дистанционные структуры в отношениях сетей, 

альянсов, кластеров в механизмах использования специфики социального, а не физического 

территориального, пространства. 

Так, внутри-цивилизационный формат экономической, культурной, политической и 

социальной истории Европы формировался в едином геополитическом и цивилизационном 

процессах. Здесь вполне можно прибегнуть к геологической метафоре тектоники, к которой 

теоретически обращались К. Маркс (в введении понятия «формация»), М. Кастельс (понятия 

«тектонических плит») и др. 
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Цивилизация как тектоническое единство, обладающее целостностью и достаточной 

экономико-инновационной емкостью демографического основания, должна быть определена 

еще и культурой субъектности, дееспособности не только по отношению к природе, но и к 

конкурирующим цивилизациям. В этом случае границы выступают линией разлома 

столкновения или напряжения. В этом состоянии часто находятся при обострении 

цивилизационной конкуренции государства-лимитрофы, которые являются как 

«амортизаторами», так и линиями взаимодействия, обмена, а часто и взрыва 

цивилизационных новаций или трансляторами инноваций. 

Разнообразие тектонических цивилизационных напряжений достаточно вариативно передает 

англоязычное смысловое пространство. Смыслы «напряжения» предаются словами: voltage – 

напряжение, как отражение измеряемости силы процесса; potential – напряжение как 

потенциал; tension – давление, упругость; stress – стресс; strain – деформация, напряжение; 

pressure – давление; intension – интенсивность, сила, усилие; stretch – протяжение 

простирание. 

Граница в межцивилизационном пространстве – это поле «девиации», отклонения, 

изменения размерности, иногда «маргинальности», нахождения вне структуры, стресса при 

нахождении в цивилизационном давлении. При этом изменение размерности выступает как 

падение «вольтажа центра до минимума» в межкультурном, межэкономическом и других 

цивилизационных обменах и барьерах.  

Барьерная функция определяет границу как зону упругости и пронизываемости. Поле 

потенциала является определением границы в возникновении новации и пронизывании 

инноваций, например, в кросскультурном плавлении ценностей, смыслов и значений. К тому 

же пограничье формирует особый склад ментальности в трансляции и обмене различных 

цивилизационных картин мира, что требует комунникативной гибкости, поиска единства, 

целостности во взаимодействиях, поскольку дискриминация в условиях давления и 

напряжения приведет к быстрому возрастанию конфликта. 

Смысловые контуры границы определены и фазами напряжений цивилизаций:  

Инерции, борьбы и обмена культурными образцами освоения природ, хозяйствования, 

управления жизнеустройства в различных сферах;  

развития, в трех форматах –деградации (или архаизации), основными процессами которого 

является проживание, демографическое старение, распыление и увядание творческого 

потенциала, перехода на технологии предыдущего этапа развития; территориальной 

экспансии, колонизации, миссионерства, формирования в других территориях 

дистанционных форм сетей, альянсов, кластеров, формата догоняющей модернизации; 

прогрессивного развития в творчестве и формировании новаций, достижения нового 

качества организации и жизни; 

хаоса, неустойчивого состояния, доминации диссипативных цивилизационных структур, как 

крайней формы деградации или режима с обострением, который может характеризовать 

фазовый переход цивилизации, ее нового поколенческого или эпохального значения 

цивилизационного хронотопа. 

Значительную роль играют фазовые переходы состояний цивилизации и взаимодействия 

цивилизаций: от мира к войне, процесс цивилизационного травмирования; от войны к миру, 

мирное урегулирование как исцеление или деформированная форма – консервация травмы.  

Исцеление в данном контексте рассматривается как мир лучше предыдущего или прорыв к 

новому качественному состоянию цивилизации или к новой масштабной целостности (о чем 

писал А. Тойнби), к формированию человечества или мировой цивилизации, требующей 
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особых новаций. При этом существенно меняется значение границ как территории военного 

инцидента, первой военной фазы, или территории мирного урегулирования (в переходе от 

войны к миру), или границы качественно нового состояния цивилизации. 

 

Ліннік І.М. (Київ) 

Irina.12.11.95@mail.ru 

ЗМІНА ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

XXI століття відрізняється зміною політичних режимів пострадянських держав. Для початку 

необхідно розуміти різницю між значеннями термінів «політичного режиму» та «зміною 

режиму» Під політичним режимом розуміють сукупність політичних суб'єктів, які 

здійснюють контроль за наявними ресурсами для реалізації своїх цілей; це певні правила, які 

створюють обмеження та стимулюють до виконання певних дій політичних суб'єктів.  

Дане визначення дає змогу розрізняти конкурентні та неконкурентні режими, а також 

звертати увагу на рівновагу як відсутність політичним суб’єктам міняти свою поведінку. При 

зміні режиму буде порушуватися рівновага,що в свою чергу призведе до встановлення іншої 

рівноваги. 

Під політичними суб’єктами режимів, слід розуміти певні організовані групи, які мають 

змогу вплинути на певні політичні рішення. 

Виділяють різні підходи, які дають розкривають сутність посткомуністичного режиму. Суть 

першого пояснює політичний розвиток посткомуністичних держав під  впливом "спадщини 

минулого", бо саме ця спадщина визначає головних політичних суб’єктів і здійснює розподіл 

ресурсів між ними. Таким чином, цей спадок вважається елементом структури політичних 

можливостей, тобто це є зовнішні структурні обмеження, які змінюються на певних етапах 

трансформації політичних режимів. Також одним із головних елементів виступає політична 

еліта, а саме ступінь інтегрованосі і її диференціація.Еліта  здійснює вплив на розподіл 

ресурсів,  в свою чергу об’єм і ціна мають відношення щодо вибору стратегії еліти, серед 

яких слід виділити стратегію кооперації та придушення.   

На вибір стратегії впливає два фактори: розподіл ресурсів під контролем політичного 

суб’єкта і опонента і цінова стратегія. Таким чином, можна стверджувати, що демократія 

можлива, якщо ціна репресії щодо опозиції для керуючої еліти перебільшує ціну терпіння. 

Проте, слід звернути увагу на  вплив щодо вибору стратегії додаткових факторів. 

Пострадянська версія зміни політичних режимів, визначена двома інститутами: радянська 

система управління і радянський етнофедералізм. На основі дії цих інститутів розробили 

регіональні або галузеві групи еліти, які нерідко виникають навколо місцевих кланів чи 

навколо управління потужних підприємств, з певним часом, ці еліти стали фінансово-

промисловими групами і пережили крах Радянського Союзу. Ця елітна група стала 

політичними суб’єктами  першим конкурентних виборів. 

Структура еліти має вплив на відносну цінову стратегію. Якщо монолітна еліта бореться 

вкрай роздробленою опозиції, то ціна пригнічення – невисока, фрагментована керуюча 

група, яка бореться з монолітною опозицією, має більш високе придушення цін, незалежно 

від балансу ресурсів. 

 Структура еліти здійснює вплив на рівень невизначеності в режимі зміни. Невизначеність є 

найменш вірогідною для монолітного еліти, еліта ділиться на середній рівень невизначеність 

для фрагментованої еліти високий ступінь невизначеності,  для атомізованої – найвищий. На 

основі даних спостережень можна сказати: різниця варіантів зміни режиму спричинена 
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конфліктами еліти, які, залежать від структури. Конфлікти еліти під час зміни режиму не 

завжди призводить до кінцевого результату, кожен варіант може  може бути перетворений в 

інший.  

Сценарій зміни режиму в Україні дослідники класифікований як "безформний плюралізм". 

Високий рівень фрагментації еліти, який був за радянських часів на основі потужних 

керуючих компаній і урядів постійної нестабільності в результаті визначили зміни в політиці 

режиму пострадянської України.  

Після масової мобілізації опозиції, режим зберігає достатньо високий рівень нестабільності і 

розробив сценарій "бойових дій за правилами". "Безформенний плюралізм" виник в Україні 

як результаті історичних відмінностей між Сходом і Заходом. Питома вага регіональних 

кланів по всій країні спостерігалася досить високою, вони знаходилися в  конфлікті один з 

одним за ресурси, і ніхто не може претендувати на домінування.  

Придушення цін було відносно високою, так що  спрацював сценарій "картельні угоди". 

"Боротьба за правилами" розвинулася внаслідок наступних факторів:  

- потужні регіональні політичні суб’єкти ; 

- фрагментарна еліта; 

- висока ціна придушення. 

При порівнянні змін політичних режимів виділяють наступні фактори, що визначають ці 

зміни, "спадщина минулого" елітної структури, розподіл ресурсів між суб'єктами, ефекти 

інститутів, цінову стратегію. 

 

Майструк Н.О. (м. Київ) 

natalia.maistruk@yandex.ru 

СОЦІОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ТА ЗАВДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

Термін «цивілізація» з’явився у другій половині 18 ст. за часів Французької Революції для 

позначення: 1) суспільства,  в якому панує громадянський, а не воєнний закон; 2) 

суспільства, що складається з вихованих, витончених людей, яким властиві соціальні 

чесноти. До середини 19 ст. цей термін став широко застосовуватися на Заході, а потім і за 

межами Європи тими націями, які підтримували ідеї модернізації. Основними складовими 

цього поняття в ті часи були такі визначення: влада закону, відмова від насильства на 

користь юридичного вирішення проблем; усталена держава та захист прав власності;  

розвиток торгівлі та підприємництва; розвиток міст; культивація виховання гарних манер як 

відмінної риси міського способу життя. Але наприкінці 19 ст. на Заході значення цього 

поняття було змінено його сенс задля позначення особливостей науково-технічного прогресу 

та техніко-економічної могутності. 

Що стосується наукових рефлексій цього поняття, то О.Конт, формулюючи закони розвитку 

суспільства, спирається на визначення поняття «цивілізації» як духовного життя суспільства, 

що знаходить своє відображення у релігії, філософії, науці. Широко виділяють лінійно-

стадіальні, універсалістські, циклічні, регіональні та локальні теорії цивілізації [1, 335-341]. 

Лінейно-стадіальні (А.Тюрго, Ж.А.Кондорсе) теорії акцентують увагу на культурному 

прогресі, цивілізаційному розвиткові у напрямі побудови більш досконалого суспільства та 

вдосконалення людини. Універсалістські (І.Валерстайн, А.Г.Франк та ін.) – засновані на 

визнанні універсальних критеріїв суспільного розвитку та існування універсальної, 
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глобальної цивілізації тощо. Циклічні теорії цивілізації (Дж.Віко, О.Шпенглер та ін..) 

передбачають аналіз суспільного розвитку з позицій дослідження циклів історії як процесу 

оновлення культури або її трансформації у певну цивілізацію. Регіональні та локальні теорії 

акцентують увагу на різних формах регіональних та локальних проявах цивілізаційних 

зв’язків.   

В цілому, як зазначає американський соціолог Дональд А. Нільсен, соціологія цивілізацій 

потребує, щоб ми завжди відшукували глибинні сторичні корені задля пояснення сучасних 

(modern) процесів. Їх джерела знаходяться не тільки у запитах капіталізму, держави, армії та 

інших інститутів модерну, але й у раціоналізованих структурах свідомості та численних 

історичних напластуваннях образів та ідей [ 2, 417]. 

Ш.Ейзенштадт розвиває концепцію численних модернів, розглядаючи модерн (modernity) як 

цивілізацію особливого типу. Історія цивілізації модерну – це історія безперервних 

конфронтацій  та породжуваних останніми трансформацій висхідних понять та принципів, це 

– історія численних типів суспільств модерну. На відміну від світ-системних інтерпретацій 

світового розвитку як розповсюдження західних зразків модернізації, зазначена концепція 

більшою мірою спрямована на дослідження локальної специфіки. Так, європейський модерн 

можна характеризувати як єдину модель, так, і як численні модерни (структурний та 

культурний плюралізм європейської цивілізації).  

Серед основних напрямів порівняльно-цивілізаційних досліджень можна виділити: 

дослідження культурного ядра цивілізації; аналіз інституційних структур та їхньої динаміки; 

дослідження динаміки розповсюдження цивілізацій у просторі та часі; аналіз чинників, що 

впливають на трансформації цивілізації та ін. Не втрачає своє актуальності дослідження 

цивілізацій як центрів творчої активності інтелектуалів (Р.Колінз). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ ІНДІЇ 

Капіталізм - лише одна з існуючих у світі суспільно-економічних формацій, що має спільні 

риси встановлення у різних країнах . Історія його формування пов'язана з такими явищами, 

як колоніальна експансія та експлуатація робітників, проте існує ряд характеристик, що є 

специфічними у контексті розвитку конкретної країни. Отож метою даної роботи є 

висвітлення особливостей формування та розвитку капіталізму в Індії. 

 В Індії встановилося насамперед панування Англії, яка тут поралася біля двох століть. У 

середині XVIII ст., коли почалося активне проникнення в Індію англійських військ, Англія 

була передовою капіталістичною країною. Але методи англійської експансії в Індію були 

далекими від експорту розвиненого капіталізму. Англійські колонізатори постійно 

підбурювали між собою місцевих феодальних владик, жорстоко придушували будь-які 

форми опору корінного населення, нав'язували йому нерівноправні, так звані субсидіарні 
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договори, в силу яких місцева влада підпорядковувалися англійським колонізаторам і 

зобов'язувалися утримувати за свій рахунок контингенти англійських військ. 

Не можна сказати, щоб англійське проникнення ніяк не позначалося на капіталізації Індії, 

але країна була набагато слабкіше того величезного збитку, який завдав країні англійський 

колоніалізм. Підпорядкування Індії йшло насамперед шляхом завоювань, в процесі яких 

народи Індії зазнали численні людські жертви. 

З Індії вивозилась велика кількість сировини і коштовності, а вона сама перетворилася в 

ринок збуту англійських товарів. Приплив англійських товарів зруйнував індійське 

ремісниче виробництво, що вплинуло на добробут, а особлива податкова політика в сільській 

місцевості, що виражалася в посиленні податкового тягаря, знижувала вартість землі і 

приводила до її втрати місцевим селянством. 

Промисловий переворот почався з великим запізненням - тільки в середині XIX ст. 

Незважаючи на "омертвіння капіталів" в Індії все-таки виникали мануфактурні підприємства 

і капітал знаходив застосування в промисловості. 

Вже з другої половини XIX ст. з'являється і незначний прошарок індійської буржуазії, 

насамперед торговельної, що носила переважно компрадорський характер (місцева торгівля). 

З цього часу може йти мова про появу капіталістичного устрою, елементи якого 

зароджувалися ще до англійського завоювання і були потім розчавлені колонізаторами. 

З'являються і деякі мануфактурні підприємства, що належали індійцям. Число їх було вкрай 

незначним і, як правило, вони були пов'язані з інтересами зовнішньої торгівлі. Вони 

займалися розфасовкою чаю, виробництвом цукру, видобутком деяких місцевих корисних 

копалин. 

До кінця XIX ст. індійським капіталістам належало менше 30% всього акціонерного капіталу 

в місцевій фабрично-заводської промисловості. Взагалі, англійські влади всіляко намагалися 

не допустити розвитку національного капіталізму в Індії, але експорт насамперед англійської 

капіталу не міг не сприяти зародженню, а потім і розвитку капіталістичних відносин. В Індії 

досить інтенсивно розвивається бавовняна промисловість, видобуваються місцеві корисні 

копалини, наприклад вугілля, залізна руда та ін., будуються залізниці. Національна 

буржуазія, поступово збільшуючись, входила в усі великі протиріччя з англійською 

буржуазією та з англійськими колоніальними і центральною владою. 

Колоніальний капіталізм мав двоякого роду наслідки для економічного розвитку колонії. З 

одного боку, він руйнував цілісність докапіталістичної економіки: розвиваючи виробництво 

сировини і грабуючи місцевих ремісників конкуренцією фабричних виробів, колоніальний 

капіталізм прив'язував економіку залежною країни до економіки метрополії як 

несамостійного сировинного придатка.  

З іншого боку, капіталістичний спосіб виробництва в тій чи іншій мірі розвивався в самій 

колонії. Ступінь розвитку національного капіталізму визначався можливостями суспільного 

розподілу праці, а також ємністю внутрішнього ринку - ввезення англійських товарів 

викликав загальний ріст внутрішньої торгівлі. Збагачення компрадорів привело до утворення 

великих капіталів в руках індійської буржуазії. Компрадори і були основоположниками 

фабричної системи. Величезні масштаби країни, природні багатства і розмаїтість природних 

умов Індії створили передумови для розвитку національного капіталізму. 

Таким чином, для Індії характерний колоніальний шлях генезису капіталізму. Також, можна 

стверджувати, що закономірності генезису капіталізму в Індії вже були підготовлені 

розкладанням феодалізму, розвитком ремесла і торгівлі, процесами первісного накопичення 

капіталу. 
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THE ROLE OF GRASSROOTS MOVEMENTS IN MODERN POLITICS 

Grassroots movements – the term in modern political science used to describe an economic or 

political movement based on local initiatives, or the initiatives themselves. The term itself appeared 

at the start of the 20th century, but the role of the masses in shaping politics has been known 

throughout human history. The term was associated with communist movements of the 20th century 

due to the heavy reliance of leftist ideologies on spontaneous initiatives of the masses. Up until the 

modern times, grassroots movements usually appeared in response to a social or political outrage of 

the population, and often operated outside of the current political systems, which is why grassroots 

and by extension movements originated from the masses were frequently referred to as revolutions.  

In modern politics, the grassroots movements have shown to have a revival in a different context, 

depending on the political state of the society. The modern democracy has allowed the new 

implementation of the term, with grassroots movements operating instead within boundaries of the 

political system. Therefore, it can be claimed that the role and methods of grassroots movements in 

modern politics is dependent on several factors, including the political system, state of political 

freedom, and method of democratic representation of the society.  

The political system is important because it sets the boundaries for political actions and movements 

of the society. In the case of a functional democracy, the grassroots movements will be able to 

embed itself into the political system, essentially becoming a part of the political process. However, 

in societies with political systems like dictatorship or absolute monarchy, the grassroots movements 

are usually forced into its historical role. This means that in the absence of a functional mechanism 

to operate in, the grassroots movements will serve as a method of resistance to the current regime, 

not as a way to advance an economic or political agenda. 

Even in the modern democratic societies, the grassroots movements usually have to resort to the 

fringe resistance role. This is due to the fact that some modern democracies hypocritically do not 

guarantee or actively limit the freedoms of gathering, speech, press. This can be observed in 

modern, democratic, but authoritarian societies like Russia and South Korea, for example. Similar 

to the situation with the political system, the lack of means to operate within a current political 

system will force the grassroots movements into the resistant role.  

The last factor that the grassroots movements need in order to operate within the context of modern 

democracies is the method of political representation. In societies with a direct democratic system, 

like Switzerland, grassroots movements are completely embedded into the political structure, 

serving as the primary mean to advance a political agenda. In representative democracies the 

grassroots movements will usually appear in support of the official political initiative from the top, 

or instead advance an idea that will be taken up by the top for deliberation. There are, of course, 

cases where a functional modern representative democracy completely fails to address the 

population’s concerns. In this case, the grassroots movements will usually serve in its traditional 

resistant role to the top, but within the legal frameworks of the political system. Methods usually 
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employed in this case include petitions, active participation of the press, and spontaneous social 

media phenomena.  

Both traditional and new forms of grassroots movements described above have played an active role 

in shaping modern politics. It should be noted that the new grassroots movements, operating within 

a framework of a functional democracy, rarely calls for a change of political regime or system. This 

is because in a functional democracy, the representation of the population’s sentiments is good 

enough that the outrage of the population usually focuses on focused, narrow issues, rather than the 

whole system. The example of this is the campaign to raise minimum wage in the United States. 

Traditional grassroots, on the other hand, usually calls for a change of the whole system. In this 

regard, they are very close to and usually evolve into revolutions. The example of a traditional 

grassroots movement is the Euromaidan revolution in Ukraine.  
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО МОДЕРНУ 

Згідно з визначенням, модернізація – поняття, яке означає зміни, що відбуваються в 

суспільстві в результаті утвердження капіталістичного громадського устрою, 

індустріалізації, урбанізації, секуляризації та розвитку інститутів держави. 

Без сумніву, українське суспільство має багато перешкод та труднощів на шляху до модерну, 

розглянемо основні з них: 

 загальні праві настрої аутентичного населення, що унеможливлюють органічну 

євроінтеграцію України; 

  повільна декомунізація суспільної свідомості, відсутність просвітних робіт і як 

наслідок загальна пауперизація; 

 відсутність громадянського суспільства і неможливість аутентичної ментальності 

співіснування з державою як складного діалектичного процесу взаємоконтролю, 

взаємообмежування та взаємної доповнюваності; 

 недостатня демократизація існуючих політичних інститутів, та необхідність 

формування сучасних національних організацій сучасного типу. 

Оскільки постмайданівська Україна потерпає від радикально правих настроїв, які 

недопустимі в умовах модерну, необхідне введення об’єктивної точки зору 

самоідентифікації України в сучасному світі. Запорукою успішної декомунізації є значний 

рівень сформованості громадянського суспільства, наявність соціального запиту на 

звільнення від «червоного» минулого. Крім того, на шляху до модерну українському 

суспільству слід визначитись до якого з архетипів себе віднести: козацького чи 

комуністичного. 

Всі вищезазначені кроки необхідно реалізувати, оскільки епоха модерну знаменує свободу 

розуму, розширення меж свідомості, відкриваються шляхи інноваційного розвитку, які 

включають у себе: урбанізацію, індустріалізацію та розвиток системи комунікації. Все це – 

невід’ємна частина модерного суспільства. 

У контексті шляху України до модерну варто взяти до уваги процес модернізації економіки 

України. Аналіз останніх 20 років показує, що держава основною мірою переймається 

виключно фінансовими проблемами, які насамперед пов’язані із неможливістю виконання 

всього обсягу своїх соціальних зобов’язань.  
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На відмінну від економічно розвинутих країн світу з економічною концепцією, яка 

розподіляє податки між населенням за ліберальними принципами, податкова система 

України значною мірою лягає на фінансово незахищений прошарок суспільства. Тому цілком 

очевидно, що розподіл  обов’язків по сплаті податків є набагато вигіднішим для заможної 

верстви населення України і являється обтяжливим для незаможної частини. 

Табл. 1. Порівняння податкового навантаження на різні за доходами групи 

населення США та України, % загальної суми податків [1, с. 20] 

 США, 2009 Україна, 2010 

Бідніші 50% платників податків 2,3 2,3 36,3 

Заможніші 50% платників податків 97,8 63,7 

Найзаможніші 10% платників податків 70,5 20,2 

Найзаможніші 1% платників податків 36,7 4,4 

На сьогодні проблема діючої системи пільг також стоїть дуже гостро, оскільки більшість 

чинних пільг скоріше мають характер привілеїв, а ніж являються комплексом соціального 

захисту. У результаті ситуації, яка обумовлюється всіма вищезазначеними факторами 

спостерігається масове незадоволення суспільства - яке виступає як лімітуючий фактор у 

намаганнях держави модернізувати економіку. 

Варто зазначити, що  основний  критерій успіху модернізації економіки це продуцент 

ресурсів -  трудовий  потенціал, який є основною рушійною силою даного процесу. 

Важливими чинниками у модернізації економіки України також є впровадження інших 

неринкових чинників  та реалізація політики прискореного формування бізнесу з успішних 

виробництвом, яке буде конкурентоспроможним не тільки на внутрішньому ринку. Але, всі 

ці економічні метаморфози мають супроводжуватись не лише впровадженням нових 

продуктів та технологій, а і максимальною економією ресурсів. 

Шлях України до модерну довгий та нелегкий, оскільки необхідні одночасні комплексні 

зміни у різних сферах суспільного буття, і насамперед у свідомості населення, тому основне 

завдання яке ми маємо перед собою поставити – вихід на принципово новий, зростаючий 

рівень розвитку. 

Отже, процес політичної модернізації у випадку України як пострадянської країни 

виявляється амбівалентним, оскільки він з одного боку має вектор на встановлення 

інститутів ліберальної демократії, а з іншого боку – такий, що підпорядковується панівному 

етосу, і у результаті сприяє встановленню антимодерних практик.  
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THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MODERNIZATION THEORY 

    One of the necessary conditions for the formation of a new world order is modernization. It is 

based on recognition of the main law of social development of constant change, complexity of 

political, economic and cultural structures and their functions in accordance with the needs of 

efficient and effective functioning of society. Understanding of modernization as the upgrade 

process has been recognized by scientists. However, the ambiguity and indefiniteness of the term 

gave rise to many modifications which appeared in modernization theory. 

    Complex scientific ideas, which combined conventional concept of "modernization theory", 

emerged after the Second World War, during the global change. The confrontation of two social 

and political systems and the emergence of the Third World, presented by former colonies and 

semi-colonies, put Western social science to the need to develop a new paradigm of social and 

historical progress. Since, the theory passed several stages of development, gradually acquiring new 

signs and trends.  

1.1950s-60s. In the first stage was the origin and formation of the theory of modernization, 

development on the basis of specific models of social and political development within the tradition 

of Western liberalism. At that time characteristic of its interdisciplinary approach was formed, 

which brought together economists, sociologists, political scientists, social psychologists and 

representatives of other sciences. The gradual politicization of this theory led to the interest in her 

official authorities of different countries.  

The concepts of economic growth were dominant at that time, according to which traditional (pre-

industrial) society of Asia, Africa and Latin America partly was seen as economically backward 

that needed mechanisms for sustainable development. Practical implementation of this model was 

considered to be the means of leveling these regions due to developed countries. 

2.1970s-80s. Within the second stage of modernization theory occurred revaluation accumulated 

ideological and theoretical work, and also allowed misjudgments. It proved that the model of 

economic growth and political institutionalization did not produce a desired effect and work almost 

anywhere in the form required by theorists. 

 Lack of effectiveness of structural-functional analysis was revealed while understanding the 

mistakes of the first stage of modernization theory, including quantification methods, mathematical 

processing, computer simulation, etc. for disclosure mechanisms of transition from traditional 

society to a modern state; temporality and enclave of the effect of the practical implementation of 

various models of modernization; the imbalance of economic, social, political and cultural 

consequences of it.  

3. Late 80s - early 90s. The third stage of modernization theory gave Western scientists 

understanding of the need for consideration of both economic factors of development (human and 

natural resources, accumulation, availability of capital, advances in technology) non-economic - 

geopolitical, social, cultural, psychological and others. Modernization concepts acquire a clearly 

defined social and cultural nature. This is evident in overcoming Eurocentrism and recognition as 

itself Islamic and Hindu-Buddhist "quasi civilization" considering of civilized culture of individual 

societies in general. Scientists almost together came to the conclusion about the impossibility of 

mechanical transfer of western development models in other regions of the world. 

    In the last decade of the XX century there has been a transformation from the modernization to 

the postmodernization would include infrastructure reorientation of industrial society in the 
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development of its information capabilities and postmaterial values; formation of ecological society 

based on the introduction of environmentally technologies.  

So, gradually the theoretical means of providing Western policy towards the countries liberated 

from colonial rule, the theory of modernization transformed into a tool of complex explanations, 

production and forecasting of social and political development. 
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ПУБЛІЧНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ 

У найбільш широкому розумінні публічний означає здійснюваний у присутності публіки. 

Присутність публіки забезпечується, зокрема, її участю у комунікації. Публічність являє 

собою conditio sine qua non (відсутність права на приватність) будь-якої державності. 

Держава існує тільки там, де постійно здійснюється публічність. Саме це дозволяє 

стверджувати [1] про формування публічно-державного стану суспільства. Як стверджують 

автори монографії «Говорячи про політику: аналіз мови, що використовується в публічній 

сфері різних країн світу» [2], будь-яка політична діяльність є публічною, адже пов’язана з 

реалізацією суспільного інтересу, є діяльністю, спрямованою на задоволення суспільного 

інтересу. Те саме стосується й управлінської діяльності [3]. 

Таким чином, президентська діяльність у всіх випадках діяльність публічна. Президентство - 

публічний інститут суспільства, адже відповідно до Конституції Президент зобов'язаний 

гарантувати суспільству та кожному його члену цілісність території, державну незалежність, 

суверенітет, що визначають передумови для створення суспільного блага, а також 

дотримання прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на освіту, соціальний захист, 

охорону здоров’я, наукові дослідження тощо, що поряд із забезпеченням національної 

безпеки та судочинства є суспільним благом. 

Орієнтованість на суспільне благо, у тому числі позакомерційність, відкритість, зокрема 

прозорість, суспільна значущість, дія у широкому комунікативному полі, що забезпечує 

доступ громадськості до владної інформації, активний комунікативний обмін з 

громадськістю, реалізація за відповідними нормативно-правовими актами становлять 

основні критерії публічного статусу політичної діяльності президента. 

Отже, другим критерієм публічності є відкритість. Відкритість охоплює три головні 

елементи:  

- прозорість (transparency), або перебування від публічним контролем (контролем 

суспільства - публіки); 

- доступність (accessibility) кожному, у будь-який час, всюди; 

- чутливість до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати (responsiveness) 

[4]. 

Умови реалізації ще одного критерію публічності президентсва створює преса, а саме: 

поширеність на масову аудиторію, комунікативна діяльність у відкритому для широкої 

громадськості комунікативному просторі. 

Реалізація за відповідними нормативно-правовими актами незалежно від цілепокладання та 

інтересів особи, що здійснює відповідну діяльність, також є критерієм публічності. Тобто 
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публічність є атрибутом діяльності на підставі закону та на виконання закону, що становить 

нормативний зміст публічності. 

Про публічність не можна говорити, якщо відсутній бодай один з названих критеріїв її 

визначення. Усі названі критерії взаємопов’язані. Нехтування хоча б однією зі складових 

публічності призводить до негативних наслідків у реалізації президентського дискурсу. 

Нехтування широким комунікативним простором, небажання пояснити громадянам цілі й 

методи конкретної політики або аргументувати характер та зміст своєї діяльності в 

конкретних умовах поглиблюють недовіру громадян до органів влади загалом і президента 

як головного комунікатора зокрема. 
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ЦІННІСНІ ВИМІРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: УКРАЇНА І ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА 

Проблема  віднайдення соціокультурних механізмів гармонізації  колективного та 

індивідуального у постколоніальній Україні  є однією з давніх і  важливих  теоретичних 

проблем. Соціально-філософське осмислення цього питання  актуалізує проблему  

повільного реагування  соціальних інститутів на соціальні зміни, подолання  

«постколоніальних симуляцій», які є об’єктивною перешкодою щодо модернізації нашої 

країни,консолідації людських спільнот  та груп на нових ціннісних засадах.   

Вкрай  актуальним у цьому контексті залишається досягнення суспільної гармонії та 

солідарності у посттоталітарному суспільстві:  посилення  мережевих спільнот,  формування 

якісно нової ідентичності, у  межах якої роль традиційно - комунітарної  складової  має 

займати належне місце. 

Не викликає сумнівів у тому, що сучасний стан  моральної корозії, аномії, деградації 

фундаментальних основ людського буття індивідів, спільнот та груп  прискорює 

поглиблення вкрай небезпечних форм атомізації та індивідуалізації,   сприяє самозакоханості 

і ущербному марнославству, запереченню етосу  служіння та орієнтації на «спільне благо». 

Така світоглядна позиція  передбачає руйнацію традиційних  комунітарних  цінностей  й 

соціально-політичних форм солідарності у  соціумі, обмежує  «ресурс соціальної довіри»,  

можливості соціальної інтеграції груп та спільнот у суспільстві,  унеможливлює  набуття  

особами цінностей самовираження. 

У цьому контексті зрозуміло, що ключовим підґрунтям означеної соціокультурної і 

антропологічної кризи є поширення у сучасних суспільствах спрощеної версії модерну, яка 

http://www.center.gov.ua/docman/download-document.html?gid=100
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пов’язана  з тотальною «секуляризацією свідомості». Руйнація «традиційних життєсвітів» і  

«делегітимізація трансцендентного» порушила знайдені, у  традиційній соціальності,, основи 

гармонізації індивідуального і спільнотного. Довершило егоїстичне відокремлення індивіда 

від    колективного - сучасне суспільство споживання з його непомірним виробництвом  

смислових симулярків і високим рівнем абстрактних  свобод, не сумісних з соціально-

економічними можливостями, морально-нормативними принципами життя та історичним  

суспільним досвідом.  

Особливо помітною ця суперечність є у країнах колишнього  пострадянського табору, які 

потерпають, через  відсутність  сталих засад економічної етики,  кволість соціальних 

інститутів, аморальність «паразитичного політичного класу» та неефективність 

громадянського суспільства. Для аналізу сучасних соціальних процесів у постсоціалістичних 

країнах   вважаємо за доцільне застосувати, як теорію модернізації Р.Інглхарта та К.Венцеля, 

так і  класичну теорію соціальних інститутів. 

Теорія  модернізації,як відомо, включає в себе   параметри, які сприяють посиленню  

особистісної  свободи: соціально-економічний розвиток, зростання емансипаційних 

цінностей та  стабільно функціонуючу демократію. У межах цього теоретичного підходу, 

цілком зрозуміло, що соціально - економічний розвиток, розподіл праці, підвищення 

добробуту - надають людині  додаткові індивідуальні ресурси,  об’єктивні  теоретичні 

інструментарії  для реалізації вільного вибору. Емансипаційні цінності забезпечують 

мотивацію  для вибору, бажання обирати, а стабільно працююча демократія,що пов’язана з 

інституціоналізацією людського вибору, сприяє йому на рівні норм та правил. 

У межах інституційної теорії  розрізнення, між  пострадянськими та більш розвинутими  

центральноєвропейськими суспільствами, розглядаються через розвиток соціальних 

інститутів.  К.Поланьї, Д.Нортом,  вже тривалий час тому, були висловлено концептуальне 

положення, що сукупність інститутів кожного конкретного суспільства визначають можливі 

траєкторії для подальшої еволюції.  

Відтак соціальні інститути визначають базові «правила гри в суспільстві», які підтримуються 

силою та авторитетом державної влади. При цьому стабільність суспільних інститутів, 

зазвичай, легітимізується культурними складовими «життєвого світу», нормами та 

правилами укоріненими в культурі. 

У цьому контексті трансформація інституціональної структури пострадянських суспільств -  

відбувається передусім  через  соціокультурний процес дистанціювання від радянських 

культурних маркерів,  патернів, стереотипів . Змістовним  вираженням  цього процесу є  

ціннісне заперечення  радянського колоніального культурного спадку. Саме культура, 

комунітарний етос спільнот, сукупність неформальних норм і практик, як свідчить досвід 

Центральної Європи, відіграють вирішальну роль в інституціональних змінах, сприяють 

запереченню спадщини колоніалізму та формують якісно інші умови соціального розвитку. 

Важливим методологічним внеском для   просування постколоніальних  суспільних 

трансформацій в Україні є роль традиційних,зокрема релігійних,  світоглядно-нормативних 

чинників у центральноєвропейській трансформації, інтеріорізація  центральноєвропейськими 

елітними  групами «середнього класу» релігійної етики, як чинника формування соціального 

капіталу (R.D.Putnam), ідентичності (M.Sliva), формування людської гідності (M.Naughton), 

трудової етики (J.Lewandowska, K.Srarzynska,G. Laczniak), морального обов’язку, важливість 

якого чудово розкрито у класичній енцикліці Centesimos Annus. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПОСТКОМУНІТИЧНИХ КРАЇН 

Комуністична ідеологія – одна з тих яка націлена не лише на те щоб закріпитися в свідомості 

окремої людини, групи та навіть країни, а й стати міжнародною. Однією з вагомих основ її 

поширення серед різних країн слід вважати Раду Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). 

Але комуністична система в СРСР все одно не протрималася. Виникає питання чому? 

Вагомим важелем який вивів комуністичну систему з рівноваги був калапс геоекономічної 

структури. В той час як в світі проходили процеси об'єднання і формування міжнародних 

угод, домовленостей, союзів в СРСР намагалися створити таку систему яка б не передбачала 

зовнішньоекономічних зв’язків. Більшість  посткомуністичних країн мали високорозвинуте 

виробництво в різних галузях але не заважаючи на це без покупців і постачальників з 

закордону ця система давала збій. Коли ж країни, після розпаду СРСР, стали самостійними 

вони побачили всю реальність такої системи економіки, незалежність виявила повну 

залежності від системи РЕВ, а також приховані раніше хитросплетіння всього 

народногосподарського комплексу СРСР. Ситуація ускладнювалася й тим, що сам цикл 

виробництва будь-якого продукту передбачав співпрацю всіх частин колишнього Союзу, а 

він з незалежністю був зруйнований. Зовнішніх постачальників та покупців не було, 

міжнародних угод у кожної окремої держави не існувало, адже домовленості з зовнішніми 

політичними, економічними, культурними акторами укладав центр. Посткомуністичні країни 

опинилися на роздоріжжі вибору союзників та більш доцільних партнерів для  

короткотермінових і тривалочасових проектів. Звичайно такий стан невизначеності в 

стратегіях економічного розвитку похитнув позиції країн і на світовій арені. Геоекономічні 

моделі поведінки в реальності можуть стати загрозою для існування та функціонування 

держави.  

На сьогодні виділяють три моделі геоекономічного розвитку посткомуністичних країн. 

Перший варіант – повний поворот у політиці від попередньої стратегії. За такої моделі 

поведінки вагомим стає пошук не лише нових стратегічних партнерів, а й пошук нових 

ринків збуту. Крім того оскільки потрібно налагоджувати саму систему виробництва по 

новому, то й необхідно змінювати законодавчі основи діяльності підприємств та організацій, 

тобто проводити кардинальне реформування. Звичайно всі нововведення в державі тісно 

пов'язані з підвищенням конкурентоспроможності національної системи.     

Друга модель – збереження стосунків з колишніми партнерами.  Насамперед, це укладання 

угод на нових основах, які б були вигідними для всіх політико-економічних акторів.  

Геоекономічно нейтральна система стала третьою моделлю. Вона не передбачає повного 

розриву з колишніми партнерами, які були наявні в межах Ради Економічної 

Взаємодопомоги. Але й не дозволяє робити наступи на суверенність і незалежність існування 

країни. Зовнішньоекономічні зв’язки за такою моделлю розвиваються рівномірно. Якщо 

колишні партнери в певних питаннях є невигідними тоді починаються пошуки більш 

вигідних угод з іншими країнами світу.  

Кожна країна звичайно обирала свій шлях, який визначався насамперед рівнем залежності 

від попередньої геоекономічної системи. Звичайно слід відмітити той факт, що Росія, 

Молдова, Україна, Білорусія  мали не лише геоекономічний, а й тісний 

внутрішньополітичний зв'язок, розрив якого значно ускладнив самостійний рух цих держав. 

В Україні ситуація ускладнилася ще й тим, що різні області країни у зовнішньоекономічних 

зв’язках орієнтуються на різних партнерів. 
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«ЕПОХА ШВИДКОПЛИННОСТІ»: КУДИ І ЯК ПОСПІШАЮТЬ СУСПІЛЬСТВА 

МОДЕРНУ 

«Сьогодні весь світ – це швидко зникаюча ситуація», підмітив Е. Тоффлер [3, с.18], 

описуючи сучасність в стрімко змінюваному світі, - «люди, місця, предмети набувають все 

менш стійкого характеру» [3, с.186]. З його легкої руки до обігу в науковому дискурсі 

увійшла метафора «епохи Швидкоплинності», що описує нову реальність сучасного 

суспільства, породжену прискореним темпом життя й означену такими категоріями як 

непостійність, мінливість, нескінчене оновлення, плинність, тимчасовість, релятивність та 

багатоманіття.  

З. Бауман визначив три головні ознаки сучасного, за його визначенням 

«індивідуалізованого», суспільства: 1) утрату людьми контролю над більшістю значимих 

соціальних процесів; 2) зростаючу в зв’язку з цим невизначеність та прогрес незахищеності 

особистості перед неконтрольованими нею змінами; та 3) поширюване серед людей 

прагнення відмовлятися від перспективних цілей заради отримання негайних результатів, що 

зрештою призводить до дезінтеграції соціального та індивідуального життя. Таким чином 

соціальні процеси ускладнюються на фоні фрагментованості цивілізації, породжуючи 

небезпеку «антигуманізму». Бауман, аналізуючи перехід від «важкої» сучасності до «легкої» 

та «плинної», в якій всі відмінності стають плинними, границі розчиняються, де важко діяти 

раціонально [1; 2], передбачав прихід до соціального життя таких факторів як несподіваність 

ударів, їхню непередбачуваність, підступну здатність з’являтися з нівідкіль в 

найнеочікуваний момент, він передрікав появу небезпек вищого ступеню безпричинних, 

дивакуватих та непостійних, стверджував, що старі та століттями перевірені способи 

управління перестануть діяти, а на їм зміну прийдуть, затребувані часом сучасності, 

імпровізація та експерименти, супроводжувані небезпекою ризиків та помилок [4], що 

вчиняються в ситуаціях стрімкості та претензії на високу швидкість прийняття рішень. З 

тією ж «теоретичною тональністю» для опису нової реальності Е. Гідденс пропонує 

метафору «світу, що вислизає» - невловимого соціуму,  що виходить з-під контролю, в якому 

науково-технічний прогрес робить його все більш непередбачуваним та нестабільним, в 

якому ризик невідокремлений від ситуацій, пов’язаних з невизначеністю і, в той же час, з 

широкими можливостями. 

Швидкість плину життя та змін епохи Модерну має характер невизначеності, сприймається 

через дію не стільки внутрішніх, скільки зовнішніх факторів/стимулів руху, контролюється 

інституційними структурами та особистісними суспільними авторитетами. До слова, 

актуалізація синергетичного підходу в аналізі суспільного і соціального, відповідно, 

використання таких понять, як нелінійність, хаос, емерджентність, нерівновага, 

випадковість, біфуркація та аутопойезис свідчить про їхню доречність для розуміння і 

описання моделі сучасного світу, образ якого характеризований нестабільністю, що 

відповідальна за зміни не тільки локальних, але й глобального масштабів. Світ суспільств 

Модерну в своїх основах має як жорстке, так і пластичне начала. Гнучке, плинне начало 

означає випадковості, відповідальні за появу нового в процесах розвитку, а жорстке начало – 

існування в світі незмінних зв’язків, попри те яким не був масштаб домінанти змінюваності.  

Сьогодні в науковому дискурсі в аналізі сучасних процесів та явищ набувають поширення 

поняття та метафори темпорального характеру: соціальний хронотоп, тимчасовість, 

плинність, швидкість, темп, ритм і т.ін. В характеристиках суспільств та процесів читається 

портрет суспільств Модерну як таких, де суспільні процеси пришвидшуються і зміни 

швидкоплинні, соціальна структура на них реагує динамікою, появою новітніх соціальних 
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категорій, груп, типів активностей (дій, практик, діяльності), мобільність стає значимою не 

тільки у її вертикальній осі, але й на горизонтальній (в просторовій площині), серед факторів 

нерівностей значимим стають навички швидкої адаптації, реактивності, стрімкого 

опанування новозначимих навичок і знань. 

Прямування суспільств Модерну до Постмодерну (або ультра-модерну (лат. ultra – далі, 

більше, понад)) оцінюється в їхньому дотриманні таких орієнтирів та дороговказів як 

незалежність, синергія, плюралізм, гра, деконструкція.  Але рано чи пізно Постмодерн стане 

Модерном свого часу й формуватиметься в іншій, поки не ознаменованій термінологічно, 

шляховій перспективі.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ 

РАСПАДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЛОКА: ОПЫТ РУМЫНИИ И УКРАИНЫ 

Исторические изменения на постсоветском пространстве затронули и развитие стран-

сателлитов. Опыт каждой из стран имеет как общие черты, инвариантные характеристики, 

так и особенности, вызванные различиями национального характера, предшествующего 

исторического опыта, культурного развития, уровня экономических достижений и 

политических свобод. Но для всех стран открылись новые горизонты в самопознании и 

самореализации при появившихся возможностях более автономного действия. Для нас 

актуальным и значимым является сценарий успешных преобразований, в этом плане меня 

заинтересовала Румыния, во-первых, как государство имеющее до II Мировой войны 

сходные с западными областями Украины экономические и политические условия; во-

вторых – наличествуетпограничная полоса; но соседство у нас не только географическое, 

многие черты авторитарного режима румынского толка были буквально вариативными 

копиями советской системы, преодолевать негативные последствия которой стало главной 

задачей и Украины, и Румынии после распада социалистического блока. Неужели Румыния 

преуспела больше? Какие же трудности у нашей страны при перестройке административно-

командной системы управления, ликвидации идеологического диктата, с учетом того, что 

для нас еще и крайне важен вопрос построения собственной государственности. 

Развал СССР разрушил связи между предприятиями,общий рынок товаров и услуг, что 

привело обе страны к затяжной экономической депрессии. Экономика Румынии была в в 

плачевном состоянии в основном из-за очень низкой формально занятой части населения, 

что влияет на нее и по сегодняшний день, в этом отношении Украина немного 

благополучнее, кроме того, в период с 2000-го по 2007-й реформирование украинской 

экономики дало позитивный рост ВВП [1]. 
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Вместе с тем, торможение сотрудничества украинского государства с развитыми странами 

из-за политической нестабильности создает препятствия и для экономического роста. Так, 

вступление в Европейский Союз и реформы в либерализации выездного труда кардинально 

поменяло саму Румынию, что позволило привлечь иностранных инвесторов, а после 

вступления в НАТО привлечь и североамериканских партнеров. Благодаря членству в НАТО 

и реформам военной сферы затраты на армию в Румынии существенно ниже. Сама страна 

сейчас занимает 69 место среди стран по общим экономическим показателям, Украина же 

127е. [2]. Низкий (стабильно!) рейтинг Украины по мнению экспертов продиктован тем, что 

она “не вырвалась из пула коррумпированных стран, в котором находилась еще два-три года 

назад и после Майдана ситуация существенно не изменилась"[3] 

Важной частью проводимой государством политики является стимулирование 

предпринимательства и инноваций. Так, улучшение условий для IT рынка в Украине 

способствовало ее подъему на 52е место, в чем мы почти догнали соседей (Румыния- 48е 

место). [2] 

У образования и социального капитала намного лучше показатели в Украине чем в Румынии 

(37е и 41е место против 61го и 109го места), наши специалисты востребованы во всем мире. 

Коллективная и социальная производительность труда у нас так же выше, в силу большей 

образованности и числу людей работоспособного возраста. 

К сожалению, уровень хрупкости власти на 2015 год в Украине так же выше (84 место) чем у 

Румынии (132 место), что вызвано недавней не стабильной политической обстановкой и 

ситуацией в восточной части. Обе страны входят в имеют средний уровень стабильности, но 

Украина имеет выше уровень волнений. [4] 

Внешний долг у обеих стран больше $100 миллиардов, и составляет $191 у Украины и $114 

Румынии. Также ВВП на душу населения в 2 раза больше ($10) в Румынии, чем в Украине. 

[5] 

Обе страны выбрали свой путь, но благодаря сотрудничеству с Европой и внешним 

инвестициям Румыния имеет лучше результаты. У Украины огромный потенциал развития, 

но опыт соседей нужно перенимать с опорой на системность трансформаций, усилении их 

внутриполитического аспекта, двигаясь в сторону Евроинтеграции. 
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РІЗНІ ДОРОГИ ДО РІЗНИХ МОДЕРНІВ: МАКЕДОНСЬКИЙ ВАРІАНТ 

Македонія як держава має стільки особливостей, що може становити самодостатній випадок 

для конкретного аналізу всіх галузей суспільних наук. Для багатьох поява македонської 

держави на світовій арені була несподіванкою. Не тільки її незначні розміри, кількість 

населення та ресурси не давали достатніх підстав для оптимізму. Македонська політика в 

перше десятиріччя існування як незалежної і суверенної держави продемонструвала значні 

хиби у галузях економічної і зовнішньої політики та у галузі безпеки.  

Не будучи здатною знаходити свій власний курс, Македонія дуже часто ставала жертвою 

своєї покірності та готовності виконувати будь-яку вимогу «міжнародного співтовариства». 

А тому, щоб дійсно вперше відчути свою незалежність, Македонія перетворилася на незрілу 

клієнтську державу. Сприйняття себе як жертви – клієнтська ментальність в’їлася у 

свідомість народу, бо провина завжди лежить на сусідніх націях або державах. Македонія 

намагалась побудувати тільки рівновіддалені  відносини з чотирма сусідами, а не рівно 

близькі відносини. 

Внутрішньо розділене суспільство мріє про економічну інтеграцію і разом з тим залишається 

розколотим стосовно економічного розвитку країни. Часто етнічні міркування домінують над 

економічними інтересами. Рівень внутрішньо етичної єдності та згоди серед двох етнічних 

груп – македонців (64 %) та албанців (25%) досяг свого піку восени 1999 року під час кризи у 

Косові, бо Балкани є тим регіоном, де територіальні кордони держав не збігаються з їхніми 

етнічними кордонами, де етнічні конфлікти традиційно мало характер «епідемій» і завжди 

тяжіли до переростання у насильницькі, військові дії.  

Суттєва проблема міжетнічних стосунків македонців і албанців й можливості їх реального 

об’єднання має два головних виміри: політичний аспект, що пов’язаний з перспективами 

демократії та другий – аспект безпеки, що пов’язаний з миром і стабільністю у регіоні.  

Крім тягаря старої комуністичної спадщини й відсутності державних традицій демократії, в 

країні існують глибокі соціальні розбіжності, що зумовлюють висунення різних концепцій 

державного устрою. Суспільство характеризується  відсутністю посередницьких інституцій 

залагодження конфліктів, таких як загальногромадянські або полі етнічні партії, неурядові 

організації та інші атрибути громадянського суспільства, але такий шлях може привести до 

децентралізації державної влади, лібералізації різних аспектів суспільного життя.   

Перед керівництвом держави стало завдання: знайти міру співвідношення між правом 

держави на суверенітет та правами меншин. Це важко зробити за обставин, коли у свідомості 

всіх політичних суб’єктів переважає ідеологічне і політичне (хибне) уявлення, що захист 

прав особи можливий тільки тоді, коли вона належить до більшості. Метою створення такого 

уявлення - є перетворення меншості у більшість за будь-яку ціну, а саме створення своєї 

власної держави. У цьому контексті можна відзначити, що для албанської меншини 

характерна висока народжуваність й вони можуть використати свою демографічну вагу для 

отримання автономії в межах Македонії і для відокремлення від держави. Македонія не була 

втягнута у криваві конфлікти в Хорватії, Боснії або Косово.  

Аналітики вважали, що це просто диво, для інших така ситуація є наслідком успішного 

застосування превентивної дипломатії. Випадок з Македонією став відомий у світі як 

зразковий прецедент превентивного розгортання сил ООН. Новому уряду, що прийшов під 

гаслами змін вдалося здійснити експеримент із зведення разом двох політичних партій 

Внутрішня македонська революційна організація (ВМРО) та Демократична партій Албанії 
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(ДПА) в коаліцію, що виявив зрілість у пошуках варіантів способу співжиття етнічних груп. 

Другим прикладом вирішення етнічних проблем держави стало підписання так званої 

Охридської угоди, яка давала обмежену юридичну й культурну автономію, а саме офіційний 

статус албанської мови, амністію повстанцям, албанську поліцію в албанських регіонах 

тощо.  

Рецидиви албансько-македонського конфлікту  ще були, але вони відступили на другий план 

у зв’язку з економічної, екологічної та інвестиційною кризою в країні. Після референдуму 

2004 року з приводу відміни закону, який поширює права албанської меншини, за 

результатами якого закон залишився, що привело до встановлення контролю етнічних 

албанців в районах Македонії й посиленню сепаратистських настроїв, Македонія знову 

отримала свою історичну характеристику порохової бочки Балкан.  

Але треба дати належне, що створення міжетнічної довіри на мікро- та макрорівнях 

македонського суспільства завжди були пріоритетним завданням і розглядалося як 

передумова виживання держави та підтримання миру і спокою в країні й регіоні. 

Перспективи безпеки цієї країни визначаються взаємодіями двох тенденцій: з македонської 

сторони найгірше те, що ані політична еліта, ані громадськість не здатні чітко виразити свою 

позицію стосовно таких суперечливих подій, а з другої сторони – що суттєво – проблема не 

тільки Македонії, а всього світу у ХХІ сторіччі. 

 

Редько С.О. (м. Київ) 

sergeyredko633@gmail.com 

ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН ПОСТРАДЯНСЬКОГО 

ПРОСТОРУ 

З розвитком інформаційних технологій, вплив ЗМІ на життя людей значно зріс. За 

дослідженнями вчених ЗМІ завойовують все більше і більше життєвого простору людини. На 

сьогоднішній день кожен піддається впливу засобів масової інформації, адже саме вони 

контролюють розповсюдження будь-якої інформації тим самим впливаючи на людську 

свідомість і неявно формуючи певні засади поведінки. На жаль, не завжди ЗМІ відіграють 

розважальну роль, мали місце непоодинокі випадки пагубного впливу ЗМІ на громаду. 

Слід також відмітити той факт, що засоби масової інформації є основними постачальниками 

інформації про події у світі широкій аудиторії. В цьому і є влада ЗМІ, вони допомагають 

громадськості структурувати своє розуміння стану політичних процесів у світі. Вплив ЗМІ на 

розуміння світових подій відбувається не тільки через політичні програми чи політичні 

новини, а й через подання якихось подій через рекламу чи телепередачі.  

Однією з вагомих тем, у дискусіях про вплив ЗМІ на поведінку та свідомість людей, є 

питання ролі Інтернету, адже на сьогодні він стає більшим джерелом для отримання 

інформації ніж газети та телебачення для молоді. Різноманіття інформації розміщеної в 

інтернеті на неофіційних порталах не підпадає ні під яку цензуру, це може спричинити 

революцію у сфері політичної комунікації. Розвиток інформаційних технологій і можливість 

підробки або монтажу фото- або відеоматеріалів може призвести до мітингів, протестів тощо 

або й до створення певних об’єднань і угрупувань (не завжди законних і законослухняних).  

Після розпаду СРСР утворилось багато держав, майбутнє яких було під великим питанням, 

бо їм ще слід було пройти низку складних процесів. Для подальшого розвитку потрібно було 

визначити політичний режим. На даний момент відбувся певний поділ цих держав на дві 

групи: авторитарні та демократичні. 
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Слід відмітити те, що формування позиції громадян стосовно режиму напряму залежить від 

діяльності ЗМІ. В державах пострадянського простору, де був встановлений демократичний 

режим вони виносять події на публіку, тобто, є основою для формування інформаційного 

простору. В тих же державах, де немає однозначно встановленого політичного режиму, ЗМІ 

можуть відіграти роль вісника правди про те, що верхівка влади хотіла б приховати. Однак, в 

той же час ЗМІ можуть стати маріонетками політичних партій або певних діячів, оскільки 

деякі з них знаходяться у приватній власності («телеканал Україна», «5 канал»). В державах, 

де встановлений авторитарний режим у ЗМІ є два шляхи або стати частиною пропаганди, або 

ж стати частиною опозиційних сил. Звісно, ЗМІ є основними формувачами політичної 

свідомості на пострадянському просторі сьогодення, проте, сила масових зібрань 

залишається незмінною. Різниця лиш в тому, що в демократичних країнах з цим ніколи не 

виникає проблем, а у авторитарних це може викликати проблеми. 

Підсумовуючи дослідження впливу ЗМІ який значною мірою відбивається на формуванні 

політичної свідомості людей, можна зробити такі висновки. По-перше, вплив ЗМІ 

безпосередньо залежить від політичного режиму країни, де ці засоби масової інформації 

мають силу. По-друге, можемо без перебільшення сказати, що ЗМІ мають найбільший вплив 

на формування політичної свідомості громадян країн. По-третє, врахувавши все вищесказане 

верхівкам влади держав необхідно забезпечити спеціальну державну політику стосовно ЗМІ і 

чітко регулювати її. 

 

Супрун Б.А. (м.Київ) 

pieliecry@gmail.com 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ 

ПРОСТОРІ 

Поняття «політичний режим» закріплює спосіб функціонування політичної системи, 

характер взаємодії державної влади і суспільства. Він визначає сукупність засобів і методів, 

що використовує держава при здійсненні влади, відображає ступінь політичної свободи в 

суспільстві і правове становище особистості. Але в той час, як політична система являє 

собою досить стійку конструкцію, політичний режим менш стабільний: під впливом 

зовнішніх і внутрішніх факторів він може піддаватись різноманітним трансформаціям. 

Сучасний політичний розвиток значною мірою залежить від стадії соціоцивілізаційної 

зрілості та готовності націй до тих чи інших змін. Відмова від колишніх і сприйняття нових 

цінностей та норм нерідко продиктована геополітичними інтересами. В даному контексті 

можна розглядати й становлення політичних режимів держав на пострадянському просторі. 

Колись єдиний Радянський Союз мав у своєму складі значну кількість культурно різнорідних 

етносів, які, отримавши довгоочікувану незалежність, по-різному уявляли свій подальший 

розвиток. Можна виділити чотири групи держав, які принципово різняться за 

цивілізаційними ознаками: країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), східноєвропейські держави 

(Білорусь, Україна, Молдова, Росія), закавказькі республіки (Грузія, Вірменія, Азербайджан) 

та  центрально-азійські держави (Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменістан). 

Прибалтика завжди  займала проєвропейську позицію, тому ці країни відразу взяли курс на 

віддалення від геополітичного впливу Росії та стрімке зближення з ЄС. 

Щодо Східної Європи, то держави, які виникли на цій території й в яких переважає 

православна культура, по-різному визначають свої зовнішньополітичні пріоритети - від 

європейського вектору в Молдові та Україні шляхом підписання різноманітних угод  про 
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інтеграцію та асоціацію з ЄС,  до тісної співпраці Білорусі з Росією, яка всіма можливими 

методами намагається втримати політико-економічну гегемонію в регіоні та запобігти 

розширенню ЄС.  

Незважаючи на конфесійні відмінності в закавказьких державах, радянське минуле їх 

об'єднало й тісно переплело, зумовивши існування (появу) гострих й складно розв'язуваних 

етнічних проблем. 

Центрально-азійські країни, повернувшись до своїх традицій, будують свою державність, 

виходячи з власного уявлення про політику і державу. На них також впливають провідні 

геополітичні гравці регіону - Росія, Китай, Іран, а також США. 

Під впливом перерахованих тенденцій в пострадянських державах формуються політичні 

режими як традиційного характеру з авторитарними рисами, так і демократичної 

спрямованості. 

На пострадянському просторі можна виділити чотири категорії політичних режимів: 

 - президентські за формою і чисто авторитарні по суті режими в Туркменістані, Узбекистані, 

Таджикистані - вся повнота виконавчої влади належить голові держави, а вибори (як 

парламентські,так і президентські) носять неконкурентний характер. У цих країнах 

збереглися риси традиційного патріархального суспільства, тому для них на першому місці 

стоїть не демократизація, а просування модернізаційних процесів й певне розширенні 

політичного плюралізму; 

- тяжіють до авторитаризму в Білорусі, Азербайджані та Казахстані, де встановлена 

президентська форма правління; 

- рухаються в бік ослаблення президентської влади Молдова, Україна, що перейшли від 

президентсько-парламентської республіки до парламентської - у випадку Молдови та 

парламентсько-президентської - у випадку України та Грузії ; 

- президентсько-парламентські Росія та Вірменія . Незважаючи на спільність політичного 

режиму, ці країни помітно різняться за обсягом повноважень президентів (від максимуму в 

Росії, до мінімуму в Вірменії) і відносяться до неліберальних демократій. 

Таким чином, демократизація політичного режиму в більшості країн пострадянського 

простору відбувається не за запропонованими теоріями транзиту правилами, що сприяє 

становленню ліберальної демократії, а за своїми власними, що нерідко поєднується з 

традиційним характером політичної влади, особливостями соціокультурного розвитку. Хоча 

окремі держави, за радянським зразком, залишають більшість демократичних перетворень на 

папері.Перебуваючи тривалий час в рамках радянського геополітичного простору вплинуло 

на політичні процеси в нових самостійних державах. Однак, незважаючи на початкову 

подібність посткомуністичних трансформацій, спостерігається тенденція країн, що обрали 

демократичний політичний режим, рухатись у напрямі ЄС та стати самостійними та 

незалежними від Росії. За рахунок ослаблення інституту першої особи держави посилюються 

парламент і уряд цих країн. Натомість держави, де переважає тоталітарний або авторитарний 

політичний режим, тяжіють до зміцнення влади президента. 
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ВАРІАЦІЇ КАПІТАЛІЗМУ ВІД СХІДНОЇ АЗІЇ ДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

З розпадом Радянського Союзу в історії пострадянських країн відбувається перехід від 

соціалізму до капіталізму, таким чином дана тема набуває досить актуального значення і в 

нашій країні, оскільки розвиток і трансформація капіталізму продовжується ще й до нині. 

Досить актуальним було б розглянути варіації капіталізму в країнах від Східної Азії до 

Східної Європи. 

Доцільно було б проаналізувати визначення "капіталізму" на основі праць Карла Маркса, 

Макса Вебера, Петера Козловські, Віктора Базилевича[4] та інших. 

Капіталізм - це перш за все економічна система виробництва та розподілу, метою якої є 

нагромадження капіталу за умов ефективного використання доступних ресурсів. 

Невід'ємними ознаками капіталізму виступають: ринкові відносини, домінування приватної 

власності, особиста ініціатива підприємця, розмежування населення на верстви за їх 

прибутками, максимізація прибутку, протиставлення командно-адміністративній економіці, 

проголошення демократичного суспільства, форма державного управління, яка об'єднує 

націю. 

Також капіталізм можна розглядати у більш широкому розумінні, як сукупність механізмів 

сучасного суспільства: ринкової системи і форм примусу, способів впливу на людську 

поведінку, типів фінансово-кредитних систем, а також способів адміністративного 

управління. 

На сучасному етапі розвитку країн від Східної Азії до Східної Європи сформувалися різні 

варіації капіталізму.  

Так, в Японії він отримав назву "конфуціанського", чим виокремив певні його особливості в 

цій країні. 

В Японії капіталістичні відносини розвиваються на основі службової ієрархії, довічній праці 

на одному підприємстві і відданості та вірності працівників своїй компанії, а також 

акціонерній системі, яка повністю відповідає характеру японського конфуціанства. Розвитку 

капіталізму в Японії також посприяла достатньо сильна влада, здатна втілювати в життя 

раціональне законодавство за допомогою управлінський, юридичний і воєнний апарати. 

На шляху становлення капіталізму Японія стикнулася з проблемою становлення 

демократичного суспільства, оскільки в основі конфуціанства лежить розподіл обов’язків, а 

не рівність. Тому японський капіталізм, на відміну від західного, заснований не на 

конкуренції, а на прагненні досягти єдиної мету. Саме держава бере на себе ініціативу 

визначати цю мету. Результатом такого суспільного ладу як «конфуціанський» капіталізм 

можна вважати стрімкий економічний ріст і розвиток. 

Такі нові індустріальні країни як Тайвань, Сингапур та Південна Корея мають подібні до 

Японського капіталізму ознаки, а саме: вплив конфуціанства. 

Російський капіталізм називається монополістичним або олігополістичним. Його особливість 

полягає у зростанні значення і впливу монополій , не дивлячись на те, що російський уряд 

намагається контролювати рівень монополізації на ринку. Характерною ознакою новітнього 

Російського капіталізму виступає й те, що майже усі великі приватні підприємства 

створювались шляхом приватизації державних. Цей процес в свою чергу супроводжувався 

зловживанням з боку не лише новоявлених капіталістів, а й з боку чиновників. Результатом 
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такої варіації капіталізму можна вважати те, що у будь-якій галузі завжди присутні одна або 

декілька великі компанії, які контролюють цей ринок і відповідно ціноутворення. Проте 

згідно з офіційною статистикою (в 2000-і рр. і до кризи 2008-2009 рр.) в Росії відбувся 

підйом економіки. Такий економічний підйом можна вважати штучним, оскільки країна не 

вирішила такі проблеми як: сировинну структуру економіки, технологічну деградацію 

виробництва, прірву між бідними і багатими. Тож зростання відбулося за рахунок 

сприятливої для Росії  кон'юнктури світового ринку енергоносіїв. 

Щодо України, то в її економіці паралельно розвиваються два протилежних процеси: 

державно-монополістичний клановий капіталізм та формуються ознаки народного 

капіталізму. 

Характерною ознакою державно-монополістичного капіталізму є те, що суспільство можна 

віднести до пірамідального типу. Верхівку даного суспільства утворює фінансово-

лихварська олігархія, тобто відбувається нерівномірний розподіл ресурсів та капіталу, за 

якого основні фінансові ресурси належать лише п’ятьом відсоткам громадян. Також рисами 

такої моделі є паразитизм правлячої верхівки, за рахунок грабування простих громадян. 

Наслідком функціонування такої моделі можна вважати депопуляцію Української нації, 

неконкурентноспроможність вироблених товарів і послуг на світовому ринку. 

На сучасному етапі розвитку формування моделі народного капіталізму майже неможливе, 

оскільки впровадження такої моделі потребує наявності потужного середнього класу, якого 

на даний момент майже немає. 
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КУЛЬТУРНАЯ МНОГОУКЛАДНОСТЬ КАК ВЕКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ 

На протяжении предыдущей четверти века в постсоветских обществах реализовался идеал 

строительства национального государства в действительности – 25 лет после СССР народы 

жили в национальных государствах. Будучи компонентом реальной истории сверхсложного 

глобализированного современного мира, эти государства не отвечали представлениям и 

надеждам поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы по их созданию, но были 

историческим фактом. Сегодня мы наблюдаем объективные попытки выйти на новый виток 

развития, понимаемого как модернизация национальных государств в условиях 

возникающей новой глобальной политико-экономической и социотехнологической 

реальности. Поиск вариантов модернизации в общественном сознании понимается 

инерционно – как переход к новому укладу. Это следствие все еще длящегося господства в 

системообразующих институциях представителей поколения, которое их создавало 
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предыдущие два-три десятилетия, а субьективно – следствие еще не развитых 

концептуальных образов будущего. Новое поколение сегодня становится активным 

субъектом, актором общественной жизни, стремясь сформировать соответственные новой 

исторической перспективе ценностно-нормативные представления и потребности. Мы 

наблюдаем, как развивается новый этап формирования макросоциальной структуры как на 

глобальном, так и на локальном уровне – он включает кризис и слом прежней структурно-

институциональной основы и формирование новой. Социологическая теория в этой ситуации 

имеет дело с проблемой – как возможна эта новая модернизация и возможна ли она в 

принципе?   

С нашей точки зрения развивать видение модернизации, новых структурных оснований 

социальности возможно на пути исследования культурной многоукладности общества. 

Согласно такого подхода  традиционные, модернистские и постмодернистские практики 

социальной организации возможно рассматривать не как сменяющие друг друга, а как 

переходящие к новой стадии – динамичной многомерности. Новое поколение, будучи 

включенным в процессы локального и глобального социального взаимодействия, 

формируется в рамках более чем одного социального порядка, в своих поступках люди 

руководствуются более чем одной системой норм и ценностей. Эти системы, зачастую 

противореча друг другу, ставят человека перед непреодолимым для него выбором 

противоречивой логики поступков, в силу возросшей на порядок многофакторности и 

нелинейности взаимодействия делают перспективу следствий этих поступков более 

неопределенной и неоднозначной. Человек теряет контроль над большинством значимых 

социальных процессов, не имея возможности опереться на ресурсы однозначно трактующих 

реальность отношений социальных институтов, постоянно попадая в ситуацию 

«биографического решения системных противоречий». Естественно, при этом происходит 

сдвиг акцентуации поступков на их внутриличностное значение, а институциональные 

контексты, нарративы больших социальных проектов уходят на задний план, 

дискредитируются и мистифицируются. Это что проявляется в росте значимости 

культурного самосознания как фактора социальной организации и отражается на 

теоретическом уровне в виде «культурного поворота» в социальных науках, 

сопровождающегося интенциями к избавлению от теоретических конструктов как 

инструмента социологической рефлексии (дебаты по поводу big data). В социальных 

практиках поиски новых социальных оснований идут, по меньшей мере, в трех 

парадигмальных направлениях: восстановление прошлого (обращение к национализму или 

религиозному фундаментализму); создание принципиально нового будущего 

(технократические киберкоммуникативные утопии, проекты трансгуманизма); 

«совершенствование настоящего» вне теоретической рефлексии такого рода.  В процессе 

глобализации и информатизации исторически возникла ситуация, при которой в обществах 

функционируют несколько относительно самостоятельных и целостных ценностно-

нормативных систем, которые концептуализируются в виде различных, порой 

противоречивых образов современного общества. Ценностно-нормативные системы 

формируются и удерживаются в пределах каждого из таких образов, однако в глобальном 

целом они словно вкладываются друг в друга, взаимодействуют в режиме постоянного 

диалога, посредством которого удерживают собственную своеобразность. Спецификой 

последних десятилетий является неоднозначность происходящих на фоне глобализации 

процессов формирования диалога культур, имеющих место в условиях «событийствования» 

как минимум трех типов культурного самосознания – традиционалистского, модернистского 

и постмодернистского. С этой точки зрения на пути развития интегративного 

социологического знания, ориентированного на культурную многоукладность, мы сможем 

получить эпистемологический ресурс для формирования образа новой модернизации, а 

также теоретического обоснования и практического осуществления процессов 

самореферентности структур современных многомерных обществ. 
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КУЛЬТУРНІ УКЛАДИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

В процесі соціалізації кожна людина в особливий спосіб виробляє та усвідомлює власне 

ставлення до суспільства в цілому і себе самої, стикаючись з необхідністю гармонізації всіх 

компонентів такого ставлення для створення образу сталості та цілісності власної 

особистості. Такий стан цілісності особистості досягається як усвідомлена потреба і 

здатність особистості до актів конструювання цілісності за різних соціальних умов. Це 

передбачає рефлексію власного життєвого досвіду, набутого під час актів конструювання 

цілісності, який засвоюється та присвоюється у вимірах суспільної соціалізації та як власний 

екзистенційний стан.  

Оскільки особистість формується в суспільстві, то рефлексія цього досвіду відбувається на 

основі використання наявних у суспільстві культурних кодів, які складають цілісні 

комплекси – культурні уклади. Процес соціалізації значною мірою визначається тим 

культурним укладом, на який орієнтована конкретна особистість. Стан цілісності 

усвідомлено відтворюється в життєдіяльності, він не існує як константна характеристика 

особистості, як наприклад, стать, раса або соціальне походження. Це відтворення передбачає 

особисту інтерпретацію та співвіднесення культурних кодів соціального середовища. 

Специфічною рисою сучасності є багатоукладність - традиційний, індустріальний 

(модерний) та комунікативний (постмодерний) культурні уклади за умов сучасності 

співіснують не ієрархічно, а один поряд з іншими. У суспільстві на інституційному рівні 

відсутня однозначність тлумачення норм, цінностей і процедур легітимації, а проблема 

суперечливості нормативних вимог багатоукладності має вирішуватися на основі розвитку 

принципів толерантності та суспільного діалогу.  

Особистість формується в ситуації постійного вибору моделей ціннісної орієнтації, а 

консенсус щодо відмінностей тлумачення цінностей та норм взаємодії досягається на рівні 

міжособистісного спілкування, в рамках малих груп. Цілісність особистості формується під 

впливом наявної в її конкретному середовищі дискурсивної комбінації культурних укладів, 

що їх можна позначити як традиційний, індустріально-модерний та комунікативно-

постмодерний. Відповідно до такої оптики теоретичного бачення процесу формування 

цілісності особистості в рамках різних укладів особистість переживає відмінний 

екзистенційний досвід духовного перетворення. Традиційний уклад передбачає досвід 

становлення особистості як процесу причетності до сфери сакрального – переживання життя 

як реалізації понад мирської сутності. Індустріальний (модерний) уклад передбачає досвід 

становлення особистості як процесу формування якостей успішності, прагматичної 

ефективної самодіяльності. Комунікативний (постмодерний) уклад передбачає досвід 

становлення особистості як процесу самоактуалізації в різних сферах. Відповідно до такої 

специфіки формуються і різні типи цілісності особистості.  

Виходячи з теоретичного припущення, що стани цілісності – результат життєтворчості 

особистостей, що складають конкретне суспільство, можна сформувати гіпотезу щодо 

емпіричного дослідження процесу становлення цілісності в умовах сучасного українського 

суспільства. Відповідно до неї виявити та описати типові форми цілісності стало можливо 

шляхом емпіричного дослідження культурно-типових орієнтацій та способів 

концептуалізації життєвого шляху особистості.  

З метою виявлення таких типових форм у травні-червні 2015 р. факультетом психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено дослідження 

студентської молоді України. Вибірку склали 516 осіб, віком від 17 до 25 років з числа 
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студентів ВНЗ 1-6 курсів, представники усіх макрорегіонів України та м. Києва. Шляхом 

кластерного аналізу отриманих даних було виявлено шість типів соціалізації, характерних 

для сучасного студентства. Перший тип – «модерн-постмодерн», становить 19% вибірки, до 

його складу належать особи з переважанням високих показників індустріального 

(модерного) та комунікативного (постмодерного) укладів та низькими показниками 

традиційного укладу. До другого типу – «високо-рівноукладних», що становить 36% вибірки 

входять особи з однаково високими показниками за усіма укладами. Третій тип –

«традиційні-модерн» – складає 8% вибірки, до нього входять особи з переважанням високих 

показників індустріального (модерного) і традиційного укладів та низькими показниками 

комунікативного (постмодерного) укладу. Четвертий тип – «заперечення традицій», що 

становить 5% вибірки, до якого увійшли особи, що не поділяють цінності традиційного 

суспільства та мають середні показники за індустріальним (модерним) і комунікативним 

(постмодерним) укладами. П’ятий тип – «середньо-рівноукладні» складає 27% вибірки, до 

якого увійшли особи з середніми показниками за усіма укладами, можливо трохи вищими 

показниками комунікативного (постмодерного) укладу. Шостий тип – «чисті 

традиціоналісти», становить 5% вибірки, до якого входять особи з вираженими 

традиційними установками і низькими показниками індустріального (модерного) та 

комунікативного (постмодерного) укладів.  

Дослідження триває і на наступних його етапах передбачається виявити відмінності 

психологічних феноменів обумовлених переживанням цілісності певного типу та пов’язані з 

цим форми групової поведінки. 

 

Щербина О.В. (г. Киев) 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Политическая разведка существовала на всем протяжении истории политических институтов 

и менялась в зависимости от характера общественного устройства различных обществ. 

Например, в Римской империи придавалось большое значение сбору информации о тех 

областях, которые предстояло подчинить и колонизировать. Сенат подбирал опытные кадры 

для ведения не только переговоров, но и наблюдения за нравами, обычаями, за 

политическими тенденциями в стане врага. В Киевской Руси князь лично руководил тайной 

дипломатией, ставил задачи относительно сбора политической информации при заключении 

политических союзов и принимал решения, советуясь со своими доверенными людьми. В то 

время каких-то выработанных правил по ведению разведки не было, все зависело от личных 

качеств князя или его приближенных.   

В обществах модерна политическая разведка организована в виде специализированного 

общественного института и построена на использовании рациональных методов познания. 

Политическая разведка организована как часть системы органов государственной 

безопасности всех развитых стран мира. В условиях современности конкуренция постоянно 

растет и бизнес-деятельность ведется в ситуации, когда фирмы и корпорации вынуждены 

использовать не только экономические ресурсы или технологические преимущества, но и 

политическое влияние, реализуемое, в том числе через механизмы публичной власти. В силу 

этого даже юридически законная бизнес-деятельность осуществляется не исключительно на 

основе правил рынка. Возникла среда, в которой бизнес вынужден вырабатывать процедуры 

согласительной экономики, участвовать в экономической жизни групп политического 

влияния, влиять на процедуры регулирования и применение административных методов. 

Жесткая конкуренция в условиях высокой динамики общественных процессов постоянно 
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меняет политическую среду, заставляя постоянно её переосмысливать и приспосабливаться к 

ней.  В этих условиях политическая разведка становится важнейшим средством, которое 

позволяет выжить и развиваться любому субъекту политической деятельности – будь то 

государство, политическая партия или корпорация. Например, у крупных и тем более 

крупнейших корпораций, отделы политической разведки (как разновидности корпоративной 

разведки – включающей еще экономическую, технологическую и др.) по кадровому составу, 

уровню работы и оснащенности не уступают уровню национальных спецслужб, а, возможно, 

и превосходят их в каком-то отношении. Её организация и проведение, разумеется, занимает 

время и требует денег и кадровых ресурсов. Но если этим не заниматься, рано или поздно 

можно столкнуться с непредвиденными и непонятными угрозами, на которые непонятно как 

необходимо реагировать, чтобы сохранить собственную эффективность, а то и просто 

существование.  

Политическая разведка – вид деятельности политического субъекта в процессах изменения 

социально-политической среды, целью которой выступает получение знаний о специфике 

интересов, стратегий, инструментальных возможностей, социальных перспектив и 

возможных вариантах поведения всего спектра субъектов социально-политической 

активности, включенных в значимую для субъекта политической разведки сферу 

общественных отношений. Она должна описать структуру политического пространства, 

характер и динамику политических процессов в нем, основных факторов, установить их 

интересы, степень организованности и интеллектуальной дееспособности, выявить интересы 

социальных групп, на которые они ориентированы, описать актуальные и потенциальные 

средства, которыми могут пользоваться все участники политического процесса, установить 

возможные каналы и средства влияния на их поведение. Поэтому она ведется в отношении 

отдельных политиков, приближенных и связанных с ними лиц, политических партий, 

административных структур, лидеров общественного мнения, команд воздействия, групп 

влияния, аналитических центров, процессов политической рефлексии в общественном 

сознании, средств массовой информации и иных средств коммуникации. Политическая 

разведка ведется по открытым и закрытым источникам, что предполагает использование 

различных легальных и нелегальных методов и средств. К числу открытых средств можно 

отнести: социологический контент-анализ, методы массового и экспертного опроса, 

политологический анализ историй деятельности политических сил и деятелей, а также 

актуального поведения связанных с ними различных социальных групп. К числу закрытых 

можно отнести: использование возможностей агентурной разведки, различного рода 

криминальных и полукриминальных социальных образований, проведение целевых 

спецопераций, направленных на получение информации, с использованием методов 

скрытого доступа к закрытым источникам информации. Поскольку задачи политической 

разведки крайне сложны и носят комплексный характер, они должны быть 

институционализированы внутри политического субъекта, который её осуществляет. 
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ЕГАЛІТАРИСЬКА ІДЕЯ РІВНОСТІ ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОГО ЛАДУ 

В концепції нашої конференції вкрай важливим є  артикульоване питання, у який спосіб 

українська демократія і відповідні їй соціокультурні практики можуть бути сумісними із 

нерівністю учасників політичного життя, чинники якої закорінені в соціально-економічних,  

культурно-історичних і ментально-психологічних умовах повсякденного життя. Емоційно ми 

можемо сказати, що такого поєднання, а саме сутнісних ознак сучасної демократії та 

нерівності за визначенням бути не може, оскільки демократія засадничена ліберальними 
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цінностями з базовими правами людини. Однак,  міркування з приводу змісту і форм 

демократії і наявних соціальних умов  функціонування українського суспільства може 

засвідчити протилежну думку про те, що нерівність не тільки є, а й має бути. Я звернусь до 

дискусій про рівність і ширше – основні цінності – і ширше – аксіологічні засади соціального 

ладу, що точилися в 50-80-і роки в Німеччині як пошук  теоретико-методологічних  засад 

партійних програм провідних партій ФРН, а саме: ХДС/ХСС та СДПН (консерваторів і 

соціал-демократів). В певній мірі суперечки й уточнення позицій завершилися прийняттям 

Програм принципів відповідно ХДС, ХСС та СДПН у 80-ті роки ХХ ст. 

Звичайно, переносити досвід німецького суспільства повоєнного часу на сучасне українське 

можна тільки з певною корекцією  на культурно-історичні та соціально-економічні умови 

життя. Але можна знайти й прямі паралелі, адже німці  подолали  тоталітаризм,  нехтування 

правами людини, неповагу до її гідності. В Україні так само це нагальна проблема, але 

загострена новими реаліями інформаційності, віртуальності, мережевості, гібрідності тощо. 

Отже далі  йтиметься про особливості теоретичного уточнення і практичного втілення 

основних цінностей (Grundwerte) – свободи, справедливості і солідарності   як масштабів і 

критеріїв гуманізації суспільного життя через аналіз контроверзи неоконсерватизму і соціал-

демократизму в тлумаченні ними механізмів поєднання  ціннісних орієнтацій  із господарчо-

економічною  політичною практикою. Вихідним для  неоконсерваторів при формуванні 

такого механізму постає їхнє звернення до етичних, релігійних, нормативно-правових тощо 

традицій, витоки яких сягають епохи зміцнюваного капіталізму. При цьому критичне 

переусвідомлення основних орієнтирів ліберальної ранньокапіталістичної буржуазії, які 

віддзеркалились в ідеях Просвітництва, у неоконсерваторів базується на філософсько-

антропологічному принципі, згідно з яким людина виявляється недостатньої істотою, отже 

норми і  цінності її життя продукуються  інтелектуальною елітою і запроваджуються через 

соціальні інституції. Теорії егалітарності мають два засновки: рівність умов і рівність 

результатів. Картина людини у неоконсерваторів будується на природній нерівності людей 

як вихідний пункт, отже з нею пов’язана і нерівність результатів діяльності соціального 

актора. Абсолютизація неоконсерваторами традиції як засобу обґрунтування ціннісних 

орієнтацій, обминаючи апеляцію до суверенності розуму кожного охочого брати участь у 

дискурсі щодо визначення норм і життєвих смислів, призводить до вимог обмеження 

демократії, участі широких мас в обговоренні й прийнятті соціально-політичних рішень. 

Традиція і елітарність стають підвалинами первинної і вторинної соціалізації, культурної 

політики, педагогічно-освітніх практик, відтворюючи у такий спосіб соціальну ієрархію. 

Інші егалітариські візії можна вгледіти у соціал-демократів. Оскільки метою їхньої політико-

практичної діяльності є гуманізація суспільних відносин власне як результату взаємної дії, 

взаємної допомоги, взаємної підтримки співвизначених у цьому процесі людей-персон 

(автономія волі І.Канта), остільки побудовані на неоконсервативних ціннісних орієнтаціях 

політичні рішення тлумачяться ними як рішення недемократичні. Такі рішення, що 

виключають людину як рівну у своїй гідності із іншою свобідною духовно-екзистенційною 

персоною, не передбачають контролю з боку широкого загалу громадськості. Якщо постійно 

не відтворюються соціальні механізми такого контролю, то населення не має ані  

усвідомлення, ані потреби чи досвіду обмеження влади економічно сильних і обрання інших 

керівників, від яких воно очікує кращих рішень. 

Неоконсервативна конкретизація основних цінностей у політичних рішеннях і діях містить у 

собі специфічну морально-ціннісну орієнтацію, в якій затушовується її стихійно-ринкова 

компонента, коли свобода у суспільстві, будучи зовнішньою умовою, насправді виходить з 

свободи ринку, його стихії, при цьому Інший виявляється засобом задоволення ієрархічних 

інтересів власників. Політика неоконсерваторів, яка функціонально реалізує стабілізацію 

суспільних відносин за допомогою тлумачення основних цінностей, що зростають на 
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засадничому біоантропологічному принципі нерівності людей, по суті зорієнтована ринково-

господарчим механізмом. Відтак неоліберальні і неоконсервативні стратеги уникають 

формування відповідальних політичних настанов на фундаменті суспільної етики, тому шо 

вони закріплені вільним ринковим механізмом. 

 В тому власне і полягає особливість соціал-демократичного розуміння свободи, рівності і 

демократії, що вони реалізуються не через вільні ринкові механізми, де свобідним постає 

ринок, а не людина (зовнішня доцільність), а у своєму співвідношенні із спільнотою і 

свобідним, тобто таким, що долає стихію зовнішніх сил, демократичним механізмом як 

умовою свободи і рівності кожного Іншого. Висновком з таких тлумачень людини, 

цінностей, моралі,  політики постає теза про те, що право власного рішення підпадає побічно 

під вплив демократичних політичних інституцій, які зорієнтовані соціал-демократичними 

цілями, в результаті чого розширюється простір для діяльності в демократичній політичній 

системі. Іншими словами, не економічна доцільність має пристосувати до себе демократичні 

легітимні рішення державно-політичної сфери, а навпаки, консенсуально артикульована мета 

суспільного розвитку, актуальний діалог влади і суспільства в поясненні вкрай необхідних і 

болючих реформ  має визначати соціально-економічну і культурну політику. 
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ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПІЛЬНОТУ 

Sharing economy, або економіка спільної участі – це нова соціальна практика економічних 

відносин, яка уже стала глобальним явищем. Провідною ідеєю є заперечення споживацтва, 

спільне використання ресурсів, економічність та рух за збереження екології. Привабливість 

моделі спільного користування – у стабільності, яка будується на довірі та доброті людських 

стосунків. Гасло нової економіки – витрачати менше, споживати свідомо та ділитися з 

іншими. 

Цілі міста та країни стали світовими центрами шерінґу, кількість шерінґових платформ 

стрімко зростає, вони різняться за ступенем індивідуальної залученості, принципу організації 

та діяльності, але спільним для них усіх залишається мета створити більш стійкі, справедливі 

та більш соціально пов'язані спільноти. 

За твердженням американського соціолога Роберта Нісбета з книги «У пошуках спільноти», 

«жодна економічно успішна система ще ніколи не опиралася тільки на індивідуалістичні 

механізми досягнення мети чи безособові стосунки, насправді завжди існують залежності та 

стимули, які підживлюються покаекономічними процесами близькості та різними формами 

соціальних стосунків. Позиціонуючи споживання як економічну мету життя, класична 

економіка не дозволяє нам думати про людські відносини, які є душею спільноти» [1, с. 212]. 

Сучасний американський економіст Стівен Марґлін у книзі «Економіка: гнітюча наука. Як 

економічний спосіб мислення розхитує засади спільноти» зазначає, що культуру суспільства 

завжди підтримує спільнота; це набір зв’язків, які пов’язують людей, одне з одним 

економічно, соціально, політично й духовно. Традиційні спільноти – це не просто соціальний 

простір, а спільна участь у виробництві та обміні товарами та послугами; народження і 

відродження людей в моральному і духовному сенсі. «Світова інтеграція через ринок 

послаблює аж до моменту розриву уз спільноти. Спільноти руйнуються, залишаючи лише 

уявну спільноту нації» [3, c. 354]. 

Економіка спільної участі потребує довіри, а тому сприятливо впливає на взаємодію та 

організацію спільнот, а отже виглядає надзвичайно привабливо та обіцяє хороші 
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перспективи. Фактично, sharing economy відродила давно забуте поняття «великої родини», 

що означає об’єднання споживачів на персональній основі і дозволяє відчувати себе 

частиною великого співтовариства.  

З макроекономічної точки зору, економіка спільної участі є змішаною ринковою моделлю. 

Якщо занурюватися в історію людства, послуговуючись спеціальною економічною 

термінологією, і замість понять «рабовласництво» та «капіталізм» використовувати 

класифікацію економічних систем за типом ренти, то sharing  economy є системою ренти 

відносин. Людські відносини, репутація, статус і довіра є ключовими для отримання блага. 

Дана система має всі шанси стати більш ефективною, ніж попередня система ренти капіталу 

(яка значно вичерпала себе, свідченням чого є світова криза) тому, що обіцяє більш 

інтенсивне та раціональне використання важкодоступних ресурсів. 

Спільне використання ресурсів може допомогти створити більш ефективну систему 

виробництва та розподілу і зменшити розрив між багатими та бідними всього світу. 

Економіка спільної участі, особливо неприбуткові організації, що працюють на 

демократичних основах забезпечують суспільну користь і добробут, функціонують в якості 

суспільних благ [3, c. 3]. 

Не варто також забувати, що sharing не лише доброчинний, а може бути крупним бізнесом з 

великим потенціалом, доказом чого стали такі єдинороги світової економіки як Uber та 

Airbnb. Для того, щоб шерінґова платформа стала успішною, необхідні зменшення 

трансакційних витрат і дуже висока ефективність. Але досягнення високого потенціалу 

можливе тільки завдяки демократизації власності та управління платформами [3, c. 5]. 

Нові технології та методи людської взаємодії в межах шерінґової економіки є чинниками 

виникнення нових форм організації спільноти, що в перспективі слугуватиме рухові 

громадян до більш справедливої та стійкої економіки. Адже максимального суспільного 

результату можна досягнути лише за умови наявності в суспільстві такої ірраціональної 

характеристики як довіра один до одного та зумовлені нею дії не лише у власних інтересах, а 

в інтересах всієї групи. 
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КОНЦЕПТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СВІТОСИСТЕМ В ТЕОРІЇ І.ВАЛЕРСТАЙНА ТА 

ЙОГО КРИТИКІВ 

Точка зору про те, що глобалізація рухається насамперед в континуумі економічної 

модернізації, має поширення, починаючи з другої половини минулого століття протягом 

кількох десятиліть майже домінувала в суспільній думці. Вагомі аргументи, що дають змогу 

розглядати світ як єдину економічну систему, були представлені І. Валерстайном. Первинна 

одиниця аналізу - світова система, яка має здатність розвиватися практично незалежно від 
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соціальних процесів і відносин, що є внутрішніми для суспільств чи держав як складових цієї 

системи. Характеристики світової системи: 1) внутрішній характер динаміки розвитку, не 

детермінований подіями, що відбуваються зовні; 2) самостримування і самодостатність через 

екстенсивний поділ праці між компонентами; 3) безліч культур, що містяться в ній, а взяті 

разом, конституюють світ. Три можливих типи світової системи  в концепції Валерстайна: 1) 

світова імперія, в якій велика кількість культурних спільнот об'єднані під владою одного 

уряду;  

2) світовий соціалізм, який мав стати новим типом в якому і національна держава, і 

капіталістичні відносини мали бути поглинуті єдиною політико-економічною системою, що 

об’єднує в собі значну кількість культур. Але цей тип світової системи залишається лише 

утопічною моделлю. Зокрема, для К. Чейз-Данна та А.Г. Франка, самі по собі соціалістичні 

держави не представляли реальної альтернативи діючій світосистемі та залишалися 

частиною ринкової капіталістичної світової економіки, якщо брати до уваги те, що 

використання державного апарату влади для захисту внутрішніх ринків і мобілізація 

накопичень є не виключенням, а, скоріше, найбільш поширеною практикою і формою 

розвитку саме в капіталістичній світовій економіці.  

3) світова економіка, в якій знаходиться велика кількість держав, кожна з яких ґрунтується 

на певній культурі та інтегрована в єдину економічну систему. Прикладом є сучасна світова 

система, інтегрована єдиною ринковою економікою. 

Однією із вирішальних характеристик в аналізі світової економіки є акцентування уваги на 

структурі держави, яка надає можливості стабілізувати розвиток, абсорбуючи витрати й 

регулюючи соціальні проблеми, які створюються капіталізмом. Інституціональні константи 

світової системи: капіталістичне виробництво як виробництво заради одержання прибутку, 

центро-периферійний поділ праці і система держав, в якій жодна держава не в змозі 

здійснювати контроль на рівні світової системи. Світ постає у вигляді зон розвинених і 

слаборозвинених держав, взаємодія між котрими відбувається за допомогою процесів 

нерівних обмінів, що створює глобальний центро-периферійний поділ праці, за наявності 

якого торгівля й обмін конституюють основні механізми для інтегрування такої глобальної 

системи. Світова економіка розглядається як мережа ланцюгів виробничих одиниць, що 

пов’язані по всьому світу і формують світовий поділ праці, який згодом розвивається і стає 

більш ієрархічно складним та призводить до поляризації між Центром і Периферією.  

В критиці світосистемного підходу А. Берджесена існування різниці між країнами Центру і 

Периферії не було стартовою позицією світової економіки. Колонізація та експансія 

встановили глобальну структуру підпорядкування, структурували периферійне виробництво 

як безальтернативне і не обумовлене ніякими угодами та не детерміноване критеріями 

попиту та пропозиції на світовому ринку. Колоніальна периферія не складалася із 

суверенних національних держав, і тому не можна описувати, зокрема, трансферт надлишків 

з колоній як транснаціональну торгівлю. Торгівельно-виробничі ланцюжки є зовнішніми по 

відношенню до окремих державних структур, але внутрішніми по відношенню до 

глобальних центро-периферійних структур. У Берджесена не торгівля і нерівний обмін, і не 

торгівельво-виробничі ланцюжки конституюють центро-периферійну структуру владних 

відносин, а, навпаки, відносини Центру та Периферії уможливлюють нерівний обмін. 

Колонії тому і є колоніями, що, знаходячись у рамках глобальних відносин власності і 

виробництва не мають ніякого вибору ані вільно торгувати, ані одержувати прибутки при 

нерівному обміні, саме тому, що немає ніякого обміну. “Багато країн було втягнуто в 

міжнародний поділ праці і пов'язані з цим відносини, що утворюють каркас світового ринку, 

як правило, задовго до становлення там національних, а часто регіональних чи локальних 

ринків”.  
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Висновок Берджесена: у світовій економіці існує тільки один різновид відносин власності і 

тільки один виробничий процес – це відповідно власність країн Центру і контроль над 

виробництвом у Периферії. Відповідно, існує тільки один спосіб виробництва - глобальний. 

Серцевиною глобалістської критики Берджесена є точка зору, відповідно до якої не 

національна держава за допомогою торгівлі, дипломатії чи під час війн конституює 

міжнародну систему, а, навпаки, міжнародна система робить можливими державну торгівлю, 

дипломатію та ведення війн. Берджесен керується тезою Дюркгайма про те, що індивідуальні 

дії припускають наявність певного соціального порядку а також тезою Вебера про наявність 

культурних передумов, що накладаються на раціональні акти утилітарного капіталістичного 

суб’єкта. Подібно до того, як індивіди не можуть взаємодіяти поза культурою, яка вже існує  

також і дії держав припускають існування деякої спільності, що передує державній взаємодії, 

яка є аналогом дюркгаймівського передконтрактного розуміння.  

Валерстайн простежував зв'язок між внутрішньою класовою структурою і міжнародним 

поділом праці. Формування класу буржуа пов'язувалось із формуванням світової системи. 

Спроможність держав Центру залишатися в Центрі залежить від їхньої можливості 

продовжувати підтримувати зростання накопичення капіталу перед фактом зростання вимог 

з боку робітників до перерозподілу власності. Експансія ринкової моделі у світовому 

просторі - це найважливіша для Валерстайна  ознака капіталізму як вираження і наслідок 

невпинного накопичення, яке до того ще й само підтримується, створюючи тим самим нові 

простори для участі в її поділі праці. Протягом чотирьох століть це розширення 

трансформувало капіталістичну світову економіку із системи, що спочатку розміщувалася в 

Європі, в систему, що охоплює всю земну кулю". 

Представниками неоліберальної думки проголошується, що глобалізація припускає 

уніфікацію і культурних орієнтацій, які долають чи розбивають бар'єри між державною 

політикою і локальними економіками. Теорія світових систем в такому разі тільки в тому 

випадку може стати теорією про глобалізацію, якщо вона може дати оцінку входженню всіх 

держав у капіталістичну світову систему та інтеграції політики і культури завдяки цьому 

розширенню. Для Валерстайна механізми геосистемної інтеграції є винятково економічними, 

а існування такої світової системи не означає саме по собі глобальної уніфікації і передбачає 

можливість співіснування кількох світових систем. 
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СЕКЦІЯ 2.  

ПРИВАТНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ КОНКУРЕНЦІЇ ПРОЕКТІВ 

МОДЕРНІВ: СТИЛІ УПРАВЛІННЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

Ахмедова Д.Н. (г. Киев) 

darina.akhmedova@gmail.com 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Управление современным обществом, которое именуют информационным, [3] предполагает 

совершенно другое понимание самих информационных технологий - это методы и процессы 

для поиска, сбора, хранения, обработки и распространения данных для получения 

информации нового качества о положении объекта, процесса или явления. Информационные 

технологии уже полностью проникли в социальную жизнь и политику. С началом 

информационной эры политическая жизнь подверглась существенными изменениями. 

Наблюдаются также революционные изменения в сфере политических коммуникаций. 

Раньше политические коммуникации были источником, фактором социальных изменений, 

сейчас же они входят в социальную инженерию, представляющую собой новый 

социокультурный феномен. 

С расширением информационных технологий в различных сферах современной практики, 

политическая наука все шире используется термин "информационная парадигма". Новая 

информационная парадигма самой политики значит, что в 21 веке дальнейшая судьба 

политической власти всецело зависит от владеющего информационными преимуществами во 

Всемирной паутине, ведь тот, кто контролирует источники информации, их происхождение 

и способ распространения в политикуме, тот контролирует и само политическое 

пространство. 

СМИ превратило информационную революцию в виртуальную "четвертую" ветку 

политической власти. Ее сила и огромное влияние, которое она оказывает на общество 

значительно превосходит все классические ветки политический власти. Кроме этого 

большинство ведущих политиков ведут свои блоги и активно пользуются своими 

страницами в социальных сетях. Опрошенные "Главредом" [2] эксперты считают, что 

присутствие в социальных сетях депутатов скажется позитивом, а также является 

объективной необходимостью в 21 веке. Сегодня большинство политиков убеждены, что 

Facebook - это один из мощнейших инструментов агитации и продвижения политических 

идей, с помощью которого будет проще достигнуть победы на выборах. Существует мнение, 

что наиболее вероятный кандидат в президенты - это тот, кто должным образом использует 

информационные технологии. 

Таким образом, развивающиеся в пределах виртуального информационного пространства 

политические процессы обогащаются новыми посттрадиционными формами борьбы, причем 

это касается групп людей, партий и отдельных личностей, в продвижении своих интересов и 

политическое признание в реальной политической, экономической и культурной жизни. 

Политические феномены необходимо сравнивать в динамике их эволюции, видеть в 

информационном обществе перспективы развития каких-либо политических процессов. 

Общественное мнение формируется во многом под воздействием СМИ. В Украине 

существует современное - электронное правительство, на котором украинцы могут 

заказывать необходимые выписки и другие государственные услуги через интернет. 
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Политическая коммуникация уже подверглась значительным реформам благодаря высоким 

информационным технологиям. Мы стремительно движемся вперед и сейчас, как никогда 

раньше, актуальны слова сказанные Максом Вебером. [1] Он определял политику как 

"стремлением к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, между 

государствами или же внутри государства между группами людей, которые оно в себе 

заключает". Значит, объем власти, циркулирующий в социуме, определяется не только 

классическими методами обретения влияния, но и использованием новых информационных 

технологий. Это, безусловно, является одним из факторов успеха в политической 

деятельности, причем его значимость будет возрастать. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА 

САМООРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 

На жаль, в останні роки ХХ – на початку ХХІ століття на тлі процесів глобалізації, 

інформатизації істотним чинником розвитку стає прогрес політтехнологій як механізмів 

навмисних маніпуляцій людьми, "симулювання" та підкорення суспільних інтересів, 

трансформації цілих народів та держав в суто пасивний об'єкт зовнішніх впливів, “гвинтик” 

міжнародної політики. Як результат – системна криза сьогодення, а вірніше: криза кризового 

способу життя (Б.В.Новіков), реальна можливість для більшості країн втратити не тільки 

власну суб’єктність в історичному процесі, але навіть й суб’єктивність та ідентичність, тобто 

незалежність.  

Але поряд з цим відбувається, з одного боку, посилення практик самоорганізації: 

колективних дій та укріплення державної влади, що зумовлює не сприйняття лібералізму і 

функціоналізму; з іншого –  проголошується перехід до нового суспільства, в центрі якого 

лежать ідея соціальної дії, перехід до антропоцентричного способу суспільного життя 

Загалом, в теоретичній площині, сучасна картина світу характеризується збільшенням 

ступеня щільності, насиченості та інтенсивності суспільних взаємозв'язків; щільним 

сполученням глобального та локального та поставанням єдиної економічної системи 

(І.Валлерштайн, Дж.Бенігер), наростанням суспільних проблем (В.Вернадський, Т.де 

Шарден, П.Дракер), початком формування єдиного інформаційного простору (А.Тоффлер, 

Д.Белл, А.Турен)], загостренням проблем виробництва, споживання та розподілу 

(Дж.Гелбрейт, В.Афанасьєв). Лапідарно: відбувається втрата джерел розвитку в межах 

класичної парадигми детермінованої економіки, формування відносно самостійних 

взаємопов'язаних підсистем, розвиток плюралізму в інституційній сфері, поява самостійних 

соціальних та релігійних спільнот, руйнування індустріальної класової структури, плюралізм 

культурних форм, розширення ступенів свободи суспільства.  

В методологічній площині відбувається, по-перше, відхід від діяльнісної сутності суб'єкта 

історичного процесу до менш динамічної детермінації його станом інфраструктури, 
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інституційних утворень; по-друге, заміна людини статистичними ансамблями (статика без 

динаміки); по-третє, абсолютизація процесів репродукування взаємозв'язків на поверхні 

системи (суспільство масового споживання), заперечення причинно-наслідкових зв'язків 

ідеєю "спонтанного порядку", концепцією суб'єктивних очікувань, критеріями корисності.  

Це знаходять відображення та подальший розвиток в теоріях суспільства знання 

М.Кроуфорда, економіки знання Ж.Сапіра, В.Іноземцева; поняттях “революція оцінки 

знання”, “вартість створена знанням” Т.Сакайї; "економіка, заснована на знаннях" Д.Куа; 

"суспільство науки",  "суспільство інформатики і зв'язку", "техносуспільство" Р.Крайбіха; 

"електронно-цифрове суспільство" Д.Танскотта; "індустрія знання" Т.Махлупа. На жаль, всі 

неокласичні теорії суспільного відтворення, яких в XX столітті чимало, формуються на 

метафізичній методології. Загалом уся неокласика, постнеокласика, сучасна ліберальна 

неокласика у поєднанні із позитивізмом, екзистенціалізмом, постмодерном виявляються 

своєрідним теоретичним лабіринтом, який в кінцевому підсумку неодмінно призводить до 

суспільних криз.  

Поза всяким сумнівом, методологічний плюралізм постіндустріальної парадигми, 

ситуаційний підхід та суто еклектичне використання класичних, неокласичних та 

посткласичних теорій, інтенсивний пошук ідейно-філософської основи сучасної теорії 

управління зумовлює, що без добротної наукової методології теорія суспільного відтворення 

не вирішить нагальних проблем суспільства. Надійним фундаментом методології повинна 

стати дійсно загально-філософська методологічна база.  

І в цьому сенсі, основою є діалектика – як найбільш загальна методологія розвитку всього 

сущого в розмаїтті суперечностей, вчення про розвиток, всезагальна теорія розвитку, єдина 

всеосяжна методологія пізнання суспільного відтворення на рівні сутності та явища. Тільки 

діалектика як універсальна методологія дослідження дозволяє охопити суспільне 

відтворення у всезагальній цілісності.  

Для адекватної оцінки запропонованої методології досліджень у історичній ретроспективі 

наголошуємо на необхідність пізнавати дійсність вивченням руху від загального до 

одиничного, шляхом сходження від абстрактного до конкретного, від цілого до окремого. 

Свідомість людини не здатна відразу охопити всю складність організації системи 

суспільного відтворення, тому метод сходження від абстрактного до конкретного 

покликаний незмінно допомогти у цьому.  

Єдиним шляхом забезпечення цілісності та гармонійності процесів суспільного відтворення 

та самоорганізації зокрема є процес збалансування та взаємопроникнення різнорідних 

протилежностей завдяки перманентній творчій активності, творчості загалом. Саме тому, в 

цьому напрямі, слід зупинитися на виникненні на початку 70-х років діяльнісного підходу 

(С.Батенін, Е.Ільєнков, В.Іванов, Г.Давидова, М.Каган, Л.Зеленов): доведення принципу 

діяльності до принципу самодіяльності, розуміння останнього як субстанційної 

характеристики соціуму, признання невідворотності трансформації діяльності в творчість і 

конструювання останньої в формі практичної всезагальності.  

В подальшому, в межах творчого підходу в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття, в 

працях Г.С.Батіщева, В.О.Босенко, Г.О.Давидової, В.П.Іванова, Е.Ільєнкова, К.Мегрелідзе, 

М.Мамардашвілі, Л.К.Науменка, Б.В.Новікова проходить робота щодо запобігання 

абсолютизації та подолання діалектичної тотожності суб'єкту та об'єкту діяльності в їх 

універсально-всезагальних, категорійних визначеннях, естетична сторона такого підходу 

розкрита в працях А.С.Канарського, М.О.Ліфшиця. 

Ми впевнені, що творчий підхід стає єдино можливим методологічним підґрунтям 

опрацювання дійсно гуманістичного шляху розвитку, шляху подолання протиставлення 
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суб’єкту та об’єкту суспільного відтворення та самоорганізації шляхом здійснення 

суперечності сутності та існування людини. Він дає змогу окреслити відповідні напрями 

синтезу підходів щодо формування та розвитку відповідних взаємозв’язків надскладних 

соціальних систем в зазначеній ритміці методу сходження від абстрактного до конкретного 

та діалектичної методології дослідження загалом. 

 

Божок О. І. (м. Київ) 

Bogok_olga@ukr.net 

РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В «СУСПІЛЬСТВІ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ» 

Останні роки в Україні відбулися суттєві зміни в усіх сферах життя українського 

суспільства: сучасна управлінська парадигма обумовлена динамічним становленням і 

розвитком громадянського суспільства в Україні. В організаційно-управлінському сенсі, на 

загальнодержавному рівні визначені вектори трансформацій політичної складової 

державного управління, їм має відповідати і адміністративна ланка держави; у сенсі 

духовному і ментальному, у нарисах української культури управління поширюється масовий 

світогляд громадянськості.  

Сьогодні, беззаперечним фактом є наявність суспільного запиту на нову філософію 

управління, яка відрізняється від технократичного, функціонального управління у ХХ ст., 

скерованістю на «суспільство знань» (професіоналізацію державної служби), «інформаційне 

суспільство» (інформатизацію управлінських систем), «мережеве суспільство» 

(децентралізовані управлінські зв’язки), «відкрите суспільство» або «суспільство діалогу» 

(комунікативна складова адміністративної діяльності). Аксіосферу громадянського 

суспільства продукують кардинальні соціальні зміни, які переструктуровують форми 

людської діяльності. Гуманістичного сенсу набувають такі категорії управління як 

соціального явища, як професійна компетентність, ефективність і результативність 

адміністративної діяльності, в системі «культурної мотивації» принциповою стає соціально-

відповідальна складова суб’єкту управління.  

Етимологія поняття і особливості громадянського суспільства викликають жвавий науковий 

інтерес філософів, соціологів, управлінців, і не дивлячись на ґрунтовний пласт наукових 

досліджень трансдисциплінарного характеру, залишаються певні аспекти, перспективні для 

подальших розвідок. Так, громадянське суспільство розглядається як ціннісна система і 

опора демократії; як сукупність інститутів держави і суспільства, що забезпечують 

ефективну взаємодію громадян, громадських об’єднань і державних органів на принципах 

солідарного і публічного управління; громадське суспільство як суб’єкт публічного 

управління.  

Громадянське суспільства має ряд специфічних характеристик: насамперед, це високий 

рівень управлінської, правової культури, це економічна свобода і відповідальність; це 

державні гарантії безпеки, дотримання прав і свобод людини. Нажаль, сьогодні ми можемо 

спостерігати своєрідний національний контекст становлення громадянського суспільства в 

Україні. Фрагментарні уявлення про аксіосферу громадянського суспільства продукують 

нові соціальні ризики, адже формуються підвалини для деформації цінності громадського 

суспільства, перетворюючи його на «суспільство громадського контролю». Громадський 

контроль як різновид соціального контролю державотворчих процесів і одна з форм участі 

громадськості у суспільному розвитку сьогодні витискає з поля зору інші аспекти публічного 

управління. Сьогодні, інститути громадянського суспільства зацікавлені скоріше у 
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здійсненні функції контролю, порушуючи усталені зв’язки управлінських функцій, ніж у 

творенні дієвих механізмів суспільного розвитку.  

Громадянське суспільство виступає суб’єктом публічного управління, і саме тому, соціальна 

ефективність інститутів громадянського суспільства обумовлюється професійною діяльністю 

і компетентністю окремих громадських діячів і фахового спрямування громадськості, що 

здійснює контроль сегменту державного управління. Отже, мають бути збережені принципи 

раціонального управління і адміністрування  у сфері громадської діяльності. Так, на нашу, 

адміністративна субкультура виходить за межі корпоративного кола бюрократичного 

апарату держави.  

Традиційно, адміністративна субкультура визначається як субкультура бюрократії – 

консервативне соціокультурне утворення, своєрідний аксіологічний конструкт 

чиновницького прошарку. Багатообразність бюрократичної субкультури характеризують її 

специфічні норми і устої, такі як примітивізація адміністративної діяльності, деформація 

корпоративних цілей і перетворення їх у «дух корпоративізму» та псевдо інноваційний зміст 

адміністративних практик. Але, в умовах, коли адміністрування як процес стає явищем 

суспільного характеру, змінюється і соціальний сенс та призначення адміністративної 

субкультури. Адміністративну субкультуру сьогодні доцільно визначати у сучасному 

розумінні – як різновид професійної субкультури, що являє собою комплекс соціокультурних 

засад адміністративної діяльності, її ціннісний вимір і комунікативну складову в системі 

державно-громадського управління публічного характеру. 

 

Бойко Н.С. (м.Київ) 

boikonadia@gmail.com 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЦИФРОВОЇ НЕРІВНОСТІ НА ПЕРЕШКОДІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, що спричинює докорінні зміни усього 

простору суспільного життя, вимагає подолання цифрової нерівності у широкому й 

різноаспектному розумінні цього явища,  бо воно може бути і причиною, і фактором, і 

наслідком поглиблення соціальних протиріч, культурно-економічної несправедливості у 

суспільній практиці. Відповідно, позитивні трансформації останньої утруднюватимуться, 

рівень комунікативного порозуміння й співпраці знижуватиметься.  

Деякі сучасні науковці, наприклад С.Лобовіков,І.Аніщенко [2], вважають, що цифрова 

нерівність як частина інформаційної, має технологічну природу й характеризує різну 

здатність країн забезпечити як у національному масштабі, так і для окремих груп населення 

доступ до сучасної інформаційної інфраструктури (телефонний зв’язок, Інтернет, бази даних, 

бази знань та ін.) але для мене більщ переконливою є акцент, що роблять у своїх розвідках 

І.Агамірзян, наприклад, потрактовуючи інформаційну нерівність як похідну від базових 

історичних, культурних, економічних, політичних та інших різновидів суспільної нерівності 

чи Л.Городенко, яка  підкреслює значущість взаємовпливів між цифровими розривами та 

прагненням індивідуумів до самореалізації [1,С.147], вдосконалення, шляхом залучення до 

цивілізаційних надбань через соціальну комунікацію.  

Остання, безперечно, зазнає суттєвих переформатувань у вирі глобалізації та інтенсифікації 

технологічних перетворень. Видаються логічними міркування у стилістиці утопічної ризоми: 

суспільний прогрес – модернізація – розвиток – динаміка доступу населення як наново 

осмисленого ресурсу (М.Фуко) до інформації, подолання цифрових розривів як наслідків 

недорозвинутої демократії, тощо. Та вибудова цієї послідовності не буде повною без 
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визнання своєрідного гуманізму сучасного споживацького суспільства ( не випадково ще у 

90-х саме Звіт міністерства торгівлі СЩА ініціював перщі обговорення питань небезпеки 

цифрових розривів для прибутковості мережі і її провайдерів, відповідно), відтак 

консьюмеріторнй гуманізм постає як прагнення рівності у доступі до товарів та послуг. 

 Інформаційні технології відрізняються низкою особливостей: по-перше, через них 

здійснюється постачання як інформації про товари і послуги, так і самі придбання через 

додаткові сервіси, що, таким чином теж долучаються до логістики Мережі: усі магазини, 

аптеки, поштові служби, тощо; їх відкривають і підтримують власники малого та середнього 

бізнесу.  

Світ інформаційних технологій, таким чином, стає важливим чинником формування 

економічного і правничого вимірів життєдіяльності громадянського суспільства. По-друге, 

самі по собі інформаційні технології виступають як  продукт споживання і для окремих осіб, 

і для різного рівня приватних та державних структур; програмісти водночас є і виробниками 

сервісів, і учасниками сучасного розподілу праці (як у цифровому вимірі, так і у інших), 

причому не обмежуючись географічними кордонами тієї чи іншої країни.  Глобальний 

продукт об’єднує новий пролетаріат сьогодення з міжнародним капіталом, зацікавленим у 

інноваціях.  

Ускладнення суспільної організації, комунікативного простору соціальних практик 

загострює питання про адекватне, грамотне використання ресурсів, найважливішим із яких є 

інформаційні технології. Їх особливість полягає у різнобічності  їх інтеграції у тріаду 

«виробництво-розподіл-споживання», та тому доступі, який вони водночас забезпечують до 

інших товарів, виробів та послуг.  

Чим краще, свідоміше та впевненіше людина орієнтується у мережі, тим вигідніші оборудки 

вона здатна здійснити, причому не тільки як споживач, але і як працівник – адже значна 

кількість сайтів присвячена можливості заробітку у Інтернеті. Отримати та продовжити 

освіту – від мовних практик до специфічних фахових програм, звернутися із запитом щодо 

подання резюме, працевлаштування і за кордоном, у тому числі – для усього 

вищезазначеного потрібен і відповідний цифровий простір, і комунікативна інформаційна 

компетентність.  

Тому я вважаю за потрібне зробити наголос на проблемі, яка не завжди усвідомлюється, та є 

вкрай важливою для визначення суспільного статусу і рольової соціальної поведінки особи – 

остання може мати вхід до цифрового простору, але не бути вмотивованою на пошуки 

розвиваючої її інформації. Таким чином, маємо справу із зачарованим колом – малоосвічена 

людина не зацікавлена у використанні мережі як чинника професійного, культурного 

зростання (та навіть у розвитку спілкування – від подорожей до шлюбних стосунків), а 

користуватися новими можливостями й послугами електронного уряду – поготів.  

Реальною стає небезпека «цифрового псевдодебілізму сучасності» (О.Дьяков), тож, аби 

подолання інформаційної нерівності оптимізувало суспільний поступ шляхом зростання 

соціальної комунікативної компетенції, необхідною є співпраця представників різних сфер та 

галузей, бо  нерівність – поняття комплексне, тому і подолання його екстремумів вимагає 

теоретико-методологічних розвідок міждисциплінарного штибу. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРАДУАНТІВ: ДЕРЖАВНЕ ЗАВДАННЯ ЧИ ПРОБЛЕМА 

ВИПУСКНИКІВ ВИШІВ 

Враховуючи жорсткі умови ринку та його насиченість значною кількістю різних вакансій, 

градуанту (випускнику ВНЗ) потрібно плідно попрацювати аби досягнути бажаного 

результату. Однак існує можливість того, що після закінчення вузу випускники потраплять у 

такий часовий проміжок, коли ВНЗ вони вже закінчили, а роботу ще не знайшли. Виникає 

таке психологічне явище як фрустрація, тобто не відповідність реальної ситуації індивіда з 

його очікуванням, коли пошук робочого місця закінчується невдачею. Проблема полягає в 

тому, що значна кількість роботодавців не бажає приймати на роботу молодих спеціалістів 

без досвіду роботи або спеціальних навичок і знань. Це свідчить про відсутність мотивації у 

роботодавців при прийомі на роботу. І тут виходить невідповідність очікувань індивіда від 

роботи та очікуваннями роботодавця від індивіда. Більшість абітурієнтів вибирають виш, не 

усвідомлюючи те, ким потім будуть працювати, ними керують лише стереотипи про 

безтурботне студентське життя. Тому потрібно допомогти студенту адаптуватися до нового 

життєвого етапу – дорослого життя. Тоді постає питання, де отримати потрібний досвід 

роботи під час навчання, щоб не потрапити до такого стану та як при цьому стати 

конкурентним молодим спеціалістом на ринку праці. У зв’язку з цим для полегшення 

процесу професійної соціалізації, адаптації та професіоналізації молодих спеціалістів в 

умовах мінливого трудового середовища існує багато підходів в соціально-економічній та 

управлінській сферах.  

Ця проблема не є новою. ЇЇ розвивали вчені ще з ХІХ століття, але вона залишається 

актуальною до сьогодні. Наприклад, Еміль Дюркгейм досліджував особливості та шляхи 

входження молоді в ті чи інші структури суспільства. Згодом дані дослідження були 

продовжені американськими (Толкотт Парсонс, Роберт Мертон, Нейл Смелзер), російськими 

науковцями (В. Т. Лісовський, Н. М. Блінов і ін.), естонськими та білоруськими соціологами. 

Вчений Т. Лісовський одним з перших досліджував проблеми, що стосуються молоді: стадію 

соціалізації, адаптації, засвоєння професійних навичок і знань, культурні та соціальні функції 

і т.д. Дослідник молоді як соціально-демографічної групи Ігор Кон виділив на основі 

сукупності вікових характеристик: особливості соціального становища, що обумовлена 

соціально-психологічними властивостями. Підставами для виділення молоді в окрему групу 

стали: вік, статус, рольові функції. Однак, до цього часу не існує єдиної вікової межі.  

Тож молодому спеціалісту доцільно усвідомити потенціал своїх внутрішніх ресурсів, що не 

використовується належним чином, активізувати його, а також залучити зовнішні ресурси 

суспільства, які молодь часто не удостоює увагою. Одним з таких є компетентнісно 

орієнтований підхід для підвищення рівня ефективності роботи управлінців. Оскільки 

професійні знання і вміння є потенційно важливими якостями, що спонукають в 

майбутньому до розвитку професійного потенціалу особистості. Компетентнісний підхід в 

системі професійного розвитку з’явився з появою понять «компетентність» і «компетенція» 

як інструменти управління розвитком персоналу. Вперше їх запропонувало подружжя Лайн і 

Сайн Спенсер, які протягом десятків років, з початку 1970-х років, здійснювали дослідження 

щодо ідентифікації та значення компетенцій в управлінні персоналом, зокрема спираючись 

на праці Д. МакКлелланда. Згодом після публікації результатів їх досліджень, що стали 

поштовхом розвитку компетентнісного підходу в різних сферах було виявлено, що роль 

компетенцій в процесі засвоєння знань, навичок, вмінь та цінностей грають суттєву роль у 

процесі формування професійних якостей особистості. Після цього метод оцінки 

компетенцій досліджувався більше, ніж у 24 країнах світу. Також компетентнісний підхід 
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був покладений в основу формування європейської методики щодо набуття компетенцій 

протягом всього життя.  

Таким чином, бачимо з вище розглянутого, що процес ефективного вбудовування молодої 

людини в суспільство при дотриманні балансу між зовнішніми ресурсами та особливостями 

ситуації, в якій він живе, і внутрішніми ресурсами самого індивіда є дуже не простим, бо 

після закінчення вишу більшість має надію, що він, як спеціаліст своєї справи, стане цікавий 

роботодавцю. У подальшому під час пошуку роботи потрібно докласти всі свої зусилля та не 

втрачати надії після можливих поразок. Молодь повністю засвоює вимоги та цінності, які 

потребує суспільство, і готова дотримуватися їх. Однак потрібно спростити вимоги до 

працевлаштування для випускників хоча б стосовно досвіду роботи та брати приклад з тих 

компаній, які вбачають навпаки плюс у тому, що у градуанта відсутній досвід роботи та 

краще навчати його корпоративній культурі своєї компанії з першого дня, ніж потім 

перенавчати. 

 

Волонтырь А.О. (г. Киев) 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА КАК 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.  

С учетом того, что сама политика как вид деятельности и совокупность социальных 

институций относится к духовной сфере общества, я предлагаю, в контексте данного 

выступления, обратить внимание на политичность как феномен позиционирования 

социальных интересов. Одним из наиболее значимых аспектов разворачивания и развития 

духовного есть его зрелищный характер, что позволяет использовать последний в 

политических целях, укрепляя благодаря масс-медиа социальный капитал тех или иных 

участников общественного пространства.  

Политика же, как нам известно, тесно связана с экономикой, поэтому политические 

выигрыши оборачиваются конкретной коммерческой выгодой. Прибыльность трансляций 

спортивных мероприятий прекрасно осознается телекомпаниями, которые не только 

конкурируют друг с другом за право передачи, но и начинают диктовать самим спортсменам 

правила проведения соревнований. Таким образом, из способа социальной самореализации, 

духовного и физического роста, эстетически культурного феномена и демонстрации 

торжества справедливости (этические кодексы спортсмена) как важнейшей исторической 

ценности, занятия спортом превращаются в добычу денег, даже ценой собственного здоровья 

и обмана болельщиков.  

Принципы распределения и перераспределения доходов от трансляций спортивных 

мероприятий выступают камнем преткновения и для самих спортивных клубов, руководство 

которых либо входит в сговор с представителями телекомпаний, либо (и) с представителями 

конкурирующих объединений. Таким образом нарушается основополагающий принцип 

спорта, который и привлекает к нему массу населения  - fair play – честная игра, а также 

получают распространение новые коррупционные схемы, что вредит всему обществу.  

Исторически неизбежным является движение человечества через общество потребления, 

консьюмеризм становится общей политикой функционирования социальных механизмов, не 

только удовлетворяя потребности отдельных индивидуумов, но и стимулируя их рост и 

массовидность. Коммерциализация духовной сферы жизни    общества – это процесс 

вовлечения всех его звеньев и компонентов для получения прибыли. Так, большой футбол в 

нашей стране иногда называют «игрой миллионов». В этой игре, отмечают эксперты, 
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««бедняки» могут выиграть матч-другой на морально-волевых качествах, но не более. Для 

стабильного результата нужны серьезные кадры и серьезные стимулы, которые и 

определяются бюджетом команды»[1.,  с.17].  

Поскольку «незримая рука рынка» делает товарные отношения повсеместными, то и спорт 

не является исключением. Мы вынуждены принять как данность, что спортивные 

организации выступают в качестве предпринимателей  и торговцев, то есть актуальным 

политическим вопросом выступает необходимость формирования правового поля 

функционирования спортивных клубов как игроков новой экономической реальности. Ведь, 

«предоставление субъектам спортивной и физкультурной деятельности широкого выбора 

соответствующих организационно-правовых форм: от общественной организации к 

коммерческому предприятию»[2., с.27] должно учитывать основное призвание подобного 

рода организации: пропаганду здорового образа жизни,  предоставление примеров здоровой 

коллективности, эмоциональную разрядку и формирование культурного досуга в целом. 

Поэтому: «коммерческое предприятие (спортивный клуб) должен содержать специальную 

право-субъектность, то есть логично предусматривать запреты для целого ряда видов 

деятельности, которые не имеют со спортом никакой содержательной связи»[2., с.27].  

Частью «малой политики» являются внутрикорпоративные отношения среди субъектов 

спортивной деятельности. Управленческие задачи неизбежно приобретают  политическую 

окраску, когда речь идет об общественной репутации, выделении бюджетных средств, 

прайм-тайма и, соответственно, распределении доходов. Такие задачи выступают 

глобальными по своей сути, и хотя каждая страна вынуждена решать их по-своему, 

необходимо учитывать и локальный, и общемировой контекст проблемы: все измерения 

политической жизни являются частью духовной культуры общества, и духовность здесь – 

определение прогрессивности, гуманизма, а не наоборот.       
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ЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КРАЇНИ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЇЇ 

СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Жодна країна у сучасних умовах не може розвиватися уособлено. Чим більше інвестицій 

вона зможе залучити, чим якіснішим буде їх використання, тим вище буде її 

конкурентоспроможність та краще репутація у глобальній спільноті. У свою чергу, сама 

репутація країни є поєднанням економічних, політичних та культурних вимірів її розвитку, 

тому саме у цьому понятті я вбачаю найбільший креативний потенціал для аналізу 

можливостей модернізації її суспільної практики.  

Адже репутація – це не просто довільна думка певного суб’єкта чи групи  щодо певного 

феномену соціокультурної практики. Вона формується протягом історично значущого 
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періоду у становленні та розгортанні даного явища, на основі обґрунтованих визначеною 

системою доказів параметрів – маркерів, які потім, у свою чергу, «працюють» на перебіг 

цього явища. Стосовно країни – її репутація характеризується сукупністю показників, серед 

яких і поняття про «крихкість влади», і «індекс щастя», і дані про суїциди, про 

співвідношення смертності й народжуваності, ВВП, тощо.  

У даних тезах я хочу наголосити на значущість самого репутаційного феномену, 

об’єктивності потреб у цілеспрямованому формуванні бренду та своєчасного ребрендингу, 

зусиль по створенню бажаного іміджу саме на рівні країни, стосовно такого історико-

культурного явища як держава. 

Формування модерну спирається, перш за все, не просто на ідеї поступу людської спільноти 

у безмежності вдосконалення універсуму, але і на раціоналізм економічних законів, бо 

оптимізація управління ринками впливає і безпосередньо, і опосередковано на успішність 

розвитку держави та країни.  

Територіальний аспект іміджу країни є вкрай важливим економічним ресурсом для 

забезпечення її конкурентоспроможності, але самого по собі його недостатньо. Інформаційна 

складова управлінської політики також виступає суттєвим чинником для репутації. А вже на 

цьому ґрунтується оцінка території у суспільно-політичних і ділових відносинах, що у свою 

чергу стає критерієм виміру доцільності та ефективності загальнодержавних, регіональних, 

зовнішньоекономічних і політичних проектів, для їх подальшого просування та 

налагодження партнерських відносин між країнами.  

Одним з важливих елементів репутації країни є її упізнаваність. При цьому вигідне 

геополітичне становище країни забезпечує її відомість, а відтак -  впливає на репутацію. 

Використання з розумом геополітичного положення урядом держави сприяє поліпшенню 

репутації держави і веде до його процвітання, конкурентоздатності. Україна займає дуже 

вигідне геополітичне становище, бо є своєрідною сполучною ланкою між Заходом і Сходом, 

має виходи в море, ресурси, як природні, так і людські, а також залишки науково-

промислової бази. 

Репутація країни  може сприяти прискоренню її соціально-економічного розвитку та 

підвищенню рівня і якості життя її громадян. Для інтенсивного розвитку необхідним є 

залучення інвестицій, розширення ринків збуту продукції державних виробників, залучення 

трудових ресурсів, розвиток в'їзного туризму. Відсутність сприятливого ділового клімату не 

зменшує інтерес інвесторів, якщо країна швидко розвивається. Інвестуючи, бізнесмени 

обирають політично стабільні регіони з високим попитом, кваліфікованою робочою силою і 

розвиненою інфраструктурою. 

 Але усі вищезазначені виміри дескрипцій щодо просторового і політичного, культурно-

економічного, географічного положення країни стають важливим методологічним 

підґрунтям для вибудови її політики лише за умови свідомого й відповідального їх 

використання. Бо, як зазначав З. Бжезинський: «Ми є центром, але ми не маємо стратегії, 

тому не використовуємо всі можливості свого положення».  

Замість того, аби спиратися на позитивні надбання сучасних управлінських практик задля 

укріплення репутації країни, вітчизняні політичні менеджери напроти, невдалим 

лобіюванням, невизначеністю щодо власних інтересів та готовністю йти на компроміси, 

руйнують цю репутацію.  

Корупційний негатив починається вже на етапі освоєння інвестицій, так, оскільки закордонні 

інвестори мають традиції пильнування власних коштів, то значна кількість наших 

підприємців, надають перевагу використанню державних ресурсів. Це підтверджується  

словами старшого радника Альфа-банку в Україні Романа Шпека: "Як показує практика, 
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багато українських чиновників воліють працювати з бюджетними коштами - їх простіше 

"освоювати". Необхідність прозоро використовувати ресурси зовнішніх кредиторів 

охолоджує інтерес до реалізації проектів". 
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КОРУПЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ 

ПОДОЛАННЯ 

Сьогодні, коли  Україна стоїть на роздоріжжі, умови формування і реалізації глобальної 

політики у світі розривають звичний для українських політичних лідерів спосіб ведення 

«політичного бізнесу» на шматки, намагаючись запропонувати нову практику у вигляді 

прогресивних реформ. Але українці не звикли жити «по-новому», а точніше український 

політичний осередок не звик, тому все частіше змінюється влада, нові, а інколи і ті ж самі 

обличчя наповнюють кулуари Верховної ради, де створюються перепони до реформування і 

адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу, що унеможливлює 

розвиток України на арені світової політики.  

Однією з найпоширеніших проблем українського минулого і майбутнього є корупція. Засоби 

масової інформації регулярно публікують інформацію про те, що черговий політик був 

пійманий на корупційних діяннях, які могли призвести, а ще гірше, коли призвели до шкоди 

суспільству. Тому актуальність даної тематики постає з того, що сучасна людина, 

громадянин, постійно стикається з таким багатогранним явищем або його наслідками, як 

корупція, тому правильність розуміння цього поняття, принципу дії та механізму подолання 

цього явища є важливим на шляху розвитку української держави. 

Процвітання корупції було активним незалежно від політичної влади різних періодів 

українського державотворення.  Почавши своє існування з часів первісного суспільства, з 

перших об’єднань людей у групи, де існував управлінець, явище корупції прогресувало у 

кожному суспільстві у різні часи. Ніби переходячи у спадок, корупція зачіпала усі сфери 

управління: судову, законодавчу, виконавчу. Боротьбу з нею вели по-різному, історично 

відомі факти ігнорування корупційних проявів, фізичне знищення корупціонерів, правові 

покарання, але висновок один, що протягом усього часу існування суспільства корупція не 

лише не зникла, але і укорінилася в житті суспільства. 

У сучасному юридичному енциклопедичному словнику корупція визначається як «злочинна 

діяльність в сфері політики чи державного управління, яка полягає у використанні 

посадовими особами довірених їм прав та владних повноважень для особистого збагачення».  

[1, c.235] 

Корупція, являючись явищем, яке охоплюю усі сфери суспільного життя, має вплив так само 

на усі сфери, і викликає певні наслідки. На політичному рівні наслідки корупції можуть мати 

http://dis.ru/library/531/26169/
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своє вираження у тотальному порушенні конституційних принципів державного управління і 

державної служби. Корупція підриває економічні основи держави, блокує надходження 

іноземних інвестицій, приводить до «тінізації» економіки, сприяє зростанню впливу 

організованих злочинних груп. [2] 

Впливаючи на такі важливі аспекти державі в цілому як політика та економіка, корупція 

впливає на суспільні зв’язки, розповсюджуючи нові стандарти поведінки в суспільстві. 

Соціальні наслідки корупції тісно пов’язані з політичними та економічними, адже змінюючи 

хабарництвом «правила гри» частіше за все страждають інтереси таких сфер життя 

суспільства, як охорона здоров’я, спорт, культурна сфера і тд, адже являючись найменш 

захищеними, вони опиняються без прав вибору умов існування. Але саме ці фактори 

являються найбільш суперечливими розвитку дійсного демократичного суспільства. 

Громадянське суспільство тут було б влучно, якщо мова йша про громадський контроль 

корупції 

Постійна практика хабарництва породжує «культуру корупції» - систему антидемократичних 

цінностей, «звичаєве право», що відображають усталені правила поведінки, за яких 

корупційне діяння стає єдиним можливим шляхом для досягнення бажаних результатів. 

Виникнення такого явища призводить до викривлення у громадян розуміння самого 

принципу існування держави та фундаменту, на якому побудовані суспільні зв’язки.  

Культура корупції в своїй основі направлена на деморалізацію суспільства, адже по суті 

корупційне діяння являється протизаконним, та таким, що веде до адміністративної та/або 

кримінальної відповідальності. Вчинення корупційного діяння робить злочинцем не тільки 

корупціонера, а також того, хто дає хабар. Беззаконня, яке існує у суспільстві та безкарність, 

яка на сьогоднішній день існує за корупційні діяння призводить до того, що культура 

корупції все глибше занурюється у свідомість та етичну поведінку суспільства, призводячи 

до того, що зникає верховенство закону на рівні правової свідомості.  

Корупція руйнує довіру громадськості і знищує соціальний капітал. Вона підриває закони і 

норми, які спрямовані служити демократичним цілям суспільного розвитку. Якщо не 

протидіяти поширенню корупції, вона роз'їдає закони держави доти, поки громадяни вже не 

бачать сенсу в їх додержанні. [3] Тому боротьба з корупцією, а ще важливіше її упередження 

стає важливим аспектом державної антикорупційної політики на рівні глобального і 

загальнодержавного управління. Формуючи організаційно-правові аспекти боротьби з 

корупцією, часто виключають з переліку активних дій створення соціальних механізмів 

антикорупційної діяльності. Але це є принциповою помилкою, адже саме соціально-

управлінські механізми, такі як громадський контроль з боку недержавних організацій, 

публічний аудит та просвітницька діяльність серед різних верств суспільства дають 

можливість побороти культуру корупції та її соціальні наслідки. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІСТОРИЧНОГО ВИМІРУ У ДОСЛІДЖЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ГРЕЦІЯ ТА УКРАЇНА 

Розбудова демократії в Україні є вкрай актуальним завданням, з огляду на цілі, що їх ставить 

наша країна перед собою. [1] Серед цінностей українців є свобода, добробут, як умови 

нормального життя залежать від інтегрованості демократичних цінностей та самого 

інституту демократії до соціальної практики повсякдення. Тому, так важливо для нас 

визначитися із  характеристиками усіх державних інституцій, управлінських структур та 

функціонуючого бізнесу, з точки зору демократичності його засадничих принципів. Для 

цього необхідним є історичний екскурс у часи становлення демократії, колискою якої 

вважають Грецію. Це допоможе нам зрозуміти власні ключові прагнення, як і зв’язок між їх 

духовною та матеріальною складовими.  

Традиції торгових, культурних та політичних зв’язків між народами України та Греції 

сягають у глибину століть. 

На землях нашої країни, на відміну навіть від Франції, Німеччини чи Великобританії, та

 деяких інших країн Західної Європи, котрі ніколи не вважалися часткою  

«Еллінського Миру», починаючи з VІ - ІV ст. до н . е . , існували численні і розгалужені 

грецькі колонії, що були невід’ємною її частиною. На Північному Причорномор’ї  - це такі 

міста, як: Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей та інші. Існують навіть факти, котрі дають 

нам підставу вважати, що грецькі переселенці на території України не були асимільовані 

іншими народами впродовж досить тривалого відрізку часу. Натомість, вони жили з ними в 

мирному співіснуванні. Геродот у своїй історії згадує плем'я під назвою Каллипид. На його 

думку, напів-еллінів і напів-скіфів, які заселяли територію уздовж річки Гіпаніс (Південного 

Бугу) на захід від Борисфена (Дніпра). Зрозуміло, що давати Геродоту підставу вважати 

Каллипид напів-еллінами могла їхня мова, яка розвивалася із загальної для всіх греків 

прамови, але вже в певній мірі відрізнялася від класичного грецького після того, як це плем’я 

пробуло в ізоляції від основної частини еллінів кілька століть. 

Також з історії нам відомо про те, що на території сучасної України в VI-I столітті до н.е. в 

тих місцях де існували грецькі колонії вже поширювалися, хоча б серед деяких мешканців, 

прогресивні ідеї грецької демократії, на кшталт тих, що були і в інших грецьких містах-

колоніях, розташованих у Франції чи Італії. В той самий час на землях західної та північної 

Європи мали владу неосвічені варварські племена. 

Вперше демократія затвердилася в древніх Афінах у V столітті до н.е.  Це місто називають 

першою в світі демократичною системою . Кожен громадянин мав право ( навіть обов'язок ) 

брати участь у роботі Народних зборів. Як відзначають, в епоху розквіту афінської 

демократії близько третини громадян одночасно займали ту чи іншу державну посаду . 

Поділу влади в сучасному розумінні не було. Афіни послужили прикладом для інших міст 

Древньої Греції та не тільки. Греки, що жили в той час на території сучасної України 

передавали ці знання нашим предкам. 

Також, схожість цих двох народів можна побачити у їх ставленні до інших націй: греки 

завжди вирізнялися своєю гордістю тим, що вони є еллінами. Всі хто не належав до них вони 

не вважали рівними собі, приймали за варварів. Проте не можна сказати, що вони були 

жорстокі, зверхні чи байдужі до чужоземців, навіть навпаки – уся їхня зверхність виражалася 

у гуморі, котрий мав досить доброзичливий характер. 
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Найголовнішим мешканці Греції вважали волевиявлення людини, невід’ємні права, що має 

вона від самого народження. Це волевиявлення було гарантовано, завдяки приватній 

власності на майно та землю. Саме тому, Греції і вдалося розвинути вільний ринок, що 

сильно вплинув на їх рівень достатку, в порівнянні з сусідніми народами. В сучасній Україні, 

людина також є центром всього. Якщо подивитися на основні закони нашої Конституції, то 

побачимо, що вони спрямовані на оберігання прав та свобод людини, забезпечують освіту, 

право на волевиявлення та гарантують захист її приватної власності. 

Почуваючи себе вільними, знаючи свої права і можливості, греки вірили у свої сили, знали, 

що зможуть поліпшити життя своєю працею. Прагнення до свободи і намагання покращити 

своє життя в Україні можна прослідкувати на тенденції останнього десятиріччя, а саме 

Помаранчевої революції у 2004 році та Революції Гідності 2013-2014 років. 

Саме здатність до співпраці на засадах взаємоповаги та вигідного обміну спонукає сучасних 

українців до вступу у ЄС, досвід перебування у якому вже мають греки. У нас є можливість 

врахувати негативні риси такого досвіду, як і конструктивні шляхи виходу з нього при 

дотриманні демократичних обріїв поступу. 

Незважаючи на труднощі кооперації з іншими країнами у складі цього об’єднання греки все 

ж залишилися вірними ідеалам демократії, бо не в останню чергу саме їм завдячують країни, 

що очолюють список ВВП на сьогоднішній день.  

Список використаної літератури: 

1. Цінності українського суспільства електронний ресурс, режим доступу 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

РЕАЛІЯХ 

На сучасному етапі,незважаючи на труднощі, Україна все-таки прагне до повної 

незалежності та демократичного суспільства. Безробіття, розкол у державі, економічна та 

політична криза - все це свідчить про те,що наша держава потребує модернізації та 

удосконалення державного управління. Саме тут постає необхідність впровадження 

електронного урядування на теренах України, адже саме це і є поштовхом до урегулювання 

взаємодії уряду з громадянами. Україна прагне до запровадження європейських стандартів та 

норм, використовуючи зарубіжний досвід, а отже прагне до розвитку інформаційного 

суспільства, як показника євро- інтегрованої держави. 

В кінці XX – на початку ХХІ ст., відбувся стрімкий розвиток комп’ютерних інформаційних 

індустрій у країнах Заходу, що призвело до виникнення нової форми взаємовідносин 

держави і суспільства - електронного урядування. Запровадження системи електронного 

урядування дозволило владі удосконалити регулювання адміністративних процесів у 

потрібному на те руслі, а громадянам позбутися черг в державних структурах та бути 

впевненим у прозорості та чесності діяльності органів влади, підвищити довіру до 

чиновників , зекономити час та ресурси у здобутті потрібної довідки. 

Щоб якнайшвидше досягти успіху у впровадженні інформаційних інновацій на державному 

рівні, потрібно спрямувати державну політику на модернізацію інформаційних ресурсів, 

вільний доступ громадян. Але для цього державна політика має враховувати інтереси 

юридичних та фізичних осіб, забезпечити захист інформації, розумно оцінити можливості 
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вітчизняної бази, адаптувати власну базу до міжнародних стандартів. На сьогодні наявність 

електронних сайтів є необхідною вимогою  уряду до своїх структур, проте ,на жаль, 

більшість сайтів створено для «галочки», вони не спрямовані на інтернет-товариство. В 

основному на цих сайтах ми можемо знайти обличчя посадовців, фотографії під час їх 

діяння, отже вони не відповідають міжнародним вимогам для впровадження електронного 

урядування. Також одним з факторів електронного урядування виступає глобалізація, яка 

впливає на розгортання масштабів економічної кризи, яку Україна не в змозі подолати на 

даному етапі свого розвитку. Підвищується вплив міжнародних організацій, цифрова 

нерівність та поява міграції. Такі зміни породжують  необхідність застосовувати  інші 

підходи до державного управління і визначають збільшення ролі громадянського 

суспільства, демократизацію та децентралізацію  влади, а також активну участь громадян 

держави у політичних, соціальних і економічних процесах.  

«Електронне урядування» є однією з сучасних моделей державного управління за умов 

глобалізації, і має такі  складові : «уряд-уряд», «уряд-бізнес» та «уряд-громадянин». 

Переважним напрямом комунікацій виступає функціонування органів державної влади, що 

використовують електронний документообіг та цифровий підпис, та їх взаємодія з бізнесом і 

громадянами, тобто надання адміністративних послуг.  

Дана концепція, ніби, змінює роль держави в адміністративних відносинах завдяки певному 

наданню функцій управління громадянам, але також залишає за собою право контролю 

захисту прав та свобод громадян, дотримання вимог норм чинного законодавства. Отже, 

державне управління проявляє гнучкість та досконалість і  сприяє закріпленню загальних 

демократичних принципів управління державою. 

Зрозуміло, що забезпечення технологічних рішень щодо впровадження системи 

електронного урядування вимагає повного пристосування наявної системи управління до 

нових умов існування. Незважаючи на те, що демократія в Україні набирає обертів, все-таки 

неминучою залишається проблема створення правової держави. Саме цю проблему має 

вирішити впровадження системи «електронного урядування»,щоб досягти і відновити баланс 

між державою та суспільством,побудувати відносини на повній взаємодовірі один до одного. 

Отже, якісна система електронного урядування повинна позитивно вплинути на хід та 

наслідки майбутніх перетворень в українському суспільстві, у сфері соціальних та 

економічних реформ та на розбудову інформаційного суспільства. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Поступальний розвиток суспільства і економіки відзначається все більш зростаючою роллю 

цифрових та інформаційних технологій поряд зі збільшенням рівня оцифрування суспільства 

і більш широкого використання мережі Інтернет суттєвого розвитку зазнають і електронні 

засоби масової інформації, що в цілому обумовлює створення глобального інформаційного 

простору. Розвиток електронного урядування, створення цифрових ринків, електронних, 

соціальних і економічних систем є сучасною управлінською інновацією, покликаною 

трансформувати систему державного управління відповідно до вимог інформаційного 

суспільства. 

Інформаційні технології, які в даний час активно впроваджуються в Україні, а також у 

всьому світі, відкривають нові можливості для нашої країни проводити внутрішню і 
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зовнішню політику. Поряд з формуванням інформаційного суспільства виникає все більше і 

більше питань з приводу функціонування системи державного управління, зокрема, у розрізі 

взаємодії з іншими урядовими та наднаціональних урядовими структурами.  Державні 

органи, при побудові зовнішнього  (публічного) плану інфраструктури в мережі, мають 

можливість формувати механізми раціоналізації і формалізації суспільних потреб (прагнень) 

і ініціатив, формувати комунікативні механізми, з одного боку, і безпосередньо зробити все 

необхідне для формування та впровадження нових способів самоорганізації спільнот людей, 

з іншого. У цьому розумінні електронне урядування надає широкі можливості для процесу 

інформаційних потоків. 

Консолідація державних органів і громадян, розвиток відкритого суспільства, прискорення 

демократичних процесів лише ряд завдань, які можуть бути виконані за допомогою системи 

електронного урядування. В даний час організація електронного урядування відбувається 

шляхом збору, обробки і поширення інформації, надання державних послуг органами 

виконавчої влади для більшості категорій громадян за допомогою електронних засобів, 

взаємодія між державою і суспільством з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, автоматизованих державних послуг, для  громадян пропонується «вільний 

доступ» до відповідної інформації уряду, що є ключовими компонентами комплексної 

трансформації управління в формат електронного урядування. 

Електронне урядування продукує кардинальні зміни у відносинах між суспільством і урядом, 

забезпечуючи операційну ефективність і зниження витрат на організацію комунікаційного 

процесу як «всередині» урядових структур, так і у зовнішньому інформаційному полі 

комунікацій із громадянами. Основними напрямками діяльності державних службовців за 

умови впровадження е-урядування на державній службі є здійснення обміну інформацією в 

режимі реального часу по вертикальним і горизонтальним зв'язкам між центральними і 

місцевими органами.  

Це допоможе здійснити функціональну оптимізацію державних органів, а також зменшити 

цифровий розрив між регіонами України шляхом сталого розвитку електронної 

інфраструктури. У рамках реалізації принципів електронного урядування державний апарат 

удосконалюється і його робота стає більш ефективною. Обмін інформацією між урядом і 

громадянами посилюється за рахунок нових можливостей у сфері обслуговування населення: 

заповнення форм, можливість відправки електронних додатків. Користувачі отримують 

доступ до інформації відповідно до потреб шляхом оновлених онлайн-транзакцій (сплати 

митних зборів, податкових та інших платежів). 

Мета електронного урядування полягає в забезпеченні і підтримці належного урядування 

(Good Governance), що представляє уряд в очах суспільства з найбільш ефективних та дієвих 

позицій. Завдання заключається в тому, щоб створити основу, через яку використання 

інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) служить в якості ключового фактора для 

успішного переходу до чіткого, прозорого та ефективного публічного управління і 

адміністрування. 

Отже, система електронного урядування забезпечує доступ до інформації і підтримує 

актуальні і релевантні інформаційні зв’язки між державними службовцями у сфері надання 

послуг громадянам, діловим партнерам, співробітникам, іншим установам та державним 

органам в рамках системи, що зводить безпосередні контакти з державним службовцем до 

мінімуму,  деперсоналізуючи державну службу як організаційний інститут. В результаті 

спрощуються бюрократичні процеси; прискорюється прийняття управлінських рішень; 

створюється єдина база даних щодо громадян; відповідні реєстри державних установ, що у 

перспективі надає можливість отримання послуг, доступних з єдиного офіційного веб-

ресурсу державного органу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РИСА УСПІШНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

У сучасних умовах переходу значної кількості країн , так званого, першого світу від 

післяіндустріального до інформаційного ступеню розвитку, усе більшого значення набуває 

людський капітал, як сукупність психофізіологічних рис особи у їх соціальному, 

культурному, професійному розвиткові. Для України, що поки що рахується у числі тих 

держав, що розвиваються, це є також вкрай важливим, оскільки вже перехід до 

індустріального суспільства актуалізує значення особистісного ресурсу індивідуумів, а їх 

мобільність, здатність до набуття нових знань та навичок, стає запорукою не тільки  

конкретної біографічної успішності, але сприяє і поступу країни перебування людини у 

глобальному вимірі міжнародного поділу праці. Вкладаючи у особу кошти, увагу, соціальні 

програми, освіту, можливості кваліфікаційного й культурного зростання, держава забезпечує 

собі політичні преференції. «Людський капітал — найцінніший ресурс, далеко важливіший, 

природні ресурси чи накопичене багатство... Саме людський капітал, а не заводи, обладнання 

і виробничі запаси є наріжним каменем конку¬рентоспроможності, економічного зростання 

та ефективності» [2, C.196]. Така думка поширювалася серед дослідників ще з другої 

половини ХХ століття, так, Шульц і інші дослідники підкреслювали, що «інвестиції в 

людський капітал є головним фактором, який сприяє економічному зростанню». [1, C.596]. 

Проте потім, на деякий час економісти перестали цікавитися зв’язком між людським 

капіталом і економічним зростанням, оскільки вони зневірилися в здатності 

загальноприйнятої теорії зростання пояснити хід економічного розвитку в різних країнах.  

Справа у тому, що ресурси особистості мають як сталий, та і динамічний вимір розгортання, 

освіта, культура існують не стільки як вже здобута інформація, скільки формуються 

процесами спілкування, прижиттєвої освітянської зацікавленості, а тому так важко 

перерахувати низку чинників, від яких залежить розквіт особистісних ресурсів. Тому з 

кейнсіанської  моделі оцінки становлення  людського капіталу, що пізніше розвилася у 

модель Харрода-Домара,  ми можемо запозичити лише загальний принцип необхідності 

співставлення накопиченого та задіяного, тобто, стосовно людського розвитку це можна 

розглядати і у аспекті природних якостей та того, яким чином їх переформатувало соціальне 

оточення , і у плані того, як контексти макросередовища впливають на потенціал мікросвіту 

людини. З часом у соціологічному інструментарії економістів з’явилися більш формалізовані 

моделі ендогенного зросту, що знову висунуло теорію людського капіталу на передній план 

теоретичних дискусій.[3, C.1034]. Наразі, одним з найбільш важливих теоретичних уявлень в 

аналізі людського капіталу є розмежування між загальною освітою і спеціальною 

підготовкою, або між загальними і специфічними знаннями. За визначенням, специфічні для 

фірми знання можуть використовуватися лише на фірмі, яка їх представляє, в той час як 

загальні знання можуть також використовуватися і в інших фірмах. Навчання кого-небудь 

роботи на IBM-сумісному персональному комп’ютері є прикладом загальної підготовки, в 

той час як ознайомлення зі структурою керування і вмінням працівників якої-небудь 

конкретної фірми є прикладом спеціальних знань. Таке розмежування допомагає зрозуміти, 

чому ймовірність добровільних звільнень для працівників з вузькоспеціалізованими 

навиками нижча і чому їх звільняють останніми в період економічного спаду. Це пояснює 

також, чому більшість призначень на відповідальні посади здійснюється з числа працівників 

фірми, а не шляхом найму зі сторони (адже працівниками потрібен час для ознайомлення зі 

структурою фірми і її «культурою») і чому при більш досконалих методах  бухгалтерського 

обліку в склад ключових активів більшості компаній варто було б включати специфічний 

людський капітал їх працівників.[1, C.593]. З іншого боку, при сучасних темпах оновлення 
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технічних складових у виробничих, посередницьких, інформаційних процесах, специфічні 

навички працівника варто доповнювати його налаштованістю на отримання універсального 

знання, вірніше прищеплення, ініціювання у нього підходу до інформації як до простору, де 

необхідно окреслити й виопуклити принципи розгортання та здійснення того чи іншого виду 

діяльності, не кажучи вже про комунікативні аспекти її розвитку. Саме поєднання 

спеціальної та загальної освіти варто, як на мене, здійснювати на засадах гуманітаристики та 

полікультурності у формуванні творчої особистості, націленої у своїй праці на поєднання 

наступності й інноваційності. Відповідно, через такі взаємовпливи та кореляції у освіті, як у 

способі капіталізації людських здібностей та потреб, що стають визначальними у добу 

формування сучасних модернів, ми зможемо отримати успішних людей у успішній державі.  
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Димитров В. Ю.  

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ МОДЕРНУ 

Інтерес до інноваційної діяльності як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі актуалізує 

питання: яким чином розроблені стратегії і тактики інноваційної діяльності мають 

працювати не лише в теорії, а й на практиці розбудови держави Україна. Останнім часом все 

більша кількість держав, усвідомлюючи необхідність нововведень в усіх галузях суспільного 

життя, приймають ряд нормативних документів, у яких накреслено шляхи модернізації та 

вдосконалення роботи суспільних механізмів. В Україні ж, навіть беручи до уваги позитивні 

зрушення в даній сфері, наявності ряду нормативних актів (Проект Стратегії інноваційного 

розвитку України на 2009 – 2018 р.р. та на період по 2039 рік, представленого на сайті 

Державного агентства України з інвестицій та інновацій, постанова Верховної Ради України 

№ 965 – VI «Про проведення парламентських слухань (стратегія інноваційного розвитку 

України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів) від 17го лютого 2009 р.», та 

ін.), увага до нововведень, на нашу думку, приділяється недостатньо, не передбачається 

розвиток економіки на інноваційній основі, що є наріжним каменем у всіх провідних 

економіках світу.  

Значну роль тут має відігравати модернізація системи освіти для задоволення потреб 

глобального інформаційного суспільства. Цей аспект головно пов'язаний з тим, що найбільш 

активним міжнародним науковим співробітництвом займається саме вузівський сектор 

науки, коефіцієнт цього сектора в 10 разів більший заводського. Але, хоча наукова складова 

вищої освіти України стабільно розвивається, затребуваність наукових розробок та інновацій 

у виробництві залишається вкрай низькою. Втім, причини цього також лежать на поверхні, 

адже здебільшого у вищий школі не навчають мислити і діяти категоріями інноватики, 

навчання зазвичай є традиційним. Той потужний науково-технологічний потенціал, який ще 

залишився в Україні, повинен бути використаний у суспільній практиці. Більше того, може 

це і є єдиною умовою збереження нашої незалежності та виживання у сучасному світі. 

Інноватика нині стала однією з провідних галузей сучасного наукового знання. Вона 

базується на системному розумінні суспільства як єдиного організму, як відкритої системи, 
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здатної до саморозвитку. Таким чином, на системних засадах інноватики побудовані всі її 

відгалуження – інноваційні процеси, інноваційне управління, інноваційний менеджмент.  

Досвід найбільш економічно розвинених країн довів, що в умовах глобальних викликів і 

жорсткої конкуренції першість належить тим, хто повернений до майбутнього, відкритий для 

всього нового. Інноваційна діяльність, в основі якої лежить суто онтологічне прагнення 

людини до покращення умов свого буття, набуває практичних вимірів у розробці методології 

цієї діяльності, дотримання технологічного ланцюга ідея-виробництво-товар-ідея, у якому 

простежується, з одного боку, розгортання епістемологічного процесу, а з іншого – спирання 

на новітні досягнення науково-технічного процесу.  

Проблема виживання у сьогоднішньому світі ставить перед Україною цілком конкретне 

завдання: розробка стратегії інноваційної політики, створення належних умов для 

інноваційної діяльності, розробка нормативних актів у галузі регулювання та сприяння 

нововведенням, перегляд фінансування інноваційних проектів і механізму мотивації та 

стимулювання інновацій. Вирішенню цих завдань має сприяти і створення умов для прориву 

в освітній галузі з метою підготовки висококваліфікованих кадрів, у тому числі й 

управлінців, а також підняття престижності інтелектуальної праці в нашій державі.  

Як відомо, чим складніша керована система, тим складнішими стають структури та процеси 

управління нею, які ідуть по лінії адаптації, прискорення, введення нових соціальних 

технологій в управлінській діяльності. Серед таких технологій вкрай важливе місце 

посідають інноваційні технології. Комплексне розуміння інноваційних технологій зумовлене 

тим, що в сучасних умовах вони виступають не лише як засоби впровадження новітніх 

інженерних рішень та ноу хау, а й набувають людиновимірності у ракурсі засобу вдоволення 

базових та духовних людських потреб, вони не лише кон’юнктурні, а й онтологічні. Про це 

свідчить зарубіжний досвід розвинених країн, зокрема, США та Японії, де аксіологічна 

установка вже давно включається в розробку стратегії суспільного розвитку.  

Стосовно ж України та її інноваційного майбутнього, можемо підкреслити актуальність 

проблеми інтенсифікації інноваційної політики держави, орієнтування її на безпосередньо 

людські потреби, створення інноваційних центрів і підрозділів, вдосконалення вже існуючих 

структур та урахування позитивного зарубіжного досвіду в цій галузі. 

 

Дубровець Б.А. (м. Київ) 

dbodjka@gmail.com 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ПОМІЖ ІДЕОЛОГЕМОЮ ТА ПОЛІТИКОЮ 

Нікколо Макіавеллі казав: «Бог не все виконує сам, щоб не позбавити нас власної волі і 

належної нам частини слави». Як цікаво, а чи багато змінилося з тих часів? Чи не відчуваємо 

ми самі себе богами, руйнуючи усе, що є на нашій планеті? Не так багато проблем мали 

настільки катастрофічний характер, що для їх вирішення координувалися дії між усіма 

державами. Так було раніше. Але зараз ці проблеми глобальніші. І вирішувати їх необхідно в 

світовому масштабі, а не регіональному. Тому у червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася 

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку.На цiй конференцiї було 

прийнято рiшення, яке стало історичним.  

У ньому йшлося про зміну курсу розвитку усього світового співтовариства. Катастрофічна 

глобальна екологічна ситуація і ще гірші прогнози щодо майбутнього стали основними 

причинами, які спонукали до проведення подібного засідання.  
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Можливо, ніяких подібних зборів і не відбулося б, але загроза настільки велика, що під 

ударом уся планета, а таку загрозу ігнорувати досить нерозумно. Була прийнята Світова 

програма дій Порядок денний на ХХІ століття. Згідно з документом, забезпечення сталого 

розвитку єобов’язком національних урядів. Іншими словами, це конкретний план дій на 

світових засадах, де повинні брати участь абсолютно усі. 

Давайте помилуємося прекрасним днем, чудовою погодою, листочки дерев так мило 

колихаються під дією вітру посеред квітучої столиці. Як часто ми можемо дозволити собі 

спостерігати подібне? ХХІ століття, епоха прогресу, поріг Четвертої індустріальної 

революції, коли усі проблеми крім технічних відходять на другий план. Сталий розвиток має 

стати месією для екологічного стану вцілому і не тільки. Як використати ресурси з розумом, 

щоб наступні покоління могли спокійно жити в злагоді – теж одна з основних проблематик 

Сталого розвитку.  

Але в глобальному масштабі виконати подібний план не так і просто. Для цього було 

запроваджено концепцію реалізації даного принципу. В свою чергу, концепція розділяється 

на декілька «підпунктів», які мають бути чітко зрозумілими та простими в реалізації. Перш 

за все, увесь план вцілому передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних 

проблем. Бажана цінність – шуканий стан рівноваги – гармонійне використання абсолютно 

усіх чинників, які впливають чи можуть впливати на наше життя. 

Іншою стороною медалі є те, що ми у жодному разі не повинні якимось чином завадити 

наступним поколінням. А саме: наше існування не має створити умови, за яких наступне 

покоління житиме у гірших умовах, ніж ми. Допустимий результат – такий самий рівень, 

бажаний – як мінімум, вдвічі кращий. 

Тепер варто поглянути на реалізацію. Сам Сталий розвиток – прекрасна концепція, яка не 

викликає сумнівів у своїй дієвості. Але скооперувати дії між державами на необхідному рівні 

не так вже й легко. Більш того, це нелегко забезпечити і в середині однієї держави. Уся 

проблема, як завжди, в конфліктності. Не секрет, що такі держави як США, Німеччина та 

Франція є найбільшими фінансовими інвесторами. Але навіть у такої банальної (фінансової) 

допомоги багато хто знаходить політичний підтекст. Так в 2003 році в місті Йоханнесбург 

представники групи держав виступили з заявою, що Сталий розвиток – ніщо інше, як «нео-

план Маршалла» з метою поширення влади держав «Великої сімки», а концепція його 

виконання – примусова настанова режиму. 

Отже, думки розділилися. Одні бажають врятувати на екосистему, планета та майбутнє 

покоління, інші – провели грубу аналогії Сталого розвитку ледь не з неофашизмом. Так кому 

маємо вірити ми? 

Як би там не було, ми не маємо права ігнорувати те, що Сталий розвиток подарував дуже 

багато позитивних моментів. Так дослідження 2011 року групою представників ООН та Прав 

Людини стверджують, що Африка по-тихеньку виходить з соціальної кризи. Смертність на 

чорному континенті знизилася приблизно на 7%.  

В іншій частині світу – Росії – попри усі проблеми з «чорним золотом» (у даний час) дуже 

гордо стверджували, що знайшли спосіб зекономити використання палива на 20% щорічно. І 

таких прикладів можна приводити безкінечно. Єдина на що ще хочеться звернути увагу, що 

все більше з’являється небайдужих, готових допомогти тим, на що здатні: мітинги, виступи, 

промови – усе відіграє важливу роль. 

І як би там не було, життя на Землі почало налагоджуватися, нехай дуже повільно, та все ж. 

Та слід пам’ятати, що Рим не один день будувався. У нас ще все попереду. І нам потрібні 

проекти подібного типу, як Сталий розвиток, здатні об’єднати усю планету разом. Бо тільки 

у єдності наша сила. 
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МЕНЕДЖМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

В умовах політичної нестабільності, економічної кризи та критично низького рівня 

економічної і правової свідомості учасників ринку, існує нагальна потреба у формуванні 

загальної управлінської парадигми, адекватної сутнісним характеристикам глобального 

управління. Вектори розвитку світової економіки сьогодні ідеологічно обумовлені 

концепцією сталого розвитку суспільства, дієве впровадження якої, потребує розробки 

управлінських механізмів як на загальнодержавному рівні, так і у видавничо-поліграфічній 

галузі. Системне реформування соціально-економічної сфери в Україні передбачає ряд 

докорінних змін по стратегічно важливих напрямах, таких як створення реального ринку, 

його демонополізація і дерегуляція, публічне управління.  На нашу думку, зазначені напрями 

реформування є недостатньо обґрунтованими в контексті сталого розвитку управління 

видавничо-поліграфічною галуззю в Україні. 

Управління на засадах сталого розвитку,  засноване на гармонізації економічної, соціальної і 

екологічної складових, має свою специфіку на загальнодержавному рівні і має свій прояв у 

формуванні і реалізації державної політики, державних стратегій, цільових програм, 

інвестиційних проектів щодо підвищення якісного рівня розвитку видавнично-поліграфічної 

галузі; на організаційному рівні здійснюється у формі інноваційної і науково обґрунтованої 

управлінської діяльності, орієнтованої на безперервне зростання потенціалу підприємства.  

Демонополізація і дерегуляція сьогодні є не тільки чинниками економічних реформ, а й 

інструментами антикорупційної політики держави. Стримуючи монополістів, через прозорі, 

публічні механізми державного регулювання видавничо-поліграфічної галузі, в перспективі 

формується конкурентне середовище,що здатне забезпечити вироблення якісного продукту 

чи надання послуги та економічно обґрунтовану ціну на  міжнародному і державному ринках 

видавничо-поліграфічної галузі. Дерегуляція є наступним кроком, який означає зменшення 

адміністративного контролю з метою створення передумов для вільної, професійної 

конкуренції у видавничо-поліграфічному сегменті ринку. Попередній досвід України у сфері 

дерегуляції перетворився на хаотичну приватизацію державних підприємств, і на сучасному 

етапі заміщується державною підтримкою розвитку корпоративного управління в контексті 

переорієнтації економіки України у бік Євросоюзу.  

Європейський вибір України сьогодні має багатовекторну міжнародну підтримку, 

репрезентовану у технічному та інформаційно-консультаційному забезпеченні адаптації 

українського законодавства до стандартів Європейського Союзу, реорганізації управлінських 

систем та формуванні механізмів публічного управління у державному і приватному 

секторах економіки. Ідеологія концепції сталого розвитку має постати у якості 

консолідуючого ядра державної політики в усіх сферах державного управління і 

обов’язковою умовою здійснення організаційного управління, особливо стратегічно 

важливими об’єктами державної і комунальної власності. Компетенції з управління на 

засадах сталого розвитку повинні стати фундаментальним принципом конкурсного відбору 

управлінців «нового формату» на керівні посади державних підприємств видавничо-

поліграфічної галузі. 

В Україні та в багатьох країнах світу управлінська модель сталого розвитку - «sustainable 

development», не є закріпленою на законодавчому рівні у сенсі її обов’язкового виконання 

учасниками ринку і може бути лише сукупністю ініціатив з впровадження менеджменту 

сталого розвитку, зокрема у видавничо-поліграфічній галузі. За умови ініціативного 

відтворення ідеології сталого розвитку українським підприємствам видавничо-поліграфічної 
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галузі необхідно здійснити ряд послідовних кроків: реорганізацію управлінських систем і 

створення відповідної організаційної архітектури; виконання і публічну презентацію звітів 

(Global Reporting Initiative); формування механізмів публічної комунікації із стейкхолдерами; 

створити систему проектного менеджменту як організаційно-управлінського комплексу дій з 

досягнення стратегічних цілей щодо впровадження, функціонування і розвитку «sustainable 

development». 

 

Змієвець О.С. (м. Київ) 

alexandra.zmi34@gmail.com 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ 

Американський вчений С. Хантінгтон, пропонуючи концепцію зіткнення цивілізацій, 

відзначав, що після закінчення холодної війни протистояння між державами змінить свою 

форму, а ХХІ століття відзначиться множиною культурних змагань між цивілізаціями, кожна 

з яких – це унікальна система цінностей, норм та інститутів. Цивілізації є динамічними 

цілісними утвореннями, які здатні до культурної взаємодії, внаслідок чого переосмислюється 

культурна ідентичність, змінюється обриси цивілізації. Серед дев’яти найпотужніших 

цивілізацій вчений виділяє західну, до якої, зокрема, належить Європа, та православну, до 

якої відносить Росією [2, с. 43-45, 317]. Україна знаходиться на лінії зіткнення двох 

цивілізацій. І хоча до Революції Гідності Україну було прийнято ідентифікувати із 

російською православною цивілізацією, суспільство здійснило переоцінку культурних 

цінностей та спрямувало свій цивілізаційний вибір в бік західної цивілізації. 

Цивілізаційний вибір можна визначити як сукупність заходів, які вживаються державою та 

суспільством на зовнішній та внутрішній політичній арені з метою збалансування своїх 

ціннісних переконань із політичним, соціально-економічним та культурним життям. 

Європейські ціннісні орієнтації українців відображені в Угоді про Асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, яка дала поштовх для поглиблення євроінтеграційних процесів в 

Україні.  

Одним із найновітніших процесів в євроінтеграційному напрямку є модернізація Верховної 

Ради України, яка розпочалася після презентації у березні 2016 року «Доповіді та дорожньої 

карти щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради 

України» (далі — Доповідь), розробленої представниками Місії Європейського парламенту з 

оцінки потреб під головуванням П. Кокса, колишнього Президента Європейського 

парламенту. С. Хантінгтон відзначає, що неефективні політичні інститути не здатні 

модернізувати       суспільство [1, с. 208]. В такому разі позитивне значення для перетворення 

суспільства і його адаптування до європейського політичного простору може мати розуміння 

внутрішніх адміністративно-політичних проблем парламенту та започаткування 

модернізаційних процесів. 

У доповіді визначені сім основних напрямів вдосконалення інституційної ефективності та 

підзвітності українського парламенту, зокрема пропонуються шляхи та конкретні заходи 

щодо: модернізації законотворчого процесу у Верховній Раді України; покращення 

політичного нагляду за виконавчою гілкою влади; посилення відкритості, прозорості та 

підзвітності громадянам; наближення українського законодавства до права ЄС; посилення 

адміністративної спроможності в тому числі через посилення кадрового потенціалу та 

розмежування парламентської та національної державної служби; налагодження діалогу та 

досягнення консенсусу між коаліцією та опозицією у Верховній Раді, а також дотримання 

етичних норм і стандартів поведінки у Верховній Раді [3]. Рекомендації, побудовані із 
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урахуванням практики функціонування Європейського парламенту, не носять примусового 

характеру, але бажання українців підтверджувати цивілізаційний вибір спонукає 

парламентарів активно впроваджувати дані норми в життя, що зараз є пріоритетним 

напрямком діяльності у Верховній Раді. 

Оцінивши запропоновані напрямки модернізації законодавчого органу, можна зазначити, що 

вони увібрали в себе риси європейської політичної культури та цінності європейського 

парламентаризму і націлені на всебічне реформування та оновлення Верховної Ради по низці 

ключових позицій.  

За словами П. Кокса, реформа Верховної Ради України відбувається на тлі переходу від 

авторитарних правил функціонування, що характеризувалися централізацією та 

непрозорістю влади, до системи, заснованої на верховенстві права та парламентській 

демократії [3]. Бажання побудувати саме таку систему є ознакою європейського 

цивілізаційного вибору України, який проявляється, зокрема, через процес модернізації 

Верховної Ради України. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК НОВЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 

Интернет вещей представляет собой новую ступень в развитии современного общества. При 

этом, хотя мы имеем в виду, конечно же, преимущественно развитые страны, так 

называемого, первого мира, образовавшаяся тенденция оказывает существенное влияние 

также и на Украину. Сейчас мы определяем Интернет вещей как концепцию пространства, в 

котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено это переопределит 

наши отношения с объектами, а также свойства и суть самих объектов[2].  

Рассматривая IOT, как новую форму взаимодействия, мы убеждаемся, что развитие этих 

технологий способно изменить мир, влияя на общественную жизнь и экономическую 

деятельность государства, оказывая существенное влияние на переструктурирование 

жизненного пространство во всех современных обществах. 

В мире научных исследований, как технической, так и социогуманитарной направленности, 

существует определение IOT, как новой концепции пространственного развития. Ее 

потенциал, как в плане креативно-продуктивном, так и в плане возможных деструкций, даже 

больше, чем у Интернета. Новейшие методы оцифровки неодушевленных предметов, от 

часов и столов до микроволновых печей и дверей, а также подключение их к сети дает 
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обществу и организациям возможность взаимодействовать с предметами неизвестными 

ранее способами. Эти предметы будут общаться друг с другом, управлять друг другом, 

передавать и принимать информацию. Последствия всего этого обещают быть огромными и 

далеко идущими. Но к сожалению, пока не разрешен целый ряд неточностей касательно и 

материально-предметных, и одушевленных участников взаимодействия, в частности, 

актуализируется вопрос безопасности. 

Первой и главной проблемой становится обеспечение безопасности данных. В августе на 

хакерской конференции DEF CONF было продемонстрировано, как ненадежный гаджет 

может дать злоумышленникам доступ к пользовательским данным. Им оказался смарт-

холодильник стоимостью $3599. Программная оболочка устройства оказалась 

незащищенной. В то время как холодильник синхронизировал данные с приложением Google 

Calendar, хакеры смогли вытащить из устройства всю информацию, включая пароль от 

аккаунта Google [3]. 

Недостаточно защищенные гаджеты, которые включены в систему "умный дом" смогут дать 

полный доступ к информации о жизни пользователя. Проблема заключается не только в 

утечке паролей. К примеру, не нужно устанавливать прослушивающие устройства, когда из-

за неполноценной защиты гаджета существует возможность наблюдать за человеком, 

используя его смарт-оборудование. 

Интернет Вещей может проявить себя не только в качестве фактора влияния на 

политическую ситуацию в мире, но сам становится одним из мощнейших инструментов 

политической стратегии и тактики, что подчеркивается в проведенном Филиппом Говардом 

анализом [1, с.256]. 

Для развития демократии Интернет Вещей может сыграть во многом положительную роль, 

упростив избирательные механизмы, контроль за поведением политиков, как представителей 

общественных интересов, таким образом меняется то, как общество влияет на правительство, 

и то, как правительство затрагивает и отслеживает нашу жизнь. Тот объем информации, 

который станет результатом развития IOT, сможет дать политическим деятелям достоверную 

информацию о взглядах каждого гражданина, а также о том, что происходит у него в жизни.  

Достаточно большое количество времени с помощью риторики и всяческих политических 

уловок политики старались манипулировать обществом, но новейшие информационные 

технологии разрушают эти установки и создают новые, когда важность диалога между 

гражданами и правительством выходит на более высокий уровень и приобретает 

неизвестные ранее качества, так как значимыми становятся все те данные, которые создают 

объекты вокруг нас. Этот процесс должен контролироваться особо тщательно при 

использовании различных технических устройств. Поэтому политика и IOT не разделимы в 

процессах постоянной модернизации общественных систем. 
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ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА У РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 

КОНТЕКСТАХ 

Інформаційне суспільство – одна із самих поширених характеристик сучасності. «Всі уряди 

ненавидять Інтернет, адже вони його не можуть контролювати» - говорив Мануель Кастельс.   

 Інформація завжди була цінним ресурсом, яким прагнули керувати можновладці, 

справедливо вбачаючи у обізнаності потенціал як творення, так і деструкції. Інформаційно-

комунікативні процеси присутні у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Твердження 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом», письменника і прем’єр-міністра 

Великобританії, Вінстона Черчілля, зараз, набуває нового визнання. Модерн, з його опорою 

на сучасні технології, особливо активно застосовує різні форми інформації для впливу і 

куруванням масовою свідомістю. 

Громадська думка це представлення собою стану масової свідомості, що має в собі 

відношення (приховані чи відкриті) людей до явищ, подій, процесів, героїв  да застосовує 

ного часу, тобто до всього того, що з чого складається історія того періоду [1]. Та ми знаємо, 

що самі історичні процеси підлягають різноманітним інтерпретаціям, відповідно, 

визначальним чинником для формування громадської думки є сукупність механізмів 

трансляції інформації, владу над якими, з огляду на їх важливість, завжди налаштована 

отримати держава, як найбільша управлінська інституція. Саму інформацію можна 

потрактовувати як «інститут управління суспільством за тоталітарних режимів і інститут 

самоуправління в демократичній політичній систем» [2]. Розбудова демократії не повинна 

супроводжуватися пріорітетним, чи більше того - монопольним виданням інформаційних 

джерел органів управління. 

Тоталітаризм як історичний, культурно-політичний спосіб функціонування суспільної 

практики спрямований на одержавлення ЗМІ. Для тоталітаризму характерні монополія влади 

на інформацію, повний контроль над ЗМІ, крайня нетерпимість до всякого інакомислення, 

розгляд ідейних опонентів як політичних супротивників. Цей лад усуває громадську думку, 

замінюючи його офіційними політичними оцінками. Заперечуються загальнолюдські основи 

моралі, а сама вона підпорядковується політичної доцільності і по суті руйнується. На 

противагу до нього, демократичні суспільства, у яких засадничими положеннями є повага до 

прав власності, індивідуальних свобод, у тому числі і право на свободу совісті, слова, зборів, 

думок, що захищені, зазвичай, конституційними положеннями, мають розмаїття поглядів та 

думок. Такими є вимоги плюралізму, толерантності і широти мислення, без яких немає 

демократичного суспільства. Для людини надзвичайно важливо зберегти свою сутність, 

зберегти себе – у думці, у слові. 

Тоталітарний режим не припускає існування легальної опозиції, опозиційних чи 

непідконтрольних йому ЗМІ. Дозвіл на видання або вихід в ефір надається тільки «надійним» 

і «перевіреним». Наприклад, над усім, що публікували ЗМІ колишнього СРСР, був 

встановлений жорсткий цензурний контроль. А над ним — контроль партійних органів [1]. 

Уярмлення інформації - головна гарантія деспотизму. Перші кроки будь-якої диктатури - це 

підлеглість та підкорення собі засобів масової інформації. Тільки незалежність ЗМІ може 

запобігти перетворенню демократії на охлократію і диктатуру.  

Книга 5-та "Основ" Мілля, якого називають пророком "соціальної реформації", називається 

"Про вплив уряду", де він також порушує дані проблеми впливу і керування інформації щодо 

суспільства. 
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Плюралізм є способом існування суспільної свідомості, хоча небезпека диктату ринку, 

капіталу, виопуклює необхідність контролю громадського суспільства за ЗМІ, але саме 

громадське суспільство є частиною модерного соціуму.  

Впливаючи на владу, формування громадської думки, ЗМІ є важливим інструментом 

соціального управління, їхня роль особливо залежить від умов діяльності — існуючого 

політичного режиму [1]. 
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КАДРОВА НЕРІВНІСТЬ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ 

У сучасній Україні проблеми нерівності в кадровій політиці урегульовано законодавчо, 

проте реально українське суспільство залишається гендерно нерівним, надаючи перевагу 

чоловікам при прийнятті на роботу, збереженні робочого штату та розподілі заробітної 

плати. За даними Державного комітету статистики України, середній рівень зарплати у жінок 

у 2011 році становив лише 73% порівняно з зарплатою чоловіків, але 53,8% осіб, що на той 

момент навчалися у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації становлять жінки [1]. Зрозуміло, що така 

дискримінація має негативний вплив на економічну ситуацію. Вважають, що проблема 

гендерної нерівності загострилась з розвитком ринкової економіки. Приватні роботодавці 

рахують невигідним приймати до штату жінку, яка знаходиться у дітородному віці або вже 

має дітей. Більшість наданих державою пільг для працюючих жінок компанії розглядають як 

обтяжливі, що сприяє дискримінації, навіть при наявності законодавчої бази. Щорічно до 50 

тисяч жінок не можуть повернутися з декретної відпустки на свою колишню посаду.[2]  

Але, окрім проблем нерівності на етапі прийняття на роботу, існує також і значний 

дисбаланс, який виникає у процессі руху по кар’єрній драбині. Можна виділити декілька 

типів гендерної дискримінації, окрім пріоритизації чоловіків при взятті на роботу : 

• обмеження або взагалі заборона займати певні позиції  

 чотири з десяти компанії по всьому світу не мають жінок у верхньому сегменті 

менеджменту;[4] 

 в Україні частка жінок держслужбовців першої категорії у 2010 році становила 13,7%, 

другої – 28,2%, а п’ятої-сьомої – 70% і більше ;[1] 

• дискримінація при оплаті праці 

 навіть в межах професій де переважає жіноча праця, чоловіки частіше отримують 

керівні посади і їх середній доход є більшим. Наприклад, у 2007 році 82,6% зайнятих у сфері 

соціального забезпечення були жінки, але їхня середня заробітна плата становила 85,5% 

чоловічої. У сфері фінансів відоповідні відношення  - 69,3% і 65,7%. У громадському 

харчуванні – 71,3% і 74,5%, у торгівлі – 65,3% та 75,7%;[1] 

 жінки становлять 46% робочої сили, але 59% з них мають низкооплачувану роботу.[4] 

• дискримінація при кар’єрному просуванні 
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 за данними Національного центру США з навчальної статистики жінки моють 

працювати на 3 роки більше щоб отримати підвищення, у порівнянні з чоловіками. 

В Україні,  хоча рівень зайнятості чоловіків і жінок має не велику різницю, жінки 

переважають серед безробітних з вищою освітою і складають 70%.[2] Не останню роль у 

такій ситуації мають суперечливі відносини і розподіл обов’язків у сім’ї, адже вважається, 

що жінка має встигати і працювати, і виконувати домашні обов’язки. У 2007 році 56% жінок 

витрачали на домашню працю в середньому від 2 до 8,5 годин на добу, в той час як тільки 

34% чоловіків можуть показати таку залученість і інтерес до домашніх клопіт.[1] 

Таким чином, як зазначає О.Шестаковський, гендерна нерівність, маючи історичні та 

структурні передумови, консервується поглядами на роль та місце жінки. Ми бачимо наявні 

проблеми становлення ролі жінки не лише як матері, але як і успішного працівника в Україні 

і всьому світі. За даними моніторингу «Українське суспільство» жінка вважають 

рівноправною з чоловіком, коли йде мова про можливість працювати і відповідати за дім, 76-

92% опитаних [1]. Тож маємо підстави вважати, що у цифрову епоху реальна вага жінки 

зміниться не тільки при відповідях на опитування, але і при прийомі на роботу, і при русі по 

кар’єрному шляху. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АНОМІЇ 

Явище аномії, не дивлячись на тривалий час існування в суспільстві, не втратило свого 

значення. З цією проблемою стикається величезна кількість людей по всьому світу, які 

залучені в виробничі та невиробничі види діяльності. В соціології накопичений емпіричний і 

теоретичний матеріал не досяг достатнього рівня, коли загальні висновки щодо цього явища 

могли б перерости в нове фундаментальне знання.  

Остаточне закріплення поняття «аномія» в науці пов'язане, насамперед, з іменами Роберта 

Мертона та Еміля Дюркгейма. Варто відзначити, що в сучасній соціологічній літературі є два 

різних по написанню та вимові терміни: «аномія» - anomie і anomia. Це розходження має 

принциповий характер, оскільки дозволяє аналізувати стан безнормності як з боку 

особистості, так і з боку соціальних спільнот. Термін «anomie» використовував в 

застосуванні до великих і малих спільнот. Аномія за Дюркгеймом - це аномальна соціальна 

форма, результат нездатності повністю перейти від механічної солідарності, характерної для 

традиційних спільнот, до органічної солідарності - відмітної риси індустріального 
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суспільства. Варто також відзначити розробки Л. Сроула та Р.Маккайвера. Параметрами 

аномії у Л. Сроула є: відсутність мети в житті індивіда, чітких цілей; відчуття браку 

підтримки зі сторони інших; негативне сприйняття  соціального ладу і певний страх перед 

ним; відчуття байдужості керівника (лідера) до потреб індивіда. Маккайвер пов'язує аномію з 

трьома проблемними характеристиками сучасного демократичного суспільства: 

1) Капіталістичною конкуренцією – коли використовуються власні сили і можливості лише 

для себе. 

2) Конфліктом культур – коли в житті індивіда відсутні соціально значимі цінності. 

3) Швидким темпом соціальних змін – коли відбувається повна ізоляція від значущих 

людських взаємин і зв'язків. 

За Є. Фроммом найголовніший показник явища аномії – байдужість до людської особистості. 

Аномія це і є «почуття непричасності, відсторонення індивіда від суспільства». Аналогічно в 

сфері бізнесу – від самої організації, її процесів. Життя – не лише самі цілі, але і сам шлях, 

яким ми йдемо до їхнього досягнення. Бізнес – не лише результати, він є, насамперед, 

великою частиною життя індивіда, де обов’язково має бути присутнім задоволення цим 

процесом, в якому завжди найголовнішою залишається саме Людина.  

Якщо брати сукупність інструментів впливу на працівників в компанії, то найбільш 

важливим з них буде корпоративна культура, в якій створені умови для самореалізації 

індивіда, досягнення ним його індивідуальних життєвих цілей. Людина, яка вже здала всі 

вступні іспити до Гарварду, обов’язково має піти на співбесіду, на якій пропонується 

сформулювати п’ять основних цілей, досягнення яких роблять її щасливою. Цей принцип 

використовують також одні з найуспішніших компаній, формулюючи в якості головної 

наступну норму корпоративної культури: «Використовуйте нашу компанію задля досягнення 

ваших цілей». Даною нормою вони формують превентивні заходи щодо виникнення аномії, 

створюючи передумови для ефективного та вмотивованого працівника. 

 

Кіндзер М.С. (м. Київ) 

kindzermoto@gmail.com 

ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ НА ПРИКЛАДІ СПОРТУ, ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ ТА 

КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ 

Розвиток суспільства як поступ (прогрес) неминуче спирається на вдосконалення приватних 

та державних механізмів управління соціумом. При цьому вкрай важливим є адекватне 

визначення самої ефективності як феномену, для якого суттєвими є темпоральні 

характеристики – ми не можемо насолоджуватися життям зараз за рахунок прийдешніх 

поколінь. Не випадково такого поширення набула концепція стабільного розвитку, який 

повинен стати імперативом розгортання кожної сфери людської діяльності. 

Ефективність суспільного розвитку нерозривно пов’язана із способом використання 

продуктивних сил індивідууму, що є прийнятними для даного суспільства, адже саме це стає 

вирішальним при визначенні стабільності та історичних перспектив. Легальність примусу, 

понаднормової стимуляції фізичними та хімічними засобами, капіталізація людського 

ресурсу за рахунок пошкодження його базових характеристик, не є новиною для історії, та 

завжди робила безперспективним шлях існування спільнот, що спиралися на такі формати 

соціального впливу. Ми захоплюємося спортсменами олімпійцями саме через те, що тоді 
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вперше ідея чесної перемоги поширювалася усією Ойкуменою. А рабовласницькі 

суспільства розпалися, як і насильство, на якому вони ґрунтувалися. 

 Розвиваючі ідеї П.Бурд’є, М.Грановеттера, Р.Берта та Н.Лін, представник української школи 

економічної соціології О. Адам [1,с.149] переконливо показав значущість соціального виміру 

(розбудова громадянського суспільства) людського капіталу. Але і саме суспільне оточення 

мусить рахуватися із природним підґрунтям формування цього капіталу і з повагою 

ставитися до психофізіологічних характеристик людського індивідууму, бо зневажаючи 

ними ми порушуємо екологічні характеристики ноосферного буття і робимо беззмістовними 

будь-які комерційні здобутки.  

При розумінні продуктивності людини у її суто прикладному аспекті, ми зустрічаємося з 

прямим підвищенням ризику шкоди здоров'ю, що є недалекоглядним не тільки для 

індивідууму, але і для суспільства, перспектив його розвитку в цілому.  

Яскраві приклади недолугості такого ставлення надає нам досвід сучасного спорту, де   

проблема вживання допінгу з кожним роком стає все більш актуальною в усіх видах. Так, 

тільки за 2016 рік дискваліфіковані біатлоніст Едуард Латипов, тенісистка Марія Шарапова, 

важкоатлет Олексій Ловчев, загалом - дискваліфіковано 12 спортсменів, серед яких восьмеро 

росіяни; останнє є показовим з точки зору ставлення до людського виміру капіталізації.  

Існує безліч різних видів допінгу, серед яких є і такі способи які неможливо виявити. Один з 

них -   аутогемотрансфузія. Суть в тому, що у спортсмена в момент тренувань забирають 

кров, збагачену еритроцитами. А перед змаганнями вливають назад що призводить до значно 

кращих результатів. Цей спосіб заборонений, але виявити його неможливо. Саме через 

недосконалість допінг тестів спортсмени завжди використовуватимуть щось заборонене. 

 Існують легальні способи покращення фізичного стану, наприклад підготовка в умовах 

гірської поверхні ( 2000-3000 м над рівнем моря), а також спеціальні барокамери, але 

оскільки такі тренування потребують значно більше часу для отримання ефекту а також вони 

значно дорожчі за нелегальні препарати, то вирішальним у тому, яким чином підвищувати 

спортивний потенціал людини буде саме культурно-соціальний  напрям у політиці держави. 

У країнах, які недбало ставляться як до своєї репутації у міжнародному спортивному (а, 

отже, і культурному, політичному просторі), так і до фізичного, психологічного стану свого 

населення, його спортсменів, як взірців для наслідування, зокрема,  проблема допінгу буде 

тільки прогресувати, а, він, на мою думку, у суспільному плані може бути прирівняний до 

наркотику. Політики, які грішать популізмом, зорієнтовані на вболівальників які постійно 

вимагають більшого.  

Наприклад в футболі ні один з гравців 20-го століття не був швидчим за сучасних 

футболістів. Тобто інтенсивність людьських занять постійно підвищується, і далеко не кожен 

підвищує її природнім шляхом. Таким чином, коли окремі члени суспільства зловживають 

своїми адміністративними преференціями, (що найбільш типово для країн із нерозвинутою 

демократією та слабким громадянським суспільством) то поточні вигоди будуть отримувати 

фармакологічні компанії, за рахунок стратегічних обріїв розвитку суспільства та людини, а 

для України це є неприйнятним.  
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Модернізація – це процес, що пов’язаний із усіма сферами людського суспільства. Перш за 

все, вона передбачає зміну свідомості людини, її цінностей, уподобань та прагнень. 

Основним поштовхом до модернізації є інформація та її поширення, що сприяє розширенню 

людських знань про навколишній світ, зростанню рівня освіченості населення, збільшенню 

кількості засобів масової комунікації. В свою чергу змінюється стиль життя, здоров’я та 

тривалість життя населення. Процес модернізації вимагає від особистості вміння 

пристосовуватися до змін в оточенні, здатності орієнтуватися на власні досягнення, на якості 

індивідуальні, а не певної групи населення. Внаслідок цього зростає рівень професійних 

навичок людини. Замість простих завдань необхідно забезпечити якісне виконання багатьох 

складних, тож виникає потреба у фахівцях вузького профілю. Раціоналізація авторитету, 

диференціація структури і масова участь населення в політиці - ось те, що відрізняє сучасне 

модернізоване суспільство від суспільства минулого. Таким чином, у високорозвиненому 

суспільстві всі громадяни безпосередньо залучені у процеси управління і відчувають на собі 

їх наслідки.[2] Зрештою, суспільство прагне до демократії та контролю органів влади задля 

максимальної прозорості їх роботи. Сучасний спосіб організації державної влади - це 

електронне урядування.   

За визначенням, електронне врядування – це лише використання ІКТ (Інформаційно-

комунікаційних технологій) задля забезпечення продуктивної роботи уряду. Використання в 

урядових процесах більш сучасних цифрових технологій є визначною рисою електронного 

врядування.  

У демократичному суспільстві, усі громадяни мають рівні права, в незалежності від раси, 

мови та статі. Легітимність демократії базується на етиці та моралі. Це відображується у 

свободі слова, праві на голос, прозорі та  чесні вибори, захист релігійних, соціальних, 

етнічних та інших меншин. У цьому контексті, е-врядування фокусується на тому, як за 

допомогою технологій зміцнити голоси громадян, змінити форму управління та нагляду 

уряду, щоб краще задовольняти суспільні інтереси. 

У сучасних демократіях, відповідальність та здатність до управління розподілена між 

багатьма гілками влади – законодавчою, виконавчою, судовою, що вдосконалюється за 

допомогою електронного врядування. Це не лише технологічна інфраструктура, це новий 

інтегрований стиль державного управління організаціями та операціями. 

Основними чотирма «стовпами», на яких тримається електронне врядування є досяжність 

кінцевого результату, зміна управління, кооперація між працівниками, налагодження 

технологічної інфраструктури. 

Увесь потенціал переходу на електронне врядування поки що не до кінця сформований, але 

позитивні сторони включають в себе:  

• Надання широкого доступу до сервісів та інформації громадянам 

• Зменшення інформаційного розподілу завдяки надання різного доступу до інформації 

• Надання влади громадянам за допомогою налагодження двостороннього зв’язку 

• Створення та зв’язування локальних та глобальних онлайн-суспільств 

• Спонукання інноваційних підходів в управлінні 
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З недоліків та бар’єрів, які потенційно можуть виникнути при впровадженні електронного 

врядування, можна виділити наступні фактори: 

• Організаційні 

• Соціально-економічні 

• Демократичні 

• Юридичні 

• Технологічні 

З 2015 року для громадян України став доступний сервіс електронних петицій. Понад 3 

тисячі петицій було подано із 50 різних міст України за допомогою сайту e-dem.in.ua. 

Створена система забезпечує ефективну комунікацію між органами місцевого 

самоврядування та громадянами. Проте, моментально вирішується лише невелика частина 

запитів. За даними державного агентства з питань електронного урядування, лише 20 % 

петицій вирішується одразу, ще 30 % органи влади можуть вирішити протягом одного року, 

а ось близько половини петицій отримають відмову.[3] 
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СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ У ВИМІРАХ ФАХОВОЇ СОЛІДАРНОСТІ 

 Вперше наукове обґрунтування терміну “соціальна інженерія” дав австрійський 

вчений К.Поппер, який у своїй праці “Відкрите суспільство” розглядав дане направлення “як 

сукупність підходів прикладної соціології направлених на раціональні зміни соціальних 

систем на основі фундаментальних знань про суспільство та передбачення можливих 

результатів змін”[1]. Тож логічним є те, що саме орієнтовані на раціоналізм як тип 

світовідношення та мислення країни, країни, що багато у чому не тільки ініціювали, але і 

зараз втілюють у своєму розвитку орієнтири й цінності модернізації, здійснюють найбільший 

внесок у розвиток соціальної  інженерії як соціокультурного і економічного феномену. Так, 

соціальна інженерія набула найбільшого розповсюдження у післявоєнні роки в США та 

Великій Британії, проте дослідження не зупиняються й до нині.  

Але, хоча характер основних завдань, якими констиціонувалася ця галузь і змінився  (під час 

“холодної війни” головним було реалізацовувати проекти спецслужб), та все ж  таке нове 

наукове направлення в соціології (і пізнавальному процесі загалом)  стало набувати 

прикладний характер, хоча тепер вже у суттєво більшому масштабі. Новими замовниками 

виступають ЗМІ, через які провладні прошарки суспільства прагнуть формувати громадську 

думку. Основною метою соціальної інженерії у даному контексті стала маніпуляція 

суспільною свідомістю, тому предметом дослідницького інтересу виступають нові методики 
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управління  інформаційними потоками та нав`язування певних ціннісних норм. Підтримка 

таких проектних ініціатив здійснюється, зокрема Тевістокским Інститутом людських 

відносин , заснованим у 1946 році якості дослідницької організація, що займається 

психоаналітичним дослідженням групової поведінки [2]. Варто зазначити, що в якості 

фахівців в області соціально-інженерних досліджень залучали не тільки соціологів, а 

представників інженерних спеціальностей, що унаочнює можливості співпраці  фахівців 

різного ґатунку. Актуальність залучення інженерів у соціо-політичну діяльність досі є темою 

для багатьох дискусій у науковому світі. Так професор політології Університету Штата 

Арізона Девид Гастон пропонує навчати фізиків бути соціальними інжеренерами [3].  

Такий підхід до соціальної інженерії дозволяє вивищити у етичному відношенні цілі та 

методи її здійснення, спрямувати зусилля різних спеціалістів як громадян на користь усього 

суспільства. Так, Д.Гастон стверджує, що «зацікавлені сторони» в науці і промисловості 

повинні працювати зі споживачами і федеральним урядом задля управління  наслідками для 

суспільства сучасних хвиль науково-технічної революції з «питань гігієни навколишнього 

середовища і безпеки». Інженери, що працюють на приватні компанії,а об’єднавшись із 

урядовими чиновниками зможуть забезпечити мінімізацію деструкцій технологічних 

“проривів” у різних галузях, що буде сприяти, у свою чергу, покращенню існуючої культури 

кланового капіталізму.  

Така концепція «випереджаючого управління» знаходить чимало прибічників у вчених з 

усього світу. Так,аналізуючи соціальну інженерію як окремий вид науково-практичної 

діяльності, пов’язану із застосуванням інженерного підходу до створення та зміни 

соціальних систем, проф. Томського університету Ю.Резник [4] підкреслює необхідність 

поєднання соціологічної та інженерної освіти у роботі соціального інженера, який повинен  

при поясненні явищ та процесів, уміти працювати із  даними соціологічних досліджень, 

водночас, користуючись технічним стилем мислення та діяльності у широкому розумінні 

сенсу самої технічності, як точності й майстерності.  

Особисто я, як людина, що отримує саме технічну освіту погоджуюся із тим, що науковців 

технічних галузей варто залучати до соціально-інженерних досліджень, в тому числі й для 

підняття рівня політичної культури усього населення. У такому випадку просвітницькі 

здобутки підуть на користь  управлінцям і як теоретикам,  і як практикам суспільного життя, 

а обізнаність громадян стає сама суттєвим політичним чинником розвитку країни.  

 Як можна переконатися із самого визначення поняття, сучасний соціоінженерний 

підхід дозволяє змінити соціальну дійсність на основі методів планування, програмування, 

передбачення і прогнозування. А власне прогнозуванням, на підставі розробки й освоєння 

різних алгоритмічних систем та вирішення складних аналітичних завдань, краще за все, на 

мою думку, можуть займатися саме інженери та математики. Вони, шляхом поєднання 

стохастичних підрахунків, застосування нестандартних схем та статичного аналізу даних, 

можуть віднайти такий підхід, який буде важко вирахувати соціологам, у якості гуманітарно 

спрямованих дослідників, самостійно.  

Саме тому важливою умовою та чинником перспективної розбудови суспільної практики 

буде координація зусиль інтелектуального потенціалу країни у міждисциплінарних розвідках 

і проектах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАИНСКОГО СОЦИУМА 

Истоки возникновения политических партий Украины следует искать еще в XIX веке 

Студенческие организации тех времен стали, во многом, фундаментом для образования 

партий. Много позднее наступил этап большевистской власти, которую можно смело 

трактовать как однопартийную систему, получившую распространение как диктатура 

определенного социального слоя (партийных функционеров-назначенцев) на всей 

территории СССР. Формирование политических партий Украины второй половины XIX века 

происходило во время обострения разногласий между национальным и социальным в 

социально-экономическом и политическом плане, а также во время разъединенности, как 

земель, так и этноса. Этот фактор постепенно привел к возникновению многопартийности.  

Изначально партии создавались на основах социализма, национализма, понятиях 

человеческого достоинства, научного социализма и соборности всех частей Украины. Идеи 

независимой Украины подняли волну просветительской деятельности. Как следствие, в 20-х 

годах ХХ века в Украине оформилась партийная система, которая состояла из филиалов 

российских партий, партий Восточной Украины и партий Западной Украины. Все эти 

партии, левого, правого и центристского направления, были ориентированы на 

парламентскую борьбу, функционировали легально, но их разнообразность и разнородность 

привела к кризису.  

 Во время перестройки возникло огромное количество неформальных движений – 

гражданско-политических организаций, например, народных фронтов, коалиций. Это и стало 

первым шагом на пути к многопартийности. Важную роль в становлении подлинно народной 

демократии сыграла молодежь. Так, первым студенческим движением в Украине была 

«Революция на граните» 1991 года. Наиболее важным достижением нашего Народного 

движения, объединившего уже все возрастные группы в 1989 году, является тот факт, что 

оппозиции удалось добиться принятия принципиально нового (по сравнению с практикой 

советского периода) Закона о выборах народных депутатов. 

Акт о государственной независимости Украины был принят 24 августа 1991 года и 

ознаменовал собою начало строительства нового государства в пространстве Европы и мира. 

Многопартийные системы, к этому времени, были распространены практически повсеместно 

в развитых странах. В США главными политическими оппонентами были республиканцы и 

демократы, в Британии – лейбористы и консерваторы, во Франции – правоцентристы и 

социалисты. В странах, которые развиваются, и к которым принадлежит Украина, 

наблюдается большее разнообразие в партийных движениях, что обусловлено, с моей точки 

зрения, ранним этапом их формирования. В бывших станах соцлагеря (Чехия, Болгария, 

Словакия и другие), ступивших на путь развития раньше, количество партий значительно 

меньше. Следовательно, для оказания реального воздействия на политическую жизнь в 

стране этим партиям необходимо объединяться в блоки.  
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Основными партийными блоками среди партий Украины были и есть левые (социальные 

партии), центристские (либерально-демократические партии) и правые (капиталистические 

партии) блоки. Эти блоки выделены на основе идеологическо-политической направленности 

партий – их понимания определения демократии как социального, политического, 

экономического и культурного феномена. Существенным является так же (и соответственно) 

отношение к частной собственности, участию граждан в общественно-политической жизни и 

т.п. 

В XXI веке партийная система Украины делится на две большие части: 

• те, которые отстаивают независимость и суверенитет Украины; 

• те, которые видят будущее Украины в федерации славянских или даже евроазиатских 

народов. 

Имеющие у нас наибольшее количество сторонников блок Петра Порошенко, Народный 

фронт Украины и «Об’єднання Самопоміч» относятся к первой части, но не следует 

игнорировать и влияние партии Оппозиционный блок, как и других сторонников второго 

пути, не артикулирующих сейчас в публичном пространстве свои пристрастия.   

Основываясь на имеющейся информации, я полагаю, что европейское будущее Украины 

больше соответствует устремлениям её народа, наиболее образованной и ориентированной 

на исторический прогресс общества части населения. Именно формирование традиции 

толерантности, освоение европейских, либерально-демократических, гуманистических, 

индивидуалистических ценностей связано с развитием государственной независимости 

Украины, свободы слова, предпринимательской инициативы [1, с. 117], что коррелирует с 

формированием реального политического влияния на жизнь страны её политических партий, 

которые, по моему мнению, будут иметь тенденцию к укрупнению и объединению.  
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УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ СЬОГОДЕННЯ: РАЦІОНАЛЬНА БЮРОКРАТІЯ У 

БОРОТЬБІ ІЗ КОРУПЦІЄЮ. 

Бурхливий розвиток науково-технічних засобів, що  на них спирається людство у прагненні 

покращити своє життя, перетворює будь-які сфери діяльності на масове виробництво. 

Останнє, у відповідності до логіки власного розгортання, потребує усе складніших 

алгоритмів управління, але цінності технологічної раціональності стають на перешкоді 

гуманізації суспільства.  Водночас, розбудова демократії, імплементація її цінностей у 

політичне і культурне повсякдення, з необхідністю спирається на сильне державне 

керівництво, бо саме при таких умовах прогресивні перетворення набудуть незворотного  

характеру, а антикорупційні заходи стануть системними та ефективними. Отже, наразі, як 

ніколи раніше, актуальним стає  завдання формування бюрократії у її ідеальній (за 

М.Вебером) вимірності. Я хотів би показати значущість таких процесів на прикладі 

реалізації управлінських завдань у спорті, як одній із найбільш синкретичних галузей 
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(видовище, мода, культура загальна та специфічна, бізнес, виховання, ідеологія, тощо) 

соціальної активності. Суто людське буття є культурним за визначенням, а розвиток самої 

культури неможливий без узгодженого функціонування низки соціальних інституцій, серед 

яких спорт: з його секціями, специфічними освітянськими закладами, управлінськими 

структурами його як видовища, тощо, займає далеко не останнє положення. Не випадково 

вираз «чесна гра», чи «неспортивна поведінка», стали узвичаєними виразами суспільної 

комунікації. Поряд із цим,бюрократизація сучасного спорту поки що здійснюється, скоріше у 

марксовому потрактуванні цього терміну, у негативному вимірі, як привласнення купкою 

менеджерів ідеї самого суспільного феномену спорту, із паралельними (та наступними)  

руйнівними перетвореннями і відповідними соціальними наслідками. 

Еталонність, у найкращому сенсі цього слова, реально дієвим чином розповсюджується 

через інститути освіти, культури, спорту. Вони формують смак суспільства, розуміння ним 

гідності, але, водночас, самі знаходяться у ризикованому полі популістських маніпуляцій. 

Інщий полюс можливості негативних деструкцій -  посилення бюрократії, що невиправдано 

вивищує мотиви економічної експансії, прибутку, навіть за рахунок зниження фахових 

естетичних стандартів та культурно-гуманістичних інтенцій.  

Інструменталізація створює «умови для «перетворення» спортсмена на робітника, стадіону – 

на фабрику, а спортивної діяльності – на індустріальне виробництво.», зазначають 

американські соціологи спорту [2], при цьому «консерватизм і авторитаризм діяльності 

спортивних організацій, пов’язаних з виконанням політичної й ідеологічної функції 

підтримки соціального порядку», пише Н. Айсаакс, ставить акцент виключно на досягнення, 

«переретворюючи спортсмена на повію» [1]. Усе це призводить до підсилення 

експлуататорських рис у спортивній діяльності, що шибо летом транслює одну з найгірших 

управлінських рис – корупцію з повсякденного суспільного життя до спорту і навпаки. 

Успішність управління ґрунтується на професіоналізмі алгоритмізації ним керованої сфери 

людської активності, аби рамки, нормативи, правила дисциплінували, але не позбавляли 

учасників та виконавців креативу і натхнення. Організація, як «буква» не повинна лишати 

«духу», змісту; стояти на перешкоді виправданій ідеалізації та індивідуалізації. Останнім  

мусять бути підпорядковані і управлінські функції контролю. Технічні складнощі 

форматування якісних характеристик, аби уможливити їх кількісне порівняння, може і 

повинна перебрати на себе хвиля досягнень сучасних технологічних перетворень, аби від 

компенсувати труднощі соціального й ідеологічного ґатунків у параметрах оцінювання. При 

цьому потрібен відповідальний та виважений контроль громадянського суспільства над 

постійним відтворенням та творенням прогресивного, гуманістичного смислу як мети 

відповідної сфери діяльності. Маніпуляції чиновників згідно організаційних потреб 

відповідних установ перетворюють будь-де будь-який контроль на джерело корупції, 

окреслюючи межі припустимої поведінки у контексті попиту. 

Звертаючись до цих проблем, американський соціолог А. Інгхем[3] відзначає, що розвитку 

бюрократичного контролю в сучасному спорті сприяє «технологічна раціональність». Саме 

вона спрямовує бюрократичні процедури на отримання прибутку, підсилення його ролі як 

мотиваційного чиннику і, відповідно, відзначається на прийнятті інших рішень, наприклад – 

кадрових: розширення керівних ланок, дублювання функцій у роботі відділів, невиправдане 

запрошення іноземних спеціалістів ( будь – якого формату), зростання професійної 

спеціалізації, тощо.  Можна зробити висновок  про те, що корупція і для суспільства загалом, 

і для спорту зокрема, призводить, по суті, до одних  і тих самих небажаних наслідків – 

зниження фахового, креативного потенціалу та вивищенню вигід окремих, паразитуючих на 

розвиткові спільноти,представників останньої.  

Неминуче ускладнення організаційної структури і політики спорту не повинно стати на 

перешкоді його історичному покликанню – втілювати найкращі психофізіологічні та 
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соціальні риси людини-лідера, як взірця для наслідування, сприяти вихованню прийдешніх 

поколінь у піднесеній та доброзичливій атмосфері ствердження насправді гуманістичних 

цінностей. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Ми живемо в епоху інформаційних технологій, які впливають і модернізують будь-яку сферу 

суспільного життя, не в останню чергу це стосується процесу управління ( управління 

державою на найвищому рівні, управління в органах місцевої влади чи управління якоюсь 

організацією чи підприємством). На жаль, модель управління в більшості інститутів влади не 

змінювалась з часів СРСР, тож зараз особливо актуальним є перехід до нових засобів 

керування. 

Одними з засобів, пов'язаних з процесами управління, є електронне врядування та соціальна 

інженерія, і якщо з першим поняттям пересічна людина знайома, то словосполучення 

"соціальна інженерія" у багатьох точно викличе запитання. 

Так що ж таке соціальна інженерія? Це поняття не має чіткого тлумачення, кожен науковець, 

що працює в цьому напрямі, визначає його по-своєму. Зазвичай кажуть, що це своєрідна 

діяльність, сукупність різних методів, спрямована на регулювання різних організаційних 

структур, пов'язаних з впливом на поведінку соціуму. Ця дисципліна достатньо молода і в 

науковому сенсі знаходиться між такими сферами, як теорія управління та соціальна 

філософія. Взагалі соціальна інженерія розглядається як міждисциплінарна галузь, вона 

використовує методи, поширені в психології, економічній теорії, соціології, ергономіки. 

Більшість дослідників виділяють дві основні ознаки соціальної інженерії:  

- насамперед, нові та вже існуючі соціальні інститути та організації повинні контролювати та 

регулювати людську поведінку; через це дехто вважає соціальну інженерію одним з 

різновидів управлінської діяльності, яку здійснюють соціологи, психологи разом з 

управлінцями різних організацій; 

- по-друге,  підхід ґрунтується на різномаїтті методів та технологій, що створюються для 

вирішення проблем соціуму і контролю за суспільними процесами. 

mailto:zhekalfc@list.ru


168 

 

Соціальна інженерія базується на системному підході, визначенні всіх аспектів впливу на 

процес, що розглядається, аналізі інформації та проектуванні рішень. 

Зараз багато дослідників вважають, що сучасна соціальна інженерія допомагає вирішити 

конфлікти між суб'єктом та об'єктом управління. Об'єкт в ефективній системі перестає бути 

просто адресатом соціальних програм, які вигадали для нього, він сам стає суб'єктом і бере 

участь у вирішенні різних питань. Утворюється новий підхід "управління - співуправління - 

самоврядування". 

Електронне врядування - спосіб організації управління завдяки інформаційним системам, 

мережам, він забезпечує функціонування всіх органів влади в реальному часі та суттєво 

спрощує пошук та обробку інформації. 

Хоча в більшості випадків державні структури в Україні працюють ще за радянськими 

принципами, сьогодні дедалі більше розповсюджується електронне врядування. 

Найяскравішим прикладом цього процесу є можливість писати електронні петиції 

президенту, які можуть бути ним розглянуті і, таким чином, деякі проблеми будуть ближчі 

до вирішення. Але глобально в Україні електронне врядування не вводиться, воно 

розповсюджується де-не-де на місцях, за ініціативою міських адміністрацій. Це насамперед 

система електронного управління сферою надання послуг та  звітності перед громадянами. 

Найбільш передовими українськими містами в цьому сенсі є Львів та Дніпропетровськ. Київ 

не є лідером в питанні електронного врядування, наприклад, заяву про реєстрацію шлюбу 

або народження дитини можна подати в електронному вигляді, але лише в деяких районах 

столиці! Якщо подивитись за межі України, то однією з найбільш прогресивних країн в 

цьому питанні є Естонія. Громадяни постійно користуються, наприклад, електронним 

посвідченням особи, що є аналогом і використовується як підпис людини. Завдяки такій 

системі, вся інформація (водійське посвідчення, медичні картки тощо) завжди доступні 

людині, яка має доступ до цих даних. На думку експертів, завдяки електронному врядуванню 

Естонія щороку економить близько 500 мільйонів доларів, адже в Інтернеті уряд працює 

значно ефективніше. На мою думку, Україна повинна взяти приклад з естонців, адже 

запровадження електронного врядування на всіх рівнях влади не тільки зекономить багато 

коштів, а й полегшить життя пересічного українця, зменшивши час, втрачений на завірення 

якоїсь довідки чи пошуку потрібної інформації, та, що не менш важливо, зменшить фактор 

корупції і додасть прозорості діям влади. 

Отже, соціальна інженерія та електронне врядування є одними з інструментів сучасного 

управління, тож Україні потрібно якнайшвидше впроваджувати ці ідеї, і можливо, вже 

незабаром, ми будемо жити в сучасній, процвітаючій країні. 

 

Кустовський О.Є. (м. Київ) 

shurenka@i.ua 

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЇЇ РОЛІ У ПОЛІТИКО-

УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСАХ 

Політику необхідно сприймати як формy суспільної діяльності, спрямовану на використання, 

здобуття, повалення/підтримку державної влади, реaлізацію інтересів конкретної особи або 

соціальної групи на всезагальному (державномy) рівні. Політична комунікація, в свою чергу, 

постає своєрідним інформаційно-соціальним полем для політики.  

Політична комунікація є формою існування політики і ,водночас , способом організації 

контактних  зв’язків між політичними суб’єктами, а саме між особами та соціумами,а також 

створеними ними установами і організаціями, що беруть активну та свідому участь у 
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політичному процесі. За допомогою цілеспрямованого обміну інформацією, здійснюваного 

під час політичної комунікації, суб’єкти сигналізують про своє існування й наміри, 

виконують притаманні їм функції у загальному просторі публічної влади та на всіх рівнях 

політичної системи. Об’єктивні та сплановані контакти між політичними суб’єктами, які 

обмінюються та використовують знання, інформацію та відомості, поєднують протилежні 

рівні політичнoї системи, надають можливість інститутам влади дотримуватися та 

викoнувати свої специфічні функції з управління суспільством, а громадянському 

суспільству – контролювати це управління.  

Необхідність в політичних комунікаціях обумовлюється суттю політики як колективної, і в 

той же час досить цілеспрямованої діяльності задля реалізації цілей та інтересів окремих 

груп, оскільки саме спільний характер цілей, що реалізуються у політичному впливі, 

передбачає, зокрема, їх сприйняття, усвідомлення, та узгодження діяльності різних суб'єктів 

політичної сфери життя.  

Пoлітичний інтерес виявляться як інтерес oкремих осіб або соціальних груп, передусім у 

всезагальній фoрмі, тобто у фoрмі, що має примусову силу для всього суспільства. 

Сприйняття та осмислення політичних інтересів соціальними групами робить з них суб’єктів 

політики, а не розуміння – об’єктів. 

Oрганізуючи зв’язки пoлітичних суб’єктів, політична комунікація стає особливим 

політичним процесом центральною характеристикою якого, як і будь-якого іншого процесу, 

є зміна. 

 Причини змін у сфері політичної комунікації є передусім такими:  

1. Ускладнення політичних зв’язків і відносин, політичного спілкування; 

2. Зміна політичної системи; 

3. Зміна типу владних відносин та їх побудови; 

4. Становлення та розвиток політичного ринку; 

5. Зміна аудиторії; 

6. Зміна економічних, соціальних, ціннісних та правових реалій; 

7. Зміни у структурі засобів масової комунікації, їх статусі. 

Зміни у сфері політичної комунікації можуть набувати форми функціонування, розвитку або 

занепаду. Розвиток, або еволюція, означає вдосконалення процесу використання у політичній 

комунікації гнучких стратегій, методів, технологій з урахуванням ускладнення суспільства, 

суспільних відносин загалом і різних його сфер зокрема, зміни акцентів та вимог з боку 

зовнішнього середовища, інтересів і потреб різних соціальних груп тощо. 

Зміни у сфері політичної комунікації стосуються як окремих змінних, що визначають 

можливість здійснення та позначають сутність політичної комунікації, - суть та властивості 

суб’єктів комунікацій (хто є суб’єктом), відносини суб’єктів комунікацій (зокрема правила і 

контекст зв’язків суб’єктів), технічні засоби зв’язку, функціонування інформаційно-

комунікативних інститутів, зміст повідомлень, щільність (інтенсивність, тобто частота й 

сталість) та відкритість обмінів тощо, так і композиції цих змінних та їх відношень, 

сукупність яких породжує нову цілісну властивість, ознаку політичної комунікації як 

об’єкта, тобто системи. Залежність якісної зміни цілісних властивостей політичної 

комунікації від зміни її суб’єктів, їх властивостей, відношень тощо дозволяє, зокрема, 

розглядати політичну комунікацію як систему. 
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Зміна ролі системи політичної комунікації у політико-управлінських процесах дозволила 

здійснювати управління суспільством за допомогою інструментарію «м’якої сили», зробила 

комунікативний інструментарій головним управлінським інструментарієм демократичної 

держави, в якій засоби примусу не виконують тієї державно-управлінської ролі, як це має 

місце в тоталітарних країнах. 

Сучасний стан розвитку комунікацій уможливлює ненав'язливий контроль за думками та 

бажаннями громадян. Це сприяє підвищенню рівня керованості суспільством у ситуації 

послаблення управлінських можливостей влади. 

 

Лакоза Є.Г. (м.Київ) 

el199721@gmail.com 

ТРИ СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Люди впродовж свого існування намагалися оточувати себе всіма благами, що були 

необхідні їм саме в конкретний період існування. Мало хто замислювався над благополуччям 

наступних поколінь, винятком є тільки життя найближчого потомства. Людська природа 

характеризується безперервним прагненням до більшого споживання як духовних, так і 

матеріальних ресурсів, особливо, коли межі їх поглинання не окреслюються. Таке 

недалекоглядне використання життєвих благ наслідком матиме виснаження всіх запасів, а 

яскраво це позначиться на навколишньому середовищі. Суспільство XX-XXI ст. 

відзначилося найпомітнішим споживацьким «хистом», тому зараз постало завдання зміни 

такої тенденції та вироблення якісно нових стратегій, щодо збереження довкілля та 

поліпшення його стану. Однією з таких стратегій є Концепція сталого розвитку, а саме її 

екологічна сторона. 

 Загалом сталий розвиток за мету має забезпечення повноцінного функціонування сучасних 

суспільств без нанесення шкоди майбутнім. Такий розвиток має поєднувати в собі ефективну 

діяльність трьох сфер життя: екології, економіки та соціуму. Нерівномірне матеріальне та 

фінансове забезпечення неодмінно приведе до зубожіння одних верств населення та 

необмеженого впливу інших. Тим самим, це буде призводити до зростання платних послуг. 

Прямим наслідком є дорога медицина, до якої не кожен матиме доступ. Глобальність цієї 

проблеми в тому, що буде знижуватись тривалість життя населення, а отже його старіння та 

навіть утворення демографічних ям. Також несправедливий розподіл ресурсів може 

загострювати внутрішні та зовнішні конфлікти серед населення, які нестимуть за собою 

деструктивні наслідки, щодо всіх складових Концепції сталого розвитку:  

• Економіка- кризи, банкрутства, зубожіння, борги і занепад всієї економічної системи; 

• Екологія - знищення природного фонду, забруднення атмосфери, водних ресурсів, 

винищення флори та фауни та ін; 

• Суспільне життя – етнічні конфлікти, різноманітні девіації, підвищення рівня 

злочинності, занепад культурного фонду нації та ін. 

Всі ці наслідки відобразяться на майбутніх поколіннях, коли повернути оточуючий світ до 

нормального стану буде майже неможливо та скоріш за все, запізно. Оскільки індивід є 

соціальною істотою, то найгостріше він відчуватиме саме розбалансованість суспільного 

життя. Однією з теорій Концепції сталого розвитку щодо цієї сфери життя є мета до 

поліпшення єдності індивідів не за рахунок примусового підпорядкування єдиним рішенням, 

а через залучення думки кожної соціальної групи в творенні спільного шляху подальшого 

функціонування. Людина має отримати можливість впливати та регулювати будь-які 

mailto:el199721@gmail.com


171 

 

суспільні процеси, мати всі демократичні права, щоб будувати своє суспільство на 

гуманістичних засадах. Очевидним стає те, що такий плюралізм думок не реалізується 

успішно в суспільствах з антидемократичними режимами. Це свідчить про те, що Концепція 

сталого розвитку може різнитися в залежності від суспільного ладу країни, в якій вона 

запроваджується.  

Поєднання всіх трьох складових сталого розвитку – економіки, екології та суспільного 

життя, формує нові завдання перед суспільством, створюючи шляхи до раціонального 

використання різних ресурсів, не залишаючи без уваги майбутнє  того чи іншого суспільства. 

Концепцію можливо реалізувати стимулюючи населення до врівноваженого використання 

суспільних благ, починаючи інформувати людей зі шкільного віку, і,  продовжуючи 

поширювати ці ідеї через засоби масової інформації. На мою думку, така «пропаганда» є 

єдино можливою в умовах нинішнього нестабільного XXI століття. 

 

Лещенко М.О., Болдарева Д.А.(м.Київ) 

manek@ukr.net, boldarevad@ukr.net 

СВОБОДА СЛОВА ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ 

«…Я не згоден ні з одним словом, яке ви говорите, але готовий померти за ваше право 

це говорити..» 

Вольтер 

Прагнення до свободи – одна з невід’ємних характеристик людської сутності. Відомий 

вислів, згідно з яким свобода є усвідомлена необхідність, приписують голландському 

філософу Бенедикту Спінозі та німецькому класику Георгу Вільгельму Гегелю; вислів цей 

означає, що отримання свободи можливе лише шляхом пізнання та усвідомлення 

необхідності, і свобода розкривається, з цієї точки зору, у можливості вільного людського 

вибору. Ідея свободи як свободи вибору знайшла свій розвиток у працях Іммануїла Канта, 

Жана-Поля Сартра та інших мислителів. Свобода слова – важливий вимір людської свободи, 

світоглядне підґрунтя лібералізму та демократії. У роки Французької буржуазної революції 

Клод Гельвецій тлумачив свободу слова як інтелектуальну потребу людини («Істина 

помічається та народжується тільки при бродінні протилежних думок»). У творах 

представників політичної течії лібералізму, зокрема Джона Локка та Шарля Луї Монтеск'є 

ідеї про свободу думки, віри та слова досягли довершеності.  

Що таке свобода слова? Це право кожної людини вільно висловлювати свої погляди, думки 

та ідеї. В Україні гарантом свободи слова виступає Конституція України. Європейський 

варіант захисту свободи слова та преси ґрунтується на статті 10 Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини, підписаної урядами держав-членів Ради Європи 4 листопада 1950 

року в Римі. Згідно з нею, декларується захист свободи вираження поглядів, гарантується 

право на «свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та 

ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів». Американське 

уявлення про свободу слова і преси вироблено творцями Конституції США. 1868 року 

Чотирнадцятою поправкою до Конституції США гарантії невтручання у діяльність преси, 

заборони будь-яких законодавчих обмежень свободи слова були поширені також на дії 

урядів окремих штатів та органів місцевої влади.  

На прикладі СРСР можна побачити як працює цензура (з латини дане слово перекладається 

як «суворе судження»; на практиці цензура виявляє себе як контроль держави або певних 

організацій за вільним виголошенням думок певного індивіда або його творчості: у СРСР 

жодна книжка, журнал або телепередача не могли вийти без ухвалення їх Державним 
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комітетом з охорони державних таємниць у пресі. Від початку свого становлення 

комуністичний режим в СРСР суперечив сам собі: декларувалися права і свободи, яким не 

слідували на практиці. Серед таких прав і свобод була й свобода слова: не дивлячись на те, 

що у Конституції того часу зазначалась абсолютна свобода слова, у 1918 році був виданий 

«Декрет Леніна», що був направлений на усунення видавництв, що були потенційно 

ідеологічно неугодними для СРСР. Також знищувались «ідейні противники» комуністичного 

режиму.  

Філософська думка того часу була чітко регламентована, й єдиним виходом для отримання 

можливості говорити вільно була міграція за кордон. Така доля спіткала відомого 

російського філософа 20 сторіччя Олександра Зинов’єва, який досліджував, описував та 

критикував комунізм. За кордоном він багато писав про типового радянського громадянина, 

його місце в суспільстві та можливості. Соціально-філософська думка Зинов’єва була 

антитезою до більшості ухвалених цензурою думок радянських мислителів, антитезою самій 

радянській реальності. 

Так, свобода слова є запорукою існування сучасної ліберальної демократії. Позбавлення 

свободи слова є інструментом тоталітарного режиму. Проте є пласт проблем, який лежить 

глибше, який дозволяє зрозуміти, що свобода слова не є самоціллю: наявність свободи слова 

сама по собі не стимулює людської думки. Це можливість висловлюватися, проте потрібно 

мати, що висловлювати. Виникає питання, що гірше: мати можливість висловлювати лише 

чужі думки або, маючи повну свободу слова, не змогти виразити ані своїх, ані чужих думок 

чи позицій? 

 

Максим К.Є. (м.Київ) 

maksiola@gmail.com 

ЗНАЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ПОТОКА  В  ТРАНСФОРМАЦИИ  

УКРАИНСКОГО  СОЦИАЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА 

Мир и Украина в частности переживают существенные изменения мировоз-зренческих 

ориентиров, способов и возможностей их реализации в общественно-политической жизни. 

Преобразование нового века – это изменения не только в эко-номической, политической, 

социальной, образовательной и других сферах, но и в базовых каналах взаимодействия, 

интерактивной связи между людьми. Общество подошло к новому этапу своего развития, в 

котором информационные потоки так же важны, как и военные, финансовые или 

промышленные мощности. 

Понятие информационного потока часто воспринимается как устоявшееся, не требующее 

дополнительных пояснений. Вместе с тем, политологи обращают наше внимание на такие 

возможности его интерпретации: 1)Целенаправленное движе-ние информации из всех 

сегментов общественной сферы, которое осуществляется всеми имеющимися 

информационно-коммуникативными каналами, от источников до потребителей информации 

(широкое понимание). 2)Целенаправленное движе-ние информации, поступающей, в первую 

очередь, медийными, телекоммуникаци-онными каналами коммуникации (узкое понимание). 

Информационные потоки имеют многоуровневую структуру распространения. Они 

оказываются на индивидуальном, групповом, институциональном, межгосудар-ственном 

уровнях, отражаются на пределах и особенностях идентичности, социаль-ной мобилизации, 

политического участия и т. д. Наши оценки, эмоции, суждения, культура, образование, 

занятость и досуг в значительной мере зависят от качества и эффективности 

информационных потоков. Целенаправленное воздействие инфор-мационных потоков 
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способствует осуществлению изменений в природе и ресурсах власти, идеологемах и 

ценностях, восприятии, национальных и международных си-стемах. Политика, экономика, 

религия также ныне немыслимы без налаженных се-тей взаимосвязи. Возможности поиска 

консенсуса, культура толерантности, сотруд-ничества и разрешения конфликтов – все эти 

базовые основы современного демо-кратического сосуществования строятся на 

отработанных и динамических инфор-мационных потоках. 

Глобальная система безопасности, а также национальная стратегия развития, с целью 

обеспечения своей целостности и управляемости, требует осуществления соответствующих 

мер по самоорганизации и самоуправлению информационного общества. В таком свете 

следует понимать, что информационные потоки являются своеобразным коммуникационным 

полем современной глобальной и локальной об-щественно-политической жизни, 

сочетающим все элементы общественной сферы и структурирующим соответствующую 

общественную динамику. 

Управление информационными потоками означает наличие реальной власти, которая может 

реализовываться через специализированные средства передачи информации, 

обеспечивающих единство воли, целостность и целенаправленность действий большого 

количества людей и называющихся масс-медиа. Известно, что свобода СМИ является 

сверхважным условием не только для волеизъявления людьми своих мыслей и стремлений. 

Без её реализации, как утверждает Дж. Кин, можно не говорить о построении гражданского 

общества, обеспечении конституци-онности демократического строя [3, с. 102 ]. В области 

управления информационно-комму-никационными потоками можно выделить два подхода. 

Обозначим их услов-но как «манипулятивный» и «продуктивный». Согласно первому, 

управление ин-формацией заключается, например, в недопуске в информационное 

пространство нежелательной информации и лиц, уменьшении значимости события путем 

подчер-кивания его негативных характеристик, предшествующем изложении материала 

автономных оценок, влияющих на формирование отношения общественности к но-вости и 

тому подобное. Что касается второго подхода, то, под управлением инфор-мационно-

коммуникационными потоками понимается сознательный, целенаправ-ленный и 

эффективный влияние на содержание, интенсивность, направления по-литической 

коммуникации с целью достижения стабильного развития политической системы, в 

результате которого каждый из ее элементов получает собственную пользу [2]. 

Логично, на мой взгляд, обратить внимание на необходимость повышения со-циальной 

управляемости, которая будет способствовать качественно иному уровню 

интеллектуализации информационного пространства, который необходим для устойчивого 

развития общества и нейтрализации информационно-дестабилизирующих его факторов. 
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IV ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ: ВПЛИВ НА ДЕРЖАВУ, ВИКЛИКИ І 

МОЖЛИВОСТІ  

Скоро, під впливом індустріальної революції ми змінимо спосіб того як ми живемо, як ми 

думаємо, змінимо наші цінності та ідеали. За своєю природою зміни будуть не схожі на все 

те що ми бачили раніше, ми навіть не уявляли такого. Ми до сих пір не догадуємось як вона 
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буде розвиватись, але навіть вже розуміємо , що наша реакція, наші дії у відповідь на зміни 

мають бути масштабними і якісними, долучати всіх учасників нашого світу: всю світову 

політику, все сектори (як державний так и приватний), всю громаду та елітарні кола. 

У той час як зливаються три сфери, фізична, діджитал та біологічна, все більше нових 

винаходів, технологій будуть забезпечувати ширші можливості взаємодії за державними 

установами, публічними спільнотами, об’єднувати однодумців та уникати спостереження з 

богу діючої влади. У цей момент різні структури влади залучають нові рішення для 

збільшення тиску та контролю над соціумом, вони створені на базі нових технологічних 

рішень і можуть контролювати цифрові мережі. Але все таки влада опиняється під утиском, 

це призводить до того що вона має переглянути модель взаємодії між політикою та 

населенням, тому що роль політики буде поступово невілюватись завдяки децентралізації 

влади зумовлені проривами індустріальної революції. 

Як наслідок, здатність подальшого існування влади у тій формі, якій ми бачимо її сьогодні, 

визначає її можливість бути гнучкою та адаптивною. Якщо вони зможуть змінити свою 

систему з середини під впливом зовнішніх факторів та зможуть відгравати значну роль 

(зберегти свої переваги) тоді вони будуть готові до змін. 

Дуже сильно впливає це на  області регулювання. Методи які наразі приймають рішення 

застарілі, вони працюють по принципам 19-20 століття. Коли структури, які приймають 

рішення володіють достатньою кількостю часу для аналізу та вивчення проблем і створення 

дієвих методів у певних рамках. Сам по собі процес регулювання був не гнучким, 

поступовим, важким та лінійним, з ярко вираженою ієрархічною структурою. Зараз ми все не 

можемо використовувати такий підхід через пришвидшення темпу розвитку та впливі 

четвертої революції. Як влада зможе обороняти громадськість в загальному понятті? 

Це можливо тільки у тому випадку, якшо всі сфери впровадять нові технічні рішення, 

програмні продукти і створюють одну цілісну систему. 

Для цього владі потрібно тісно взаємодіяти в бізнесом, та бути гнучким, при цьому розуміти, 

на що і як вона реагує,  які наслідки це за собою потягне. 

Зростанням масштабів технічного розвитку та впровадженням нових технологій, наприклад 

молекулярна та біологічна зброя, влада може зосередитись в руках окремих індивідуумів або 

груп. Ці групи будуть здатні заподіяти шкоди на рівні з великими державами. Саме це, на 

мою думку, може створити нові побоювання та страхи в широких масах та засобах масової 

інформації. Але також за допомогою інноваційних технологій може бути створено нові 

рішення для захисту та зниження масштабів збитків. 

Ми маємо бути готові до нових швидких та колосальних змін. У свою чергу наша задача 

швидко адаптуватись та розуміти причинно-наслідкові зв’язки та характер руху. 

 

Мацюк І. Б. (м.Київ) 

ivankamatsuk@gmail.com 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

На шляху України до євроінтеграції, формування громадянського суспільства на 

демократичних засадах виникає багато перепон, таких як збройний конфлікт на сході країни, 

погіршення соціально-економічної ситуації та падіння рівня життя насе-лення, зниження 

довіри до інститутів влади, політична нестабільність всередині кра-їни тощо. Все це вказує 

на низьку ефективність роботи органів державного управлін-ня, що зумовлює необхідність їх 

якісного оновлення . Дану вимогу часу можна вико-нати, впровадивши нові форми, методи 
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управління та сучасні технології, в першу чергу, інформаційно-комунікаційні, однією з яких 

є система електронного врядування e-Government. При цьому необхідно враховувати досвід 

передових країн світу, оскі-льки потреба реформування органів державного управління існує 

не лише в Україні. 

Сучасний світ характеризується високим впливом інформаційних технологій на всі сфери 

життєдіяльності індивіда. Багато зарубіжних фахівців характеризують їх в контексті 

соціальної інженерії. Останню співвідносять зі створенням цілісної систе-ми, яка тісно 

переплетена з плануванням, управлінням, програмуванням, прогнозу-ванням й 

організаційною діяльністю.  Інша група спеціалістів вважає, що соціальна інженерія може 

бути корисною для формування певного ставлення людини до суспі-льних проблем, а через 

них – і до розвитку держави. Для України в умовах інформа-ційних війн, боротьби з 

корупцією та іншими негативними соціальними явищами, є доцільним вивчення та 

впровадження зарубіжного досвіду соціальної інженерії. Як-що йдеться про політичне 

маніпулювання, – то це протидія йому, а якщо про держа-вне управління, – то це 

формування нової ролі державного управлінця як соціально-го інженера. 

Кінець XX – початок ХХІ ст., що ознаменувався швидким розвитком комп’ютерних 

інформаційних технологій у країнах Заходу, призвів до виникнення нової форми взаємодії 

між владою та споживачами управлінських послуг – елект-ронного урядування. Метою його 

впровадження є підвищення відкритості та прозо-рості діяльності органів державного 

управління й органів місцевого самоврядування; економія часу та матеріальних ресурсів; 

підвищення якості надання адміністратив-них послуг споживачам. Під поняттям 

«електронний уряд» (від англійської «e-government») спочатку розуміли футуристичний уряд 

«електронних громадян», що регулює життя і безпеку комп’ютерної мережі в цілому й 

електронний бізнес зокрема. В сучасному ж розумінні термін «e-government» тлумачиться не 

лише як «електрон-ний уряд», а й як «електронне управління державою», тобто 

використання в органах державного управління сучасних технологій, у тому числі й мережі 

Інтернет [1]. 

Це формує нову культуру співробітництва на основі обміну інформацією між урядовими і 

державними відомствами, а також громадянами, підприємствами тощо. Зокрема, це дає 

можливість широкій громадськості контролювати процес державних закупівель у режимі он-

лайн із перевіркою зворотного зв’язку з користувачами. Також багато послуг формуються, 

розвиваються й впроваджуються на місцевому рівні. Го-ловна мета – зробити простішим 

життя для громадян, й у той же час підняти держа-вні стандарти в задоволенні 

громадянських потреб. Все це дає можливість сформу-вати політику, орієнтовану на 

громадян, що мають швидкий доступ до тієї інформації й послуги, яка їм потрібна сьогодні.  

 Дана концепція покликана допомогти вирішити основні проблеми, які прита-манні 

владі: змінити існуючу бюрократичну систему, здійснивши перехід до елект-ронного 

документообігу, спростити спілкування органів державного управління з громадою шляхом 

впровадженням електронної системи, збільшити рівень прозорос-ті їх діяльності введенням 

електронної звітності.  

 Для реалізації ідеї електронного уряду та забезпечення повноцінного викорис-тання 

всіх його функцій в нашій державі, безумовно, потрібно виконати титанічну роботу для 

досягнення рівня європейських стандартів системи державного управ-ління. Для кінцевого 

переходу до e-Government Україні потрібен час, адже цей про-цес передбачає безліч 

перехідних етапів - від офіційного затвердження на держав-ному рівні, до покращення 

системи підготовки державних службовців, які виконува-тимуть покладені на них обов’язки 

в даній системі.[2] Необхідно брати до уваги й те, що при переході до електронного 

врядування всі зміни повинні відбуватись почерго-во та паралельно з відповідним розвитком 
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соціуму, що впливатиме на його стабілі-зацію. Державні служби повинні залучити власні 

ресурси та забезпечити викорис-тання знань і навиків всіх суб’єктів управлінської діяльності. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Сьогодні тема електронного управління та його імплементація в Україні широко 

розповсюджена у засобах медіа та соціальних мережах. Його реалізація у державі наблизить 

нас до сучасних світових стандартів здійснення управління та виборів; збільшить явку на 

вибори; зменшить фальсифікації до мінімуму; значно скоротить кількість бюрократичних 

установ та їх працівників і зробить життя людей простіше. Однак, варто поглянути на це 

об’єктивно і проаналізувати ситуацію в цілому, опираючись на досвід держав, де е-

управління було легітимно введене. 

У червні 2014р. в Україні було створено агентство з питань е-урядування. І вже зараз ми 

можемо бачити результати його роботи: були введені електронні петиції на сайті 

адміністрації Президента України (інше питання, що відповіді на петиції – копіювання слів 

конституції та фрази типу: «Так, треба з цим щось робити»). У планах агентства, які можна 

знайти навіть на Вікіпедії [1] зазначено, що Україна буде намагатися ввести систему, 

аналогічну до вже існуючої в Естонії. Для цього навіть були запрошені спеціалісти, одна із 

яких – Яніка Мерило. Цього року вона прочитала лекцію на тему е-урядування в КПІ, із якої 

хотілося б зробити декілька висновків політологічного характеру, не торкаючись прикладних  

питань. 

За словами Яніки, електронне урядування в Естонії було введене за 15 років і це за повного 

сприяння цій справі політиками всіх рівнів та державними установами. Одним із результатів 

введення е-управління було скорочення  штату бюрократично-управлінського апарату [2]. 

Тож виникає справедливе питання: а чи будуть українські бюрократи сприяти інноваціям?  

Інша проблема: забезпечення всіх громадян можливостями голосувати (адже електронне 

врядування має на меті введення дистанційних електронних виборів / референдумів). Естонія 

– маленька країна, кількість населення якої в 33 рази менша, ніж в Україні, або в 2 рази 

менша, ніж в Києві. Забезпечити всіх людей країни засобами голосування – справа дуже 

непроста. Тут же постає питання про віддалені села, окуповані райони. Варто згадати, що 

лише в 2016 році на території України було введено мережу 3G, хоча покриття залишає 

бажати кращого: у більшості обласних центрів 3G «не ловить». Звісно, реалізація е-

управління принесе плоди для нації та країни: підвищиться явка на вибори, спроститься 

процедура отримання необхідних свідоцтв та довідок. Однак, можливості і перспективи 

реалізації е-управління залишаються головним питанням. 

Опираючись на останні кілька абзаців, можна сказати, що основна проблема для реалізації е-

управління– це значна кількість населення та державних установ. Саме тому приходить на 

думку вирішення проблеми через одночасну, однак незалежну імплементацію е-управління – 
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у кожній області окремо. Тобто, кожний обласний центр має це зробити самостійно та за 

власні ресурси, чому може значно посприяти проведення конкурсів, тендерів та інших 

програм, які активізують наукову та інженерну діяльність «на місцях», спрямовану на 

введення e-управління. Спадає на думку проведення хакатонів, присвячених розробці 

відповідного програмного забезпечення. По-перше, такий підхід допоможе із генерацією 

свіжих ідей, по-друге, заощадить кошти Державного бюджету. Варто сказати, що це 

приверне увагу великої кількості талановитої молоді, ІТ-компаній, що готові стати 

партнерами або спонсорами. 

Подібний спосіб побудови е-управління миттєво вирішить проблему з окупованими 

регіонами – їх успіхи не будуть впливати на е-голосування, наприклад, у Львові. Така 

політика значно спростить роботу. Хоча вона потребує докорінних змін у конституції також, 

а саме надання більшої автономії областям, що в результаті може призвести до федералізації 

державного устрою, чого сучасні політики так намагаються уникнути. 

Крім того, через велику територію та кількість населення, Україна потребує значного 

фінансування імплементації е-управління. По даним ООН людський капітал – достатній, а от 

функціонування мережі он-лайн сервісів та телекомунікаційної інфраструктури [3]– 

найгірший із усіх показників, отже найпершим має бути покращений. Чи зможе Україна 

подолати перераховані вище проблеми реалізації і змінити ситуацію на краще – питання 

часу, лідерів, народу та ініціатив. Адже, як показує міжнародний досвід, позитивне 

сприйняття громадянами інновацій впливає на успіх найбільше.  
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ФЕНОМЕН ТА ПРОБЛЕМИ БІОПОЛІТИКИ  

Біополітика виявилася затребуваною в останні десятиліття не тільки з теоретичної точки 

зору, але і в практичному плані. Уже в 1990-і рр. стало очевидно, що багато проблем 

державної політики мають яскраво виражений «біологічний характер». Йшлося про 

«вибухове» зростання населення планети, його відносне старіння, (що створювало додаткове 

навантаження на бюджети держав), проблеми генетичної інженерії, біомедичні проблеми, що 

потребували негайних заходів соціально-політичного характеру. 

Наразі, біополітика активно розвивається  в міжнародному масштабі. Існують впливові 

наукові школи і центри, що досліджують це питання: Міжнародна Біополітична Організація, 

Грутеровский інститут права та поведінкових досліджень, Міжнародне товариство етології 

людини, Інститут досліджень складних систем (США), Комітет з біологічного утворення. 

Дана проблема досліджувалася у працях багатьох науковців, серед яких: Мішель Фуко, 

Роберто Еспозіто, Джорджіо Аґамбен, Майкл Гардт,  Антоніо Неґрі та ін. Термін 

«біополітика» ми зустрічаємо вперше в працях шведського політолога початку ХХ століття 

Рудольфа Челлена. Найбільшої популярності ідея біополітики набуває після лекцій М. Фуко, 

які були ним прочитані в Колеж де Франс в 1978-1979 рр..  
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Біополітика - це сукупність політичних засобів впливу на біологічне начало людини та 

контроль за ним задля реалізації певних політичних та соціальних інтересів. Як же 

біополітика з’явилася у практиці держав? Фуко зазначає,що у XVII–XVIII відбулися значні 

зміни у міжнародному політичному житті: на задній план відійшла  юридична теорія 

суспільного договору і з’явилась економічна.  Змінилася структура базового питання щодо 

влади. Якщо раніше це питання було пов'язане з допустимими межами втручання, то тепер 

воно було пов'язане з ефективними масштабами втручання. На це вплинули істотні історичні 

трансформації. По перше, після досягнення Вестфальського миру Європа опинилася в 

принципово новій ситуації, коли конкуренція держав одна з одною більше не носила 

безпосередньо військовий характер. Тепер вони змушені були конкурувати в умовах 

відносно стабільного миру. По-друге, у цей час в Європі відбувалася індустріальна 

революція, яка зруйнувала традиційні способи консолідації людей в політичні єдності. 

Саме у  цей момент держава починає усвідомлювати, що населення - це не просто якась 

невизначена різнорідна сукупність людей, а важливий ресурс, і що благополуччя населення 

має бути трансформовано в економічну силу в умовах міждержавної конкуренції.  

На цих підставах частково базується політика меркантилізму в XVI-XVII століттях. Згодом 

ці підстави трансформувалися під впливом ліберальної думки. Головне питання для 

ліберальної теорії - як зробити так, щоб люди, які взаємодіють один з одним в форматі 

саморегулюючих ринків досягали найбільшого добробуту. Для досягнення цієї цілі 

необхідно визначити межі втручання держави у їхнє життя. 

Людина починає сприйматися як автономно функціонуючий індивід, націлений на 

максимізацію власної корисності. Тим самим населення переформується у сукупність 

індивідів, що переслідують лише свої вузькі економічні інтереси. Все що пов'язано з 

об'єднанням навколо питань престижу держави починає витіснятися на периферію.  

У підсумку ми опиняємося в світі, де максимізація життя стає нашою основною метою. Ми 

розвиваємо біотехнології, які дозволяють нам модифікувати своє тіло, розширювати свої 

фізіологічні можливості, лікуватися від нових захворювань. Сучасна медицина являє собою 

соціальну медицину. Система охорони здоров’я володіє колосальною владою не тільки над 

конкретним «пацієнтом», але над всім суспільством. Маючи можливість контролювати 

кожного, його життєдіяльність, ізолювати від інших людей при необхідності, констатуючи 

смерть / інвалідність, вона контролює все суспільство, безперервно фіксуючи інформацію в 

медичних картках, отримуючи в результаті повну картину актуального стану населення. 

Біополітика багато в чому зумовлює те, які категорії людей вважаються у суспільстві  

кращими, а способи життя - легітимними, виходячи з цілей збереження «життя нації». Таким 

же чином формуються вразливі категорії громадян, які стають об’єктом дискримінації.  

Одна з реалізованих негативних практик біополітики є євгеніка. Це вчення, яке спробувало 

застосувати досягнення селекції до людського матеріалу. Прикладами держав, які це 

реалізували є Німеччина(період Третього Рейху) та США . У Третьому Рейху з метою 

расової гігієни не можна було допускати шлюбів між арійськими і неарійськими 

представниками. Верховний суд США в 1927 році визнав законним стерилізацію, що  

робилася всім людям, чий рівень IQ нижче 70, автоматично.  

Отже, феномен біополітики полягає не стільки в управлінні населенням, скільки в підтримці 

його в здоровому стані. Від тотального контролю легко перейти до тоталітарного, тож 

суспільство має визначити межі втручання держави. 
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БІОПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Проблема біополітичної організації влади на сьогоднішній день є вкрай актуальною, 

виступаючи об'єктом численних досліджень. Даною проблематикою в різний час займалася 

велика кількість вчених (М. Фуко, Л. Колдуел, А. Соміт, С. Петерсон, П. Корнінг, Дж. 

Шуберт, П.Д. Тищенко, український дослідник В.Ф. Чешко і багато інших). У найбільш 

широкому сенсі під «біовладою» розуміють застосування політичної влади та її вплив на всі 

аспекти людського життя [1]. 

Слід зазначити, що технології біовлади за останнє століття зазнали ряд змін, що дозволяє 

говорити про еволюцію біовлади. Нинішню фазу техногенної еволюції прийнято називати 

інформаційним суспільством і одночасно – суспільством ризику. Інформаційні технології 

мають загальний цивілізаційний вектор: як технології маніпулювання свідомістю (зміни 

соціокультурного коду) і як технології зміни генетичного коду, будучи одночасно 

технологіями керованої еволюції [2]. 

Біовлада стає символом початку третього тисячоліття, своєрідним брендом зав'язаних в 

гордіїв вузол доленосних проблем сучасної стадії розвитку техногенної цивілізації. Прогрес 

інформаційних технологій перетворив саме психосоматичне буття людини – зміст його 

свідомості і генетичної програми – в об'єкт технологічного маніпулювання, а відтак – 

соціально-політичного контролю і управління. 

Вже сьогодні біовлада стає одним з провідних елементів глобальної геополітичної стратегії. 

У конкретних фактах та подіях сучасної історії (СНІД, атипова пневмонія та пташиний грип, 

генно-модифіковані продукти, клонування, легалізація наркотиків тощо) політологи та 

політичні іміджмейкери активно шукають (і знаходять) сліди свідомого або спонтанного, 

таємного або явного, реального або віртуального використання нових біотехнологій з 

глобальною політичною метою [3]. 

Поряд з біовладою виникає і специфічний інструмент по використанню її потенціалу в 

політичних цілях. Мова йде про біополітику, що має подвійну основу – «політичний актив» 

біології і вплив «політичного» на «біологічне». 

Біополітику в цілому, як спосіб здійснення біовлади, можна віднести до одного з трьох типів 

стратегій: 

 1) ліберальна стратегія – максимальне обмеження сфери застосування прямого 

примусу, переважання процесів самоорганізації, які базуються на актах вільного 

проінформованого вибору; 

 2) репресивна стратегія – пряма заборона на відправлення певних модусів реалізації 

біологічних функцій; 

 3) рестриктивно-нормативна стратегія – обмеження і державне регулювання тих 

модусів реалізації біологічних функцій на індивідуальному і груповому рівні, які виходять за 

рамки норми, етично допустимої в даному соціумі [1]. 

 Біополітичні аспекти сучасного – перехідного, кризового – розвитку України 

найбільш чітко проявляються в таких аспектах: 

а) спряженій зміні вікової та генетичної структури популяцій та їх збідненні; 
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б) вимиванні з генофонду генотипів найбільш активної та професійно підготовленої частини 

населення внаслідок еміграції;  

в) залежності цих змін від соціокультурних і ментальних стереотипів; 

г) посилення тиску природного добору, особливо на ранніх стадіях онтогенезу, внаслідок 

загального погіршення економічної ситуації, малої доступності та ефективності системи 

охорони здоров'я [4]. 

Будь-яка стратегія виходу з глобальної екологічної і регіональної соціополітичної кризи як у 

випадку м'якого, так і у випадку жорсткого сценарію розвитку неминуче призводить до 

необхідності посилення системи генетичного моніторингу і корекції негативних змін у 

генетичній структурі популяції. Отже, механізми реалізації біовлади за необхідності будуть в 

недалекому майбутньому ґрунтуватися на застосуванні новітніх генетичних технологій. В 

епоху нових технологій біовлада приймає видозмінену форму, тотальну і всеохоплюючу, 

проникаючи в індивіда і стаючи невід'ємною частиною його існування. 
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІТ- КОМПАНІЙ ДЛЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ У 

МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ ТА ФОРМУВАННІ ЇЇ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 

Практичне благополуччя кожної країни залежить, значною мірою, від управління її ринком 

праці. IT–сфера, що стрімко розвивається в Україні і світі, попит компаній на досвідчених IT-

фахівців щодня зростає. Тому увага до цієї сфери діяльності в Україні та світі є актуальною 

темою у наш час. 

Як відомо з щорічного дослідження, яке проводить організація міжнародного рівня IAOP [1], 

представляючи власний рейтинг найвидатніших аутсортингових компаній – The 2016 Global 

Outsourcing 100, серед яких десять вітчизняних ІТ-компаній відзначилися як найбільш якісні 

щодо кінцевого продукту та внутрішньокорпоративного менеджменту в команді. Серед них 4 

вітчизняні компанії: SoftServe, Eleks, Miratech, Sigma Software. А також компанії з R&D-

представництвами: EPAM, Luxoft, Ciklum, Intetics, TEAM International Services, Softjourn. 

Рейтинг формується залежно від поданих заявок, в яких сказано про збільшення кількості 

команди, найвидатніші проекти та їх успішність, відгуки від інших замовників, а також 

новаторство для замовника. Список необхідний для того, щоб допомогти компаніям, які 

прагнуть  надати послуги на аутсорсинг і потребують відповідальних клієнтів для даної 

мети. У 2015 [2] році у цьому списку опинилися 4 відчитняні IT-компанії – Eleks, Miratech, 
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Softengi і SoftServe. А компаній з R&D-офісами  налічувалося 5 – Luxoft, Artezio, Intetics, 

TEAM International Services і Softjourn. Таким чином, ми пересвідчуємося у тому, що 

наявною є тенденція до можливості зростання питомої ваги вітчизняних ІТ-компаній у 

міжнародному поділі праці цього важливого сектору економічної діяльності, а, отже, і 

впливу України як  учасника політичних процесів сьогодення. Віктор Валєєв [3], який 

являється представником асоціації Інформаційних технологій України, каже, що при 

правильно поставленій меті, а також підвищеним зусиллям з боку держави, до рейтингу 

кращих світових IT-брендів змогли б входити понад шести-семи українських компаній вже в 

наступному році. 

Для того, аби скористатися досвідом такої країни, як США, оскільки саме вона незмінно 

входить до п'ятірки країн-лідерів по об'ємам експорту, так і імпорту інформаційних 

технологій, незважаючи на зростаючу конкуренцію на даному ринку з боку розвинених країн 

та країн, що розвиваються, розглянемо рейтинг Fortune 100 Fastest Growing Companies. 

Діловий журнал Fortune, який проводить дослідження, а потім створює за ними рейтинг, 

видає компанія Time Inc. з 1930 року. За даними 30 червня 2015 року компанія EPAM 

Systems, зайняла 59-е місце в рейтингу. Це перше потрапляння EPAM Systems в список ста 

найбільш швидкозростаючих компаній від Fortune. Варто відзначити, що в рейтингу лише 

три компанії, що надають послуги в сфері інформаційних технологій: крім EPAM Systems, це 

Maximus, яка розташувалася на 88-му місці, і Virtusa, що отримала 94-ю позицію. 

Можемо зробити висновок, що EPAM - провідний розробник програмного забезпечення на 

замовлення, є лідером серед світових постачальників ІТ-послуг. 

Розглянемо заробітну платню топ-менеджерів фірми EPAM, за даними Аркадія Добкіна [4] 

наданими в рамках підготовки до виходу на IPO. Будучи гендиректором і головою ради 

директорів компанії, він отримує щорічно $260 тис. Фінансовий директор Ілля Кантор має 

оклад $ 240 тис. 

Корпоративний секретар і юрист - консультант Джинджер Мозер отримує $180 тис. 

Президент EPAM за операціями в Європі Карл Робб формально зарплати не отримує. У 

EPAM є угода про надання консалтингових послуг з належним йому офшором Landmark, що 

передбачає мінімальний обсяг річних виплат в $ 260 тис. Всього у 2010 році Робб за такою 

схемою отримав $ 560 тис. 

Крім зарплати, керівники EPAM можуть також отримувати і річні бонуси. Так Добкін 

отримав $ 200 тис., Робб - $ 300 тис., Фейеш - $ 210 тис., Кантор - $ 100 тис., Мозер - $ 40 

тис. 

Таким чином, на прикладі функціонування цієї компанії на світовому ринку, ми бачимо, що 

українські громадяни можуть отримувати гідну заробітну платню, співпрацюючи із своїми 

колегами із закордону, виводячи кооперацію у галузі найпередовіших технологій на новий 

рівень, і, сприяючи, відповідно, формуванню позитивного іміджу України як країни активної 

щодо інновацій та інтелектуального розвитку. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНА РЕАКЦІЯ 

СУСПІЛЬСТВА НА ЧЕТВЕРТУ ІНФОРМАЦІЙНУ РЕВОЛЮЦІЮ 

Державне управління, як самостійна галузь зародилося ще в античні часи. В його 

становленні зробили свій внесок чимало відомих вчених-мислителів, від Аристотеля до 

Гегеля. Проте справжній розвиток ця наука отримала лише у першій половині минулого 

століття, після третьої інформаційної революції. Головним двигуном змін в політиці, 

економіці, державному управлінні, правовій системі завжди були і будуть зміни суспільства, 

так і на початку минулого століття це була реакція європейських народів на ефект 

«стискання простору» – головний результат третьої інформаційної революції.  

 На початку століття повністю домінувала концепція «твердого раціоналізму» французького 

економіста Анрі Файоля та німецького соціолога Макса Вебера. В її основу лягли 14 

принципів Файоля, поділ управлінської діяльності на шість груп, дисципліна, синхронність 

та лідерство за Вебером, модель наукового управління Ф. Тейлора. 

На жаль ці концепції так чи інакше привели нових лідерів до влади – а світ до нової світової 

війни. Хоча бюрократична модель Вебера вже в 30-50-х роках минулого століття зазнала 

серйозної критики, її активно використовують і по цей день. З часом ефективність цієї 

концепції поступово зменшилась, що спричинило невдоволення громадян та широкий ряд 

реформ в демократичних державах, у другій половині XX ст. Наслідком цього став в першу 

чергу розвиток математичних методів аналізу, що зробило управління більш системним. 

Змінився сам підхід до управління: від традиційного бюрократичного до сучасного 

ринкового.  

Нова концепція отримала назву публічне адміністрування, а пізніше публічне управління. 

Даний термін ввів Десмонд Кілінг у 1972 р, означивши, що публічне управління – це пошук 

оптимального способу використання ресурсів для досягнення пріоритетних цілей державної 

політики. В основу моделі публічного управління було покладено успішні методи 

управління в приватному секторі економіки, принципи заохочення, та спроб максимізувати 

ефективність при мінімізації використання ресурсів. Акцент тепер ставився вже не на 

виконання інструкцій, а на отримання якісного результату, значно збільшився вклад людини.  

Останнє було необхідно, бо в контексті вже нової інформаційної революції весь 

управлінський апарат, що працює за принципами Вебера, рано чи пізно був би замінений 

машиною. Звичайна комп’ютерна програма, чи набір програм, в пакеті з можливістю 

виконання поставлених задач миттєво, цілодобово, та в режимі онлайн, є ідеальним 

механізмом для бюрократичної моделі. Вона просто блискуче відповідає всім концепціям 

Макса Вебера – є дисциплінованою, чітко формалізованою, та неупередженою, добре 

вписується в довільну ієрархічну структуру та досконало виконує одноманітну роботу. 

Проте мав місце і дотичний вплив інформаційної революції на державне управління. 

Четверта інформаційна революція подарувала людству не лише ПК та інтернет. Вона 

сприяла процесам глобалізації, та гуманістичним ідеям – зокрема боротьбі за права людини 

та свободі слова. Це породило чимало революцій на початку XXI ст., зокрема й в Україні в 
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2004 році. Відповідаючи на нові суспільні виклики державне управління стало більш 

відкритим і ліберальним, в багатьох країнах з’явились електронні уряди.  

Чи змінилась ситуація в Україні? Серйозна централізація, та переповнений бюрократичний 

апарат свідчать про те що суспільні зміни кінця минулого століття оминули Україну 

стороною. Мабуть зайве знову говорити про необхідність реформування системи державного 

управління за прикладом західних країн, адже наразі успадкувати одну з наявних моделей 

вже недостатньо. Уже зараз більшість функцій, які сумлінно виконують українські 

чиновники може бути з легкістю перекладена на штучний інтелект. Стрімкий розвиток 

кібернетики, нейронних мереж, ІТ технологій, штучного інтелекту ставлять людство на межу 

нової революції, що знову назавжди змінить суспільство. Революція Гідності 2013-2014 років 

відкрила нові суспільні проблеми, що потребують вирішення, а війна вимагає 

якнайшвидшого старту процесу реформування. В таких реаліях ми можемо отримати крах 

всієї системи управління в Україні, адже деякі бюрократичні установи в нашій державі є вже 

не просто пережитками Радянського Союзу – а пережитками царської Росії. Зміни в 

державному управлінні неминучі, але завдання України якнайкраще підготуватись до нових 

світових тенденцій в цьому напрямку шляхом поступових, але ефективних реформ. 

 

Сімонова І.С. (м. Київ) 

Irka_simonova@ukr.net 

ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У наш час все більш актуальними стають питання електронного уряду. Усвідомивши 

позитивні сторони цього явища в Канаді, США та ЄС активно почали підготовку до його 

впровадження шляхом формування нормативно-правових основ. В Україні ж питання 

електронного врядування тільки починає розвиватися.    

Система електронного урядування – це шлях до прозорого і відкритого функціонування 

влади на всіх рівнях, а також своєрідний канал для комунікації між державою та її 

громадянами. Вважається, що така форма спілкування з державою приведе не тільки до 

більш ефективного і менш витратного адміністрування, але й до кардинальних змін взаємин 

між громадянами, органами державної влади і місцевого самоврядування [1]. 

Основною складовою електронного урядування є електронний уряд – це інфраструктура 

автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування між собою та з громадянами і суб’єктами господарювання.  

Розглядаючи взаємодію держави і громадян в електронному уряді, слід відзначити її 

багатоаспектність. Як механізм державного управління електронний уряд виконує роль 

засобу суспільного самоуправління, що припускає інтерактивність і безперервність взаємодії 

громадян і держави, наявність громадського контролю за діяльність органів державної влади. 

Основними аспектами державної політики реалізації електронного урядування в Україні є:  

• створення Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів  

• розвиток нормативно-технічної бази  

• впровадження інформаційно-комукаційних технологій в діяльність органів державної 

влади  

• побудова інфраструктури надання електронних послуг громадянам 

• ресурсне забезпечення для реалізації електронного урядування 
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• розвиток та впровадження національної системи індикаторів розвитку інформаційного 

суспільства[2]. 

  

Гостро постає питання щодо залучення громадськості до участі в електронному врядуванні, 

пов’язане з відсутністю можливості охопити і стимулювати населення, яке виникло 

внаслідок економічних та інформаційно-технічних обмежень, соціально-психологічних 

факторів та відсутністю дійової нормативно-правової бази. 

Важливо,те що Електронний уряд має забезпечувати діяльність  не тільки центральних 

органів влади, але й керування, що здійснюється на муніципальному та регіональному 

рівнях. 

Проблеми розвитку  “електронного урядування” в Україні мають внутрішню та зовнішню 

природу. Серед зовнішніх проблем значне місце займають такі загальносвітові тенденції як 

глобалізація та її наслідки у вигляді світової фінансово – економічної кризи; збільшення 

кількості та рівня традиційних загроз (небезпек) особі, суспільству, державі, а також поява 

нових загроз, ускладнення їх взаємодії; посилення конкуренції між країнами за 

енергоресурси, лідерство в світі та на регіональному рівні[3]. 

Впливовим фактором, що впливає на реалізацію електронного уряду в нашій державі, є 

суспільний запит на реформи. В першу чергу, це має можливість внесення змін до 

нормативно-правового поля, організаційних процедур, подолання опору і безініціативності 

чиновників. 

Для України та її владних структур, на сучасному етапі, впровадження системи електронного 

урядування на всіх рівнях управління та інформаційна відкритість є необхідною умовою 

розвитку, задля зміцнення демократії, подальшого успішного функціонування. Враховуючи 

суттєвий потенціал української армії ІT-шників, реалізація проекту «Електронний уряд» 

просто приречена на успіх.  
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

У світі можна спостерігати тенденцію зростання інтересу до інформаційних технологій та 

використання мережі Інтернет. Сфера взаємодії держави із громадянами не є виключенням.  

У 2012 році ООН було проведено масштабне дослідження електронних урядів країн світу 

(United Nations E-government Survey) і присвоєно умовні індекси, що відображають рівень 
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впровадження електронного управління. Світовими лідерами є Республіка Корея (0,9283), 

Нідерланди (0,9125), Великобританія (0,8960), Данія (0,8889), далі США, Канада, Франція, 

Норвегія, Сінгапур та Швеція. Загальний світовий індекс електронного  управління зріз: 

0,4877 у 2012, порівняно з 0,4406 у 2010 році. Найбільш широко впроваджено у Північній 

Америці (0,8559), далі у Європі (0,7188) та Східній Азії (0,6344) [1]. Отже, у всьому світі 

спостерігається розвиток сфери застосування інформаційних технологій у відносинах між 

державою та громадянами. На жаль сучасна Україна не має значних здобутків у реалізації 

електронного врядування. Чи є воно необхідним? 

Ефективне використання засобів електронного урядування має велику кількість переваг, 

зокрема: 

• збільшення швидкості та ефективності взаємодії між державою, громадянами та 

бізнесом; 

• економія засобів для уряду та бізнесу; 

• прозорість влади; 

• зростання участі громадян у політичному житті країни; 

• своєчасне інформування та зворотній зв'язок. 

Потенціал заощадження ресурсів дуже великий. Наприклад, завдяки впровадженню 

електронних рахунків та сплати податків Данія щорічно заощаджує 150 мільйонів євро 

платникам податків та 50 мільйонів євро бізнесу та підприємствам. При впровадженні по 

всій Європі заощадження коштів може перевищувати 50 мільярдів євро щорічно [2]. 

Електронний уряд виступає не просто інструментом, а докорінно змінює організацію та 

процес державних послуг, роблячи його швидшим, дешевшим і відкритішим для громадян, 

бізнесу та організацій. Без перебільшення можна сказати, що він виводить сферу державних 

послуг на новий рівень – інформаційний. 

Проте існує також ряд недоліків та проблем, пов’язаних із впровадженням електронного 

урядування. Перш за все, це неможливість охопити й активізувати населення на 

регіональному рівні (села, райони) внаслідок економічних та інформаційно-технічних 

обмежень: 

• цифрової нерівності населення; 

• обмеженого доступу до Інтернету; 

• недостатньої автоматизації; 

і соціально-психологічних факторів: 

• відчуження від влади і недовіра до неї; 

• звичка до особистої взаємодії, що особливо важлива для громадян похилого віку. 

Подолання цих перешкод передбачає одночасний та гармонійний розвиток різних сфер 

державного управління [3]. 

Іншою проблемою є потреба у фінансуванні проекту створення інформаційної системи та 

кваліфікованих робітниках. Проте перспектива подолання проблеми бюрократизації 

відносин між державою та громадянами, уникнення корупції та махінацій на багатьох рівнях 

та зростання впливу громадян на уряд та політичне життя країни повністю виправдовує 

засоби. Окрім того, в Україні спостерігається зростання зацікавленості молоді сферою 
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інформаційних технологій, отже, подібний проект створить нові робочі місця та дозволить 

молодим спеціалістам реалізувати свої вміння.  

На даний час Україна знаходиться на першому рівні інформатизації уряду: міністерства, 

відомства та організації мають власні сайти, проте не здатні надавати ряд послуг і 

забезпечувати проінформованість населення. Наступним кроком має стати створення 

інтерактивних сервісів, що можуть забезпечувати користувачів найбільш актуальною 

інформацією та можливістю зворотного зв’язку. За мету потрібно ставити прозорість і 

доступність уряду та державних послуг.  
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МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ ВНЗ: КОНКУРЕНЦІЯ ПРОЕКТІВ У 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

А. І. Субетто, представляючи концепцію квалітології освіти, справедливо визначає сучасне 

ХХI ст. як інтелектуально-інформаційну або освітню епоху-цивілізацію, що прийшла на 

зміну енергетичної, підкреслюючи тим самим вирішальне значення в розвитку людського 

суспільства саме освіти [1]. 

Неузгодженість аж до конфліктогенності між замовниками освітніх послуг та системою 

вищої освіти проявляється у невідповідності результатів освітнього процесу реальним 

потребам суспільства. На думку Щудло С.А., соціальна стандартизація освіти може стати 

механізмом врівноваження означеного дисбалансу. Соціальні стандарти освіти – це своєрідні 

моделі, в яких втілюються очікування та вимоги усіх суб’єктів освітнього процесу [2]. 

Позначення компетентності як нового результату освіти демонструє адекватність 

спрямованості освітнього процесу новим соціально-економічним умовам, перенесення 

акценту зі змісту «що викладають» на результат «якими компетенціями опанує студент, що 

він буде знати і готовий робити», що очевидно більш відповідає сучасним вимогам 

динамічного світу [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що компетентність студентів є одним з основних 

стратегічних орієнтирів ВНЗ постіндустріального суспільства. Багато авторів пропонують 

різні класифікації компетентностей. Наприклад, Д. Єрмаков і А.Н. Дахін розглядають 

компетентності в галузі загальної освіти, І.А. Зимньою, Е. Зеєр і Е. Симанюк - у галузі 

професійної освіти. Класифікація І.А. Зимової характеризує фахівця, охоплюючи всі аспекти 

його життєдіяльності. [4] Нею розмежовані три групи ключових компетентностей: 
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- компетентності, що стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності та 

професійної діяльності; (особисті) 

- компетентності, які відносяться до взаємодії людини з іншими людьми, здатністю 

працювати в команді; (соціальні) 

- компетентності, що регулюють діяльність людини, проявляються у всіх її типах і формах, у 

тому числі в процесі виконання професійних обов’язків. (діяльнісні) 

Дослідження потреб студентів проводяться по різним параметрам, але співставлення 

досліджень для формування цілісної моделі потреб студента, як особистості і майбутнього 

фахівця, ще потребує додаткової уваги. 

Виходячи з опрацьованої інформації, я пропоную наступні компоненти якості освіти: 

1. Компетентність студенту (особиста, соціальна, діяльнісна) 

2. Рівень затребуваності студенту 

3. Готовність для працевлаштування (кількість ресурсів для зміни соціального статусу з 

«отримуючого освіту» до «працюючого» (наявність опиту роботи, кількість соціальних 

професійних зв’язків та ін.)) 

4. Задоволення індивідуальних навчальних потреб (розділяються на наукові, 

підприємницькі, творчі, освітні (перехід на наступний рівень освіти) та особисті) 

5. Рівень розвинутості апарату, що встановлює стандарти, вимоги до викладачів і 

студентів, якість адміністративних послуг ВНЗ 

Для того, щоб розробити повноцінну модель якості освіти (та порівняти її з вже існуючими), 

необхідно зазначити зв’язки між компонентами цього поняття; визначити механізми 

досягнення гранично допустимих оцінок показників; продемонструвати зв’язок цієї моделі з 

елементами стратегічного управління ВНЗ; визначити способи оцінки цих компонентів та 

параметра «якість освіти» в цілому; зазначити гранично допустимі оцінки показників, що і є 

метою моєї роботи. 
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СЕКЦІЯ 3.  

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ ПОМІЖ ЗАПРОШЕННЯМ ДО МОДЕРНУ ТА 

ВИКЛИКАМИ ПЕРИФЕРІЇ 
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ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СОЦІУМІ 

Трансформація сучасного українського суспільства в значній мірі пов’язана з розвитком 

правової держави, коли право стає одним з найважливіших соціальних інститутів, що 

активно впливає на особистість. Особливо важливою  за таких умов є функція права 

пов’язана з інституціаналізацією соціальних цінностей на норм, що складаються в процесі 

соціалізації особистості, її взаємодії з іншими людьми, з органами державної влади тощо. В 

таких умовах варто згадати про правову свідомість, як про ланку, що  з’єднує  між собою 

особистість, суспільство та державу. 

Будь-які трансформаційні процеси несуть з собою як позитивні, так і негативні зміни. 

Трансформації в соціально-економічній, політичній, правовій та інших сферах 

життєдіяльності суспільства залишили свій відбиток на стані масової свідомості, в тому 

числі і правової.  

Правова свідомість нашого суспільства є досить динамічною та може змінюватися в 

необхідному для суспільства напрямкові, однак лише за наявності необхідних позитивних 

змін  у інших сферах суспільного життя. З іншого ж боку, вона може набувати і стану 

деформації, однією з найпоширеніших форм вираження якої є правовий нігілізм. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені неодноразово звертались до поняття деформації масової 

свідомості для пояснення невдач та негаразд в різних сферах розвитку суспільства. Зокрема 

Є. Головаха вказував на проблему «аморальної більшості» на пострадянському просторі, 

тобто стану, коли норми права, моралі та порядності сприймаються більшістю як поведінка 

«моральних аутсайдерів», що не може не призводить до комплексу проблем в суспільстві.  

Деформації правової свідомості, хоч з першого погляду мають більш вузьку сферу впливу, 

однак також можуть позначатись  на стані економічної, політичної та соціальної сфер 

суспільства. Це пов’язано з тим, що існує велика кількість їх різновидів – від просто 

негативного ставлення до норм закону, до їх прямого порушення.  

Сучасний стан розвитку нашого суспільства вказує на існування певних проблем, пов’язаних 

з розвитком масової свідомості, в тому числі і правової. Це підтверджують дані численних 

досліджень, а також статистичні дані, що освітлюють рівень корупції, кількість 

правопорушень, рівень довіри до влади, правоохоронних органів тощо. Звичайно, така 

ситуація склалась не в один момент, а є наслідком дії низки взаємопов’язаних чинників, як 

макро- (перехідний етап становлення української державності, що супроводжується зламом 

багатьох принципів та орієнтирів, поділом влади, зміною законодавства тощо), так і мікро- 

рівня (вплив близького оточення, ЗМІ). Все це призвело до викривлення правової свідомості.  

Складність дослідження даного явища полягає в тому, що проблемним є навіть окреслення 

його чітких меж. Справді, що вважати за деформацію, а що ні? В науковій літературі існують 

два основних підходи до розмежування норми та деформації правової свідомості: за першого 

(підходи І. А. Ільїна, В. К. Семигулліна), критерії «нормальної» правової свідомості 

фактично конструюються вченими, правниками, юристами, законодавцями і виливаються у 
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букві закону (законах, нормативних актах тощо). Інший же підхід (заснований на теорії Е. 

Дюркгейма) вказує на відносність правової свідомості і ґрунтується на припущенні, що її 

сприйняття залежить від того, що приймається за норму в кожному окремому суспільстві. 

Патологією за такого підходу буде  вважається відхід від цієї норми (наприклад, прояв 

недовіри до правоохоронних органів, з одного боку, вказує на існування серйозної 

деформації правової свідомості. Проте якщо цей факт сприймається більшістю суспільства 

як нормальний, то «патологією» він не є).  

Таким чином, дискусійним є вже саме визначення явища деформації правової свідомості. 

Інша проблема полягає в тому, що його масштаби неможливо повністю охопити. Ми можемо 

подивитись статистичні дані, що свідчать про рівень злочинності, високий рівень корупції, 

недовіри до влади тощо і зрозуміємо, що проблема існує. Проте ці показники – лише 

вершина айсбергу, за якою приховані і інші, не менш небезпечні прояви «хвороби» правової 

свідомості. Тому дуже важливим сьогодні є комплексне дослідження даного явища як 

вченими-правниками, так і соціологами та психологами. Адже, необхідно чітко розуміти які 

внутрішні мотиви та установки призводять до появи такої проблеми, які фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища впливають на її поширення та як, зрештою, можна 

з нею боротись. 

 

Бортнійчук  К. Г. (м. Київ) 

ksuhabort@gmail.com 

НЕОЧІКУВАНІ, АЛЕ РЕАЛЬНІ СВІТ-СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Найбільші катастрофи відбувалися тому, що ніхто не вірив, що це може статися. У 1914 році 

геніальні люди з усіх боків не розуміли, що війна може статися. Точно так же розпад СРСР в 

1991 році став можливий саме тому, що ніхто не вірив в цю можливість.[1] 

Ніхто не вірив, що війна на території України хоча б теоретично можлива, а вона триває вже 

на протязі більше ніж 2 років, і поки не збирається зупинятися. Відомий соціолог Георгій 

Дерлуг’ян вбачає причини подібних конфліктів в тому що розпад такої величезної імперії як 

Радянський Союз в свій час пройшов абсолютно не поміченим : це зовсім не означає, що 

увага світової аудиторії не була прикута до цієї події, просто майже не відбулося військових 

конфліктів з приводу розділу території, а це доволі цікавий феномен з огляду на історичний 

досвід подібних ситуацій. 

Тепер ситуація про невирішені питання при переділі світу в 1991 році впливають на наше 

теперішнє і майбутнє : тоді було не до цього еліта намагалася закріпитися при владі, а зараз 

виникла ситуація, коли Україна потрапила у вир "опосередкованої" війни- так звана proxy 

war (коли країни намагаються досягти своїх цілей без відкритого зіткнення, борючись один з 

одним в інших регіонах світу, з використанням ресурсів третіх країн)[2], сама і виступає саме 

в ролі такої третьої країни.  

Вихід вбачається в тому, щоб усвідомити себе на рівні суб’єктоності, а не об’єктності, 

починаючи   з особистісного рівня і закінчуючи рівнем колективно – державницьким. Не 

можливо продовжувати політику мислення про те що нічого в цьому світі неможливо 

змінити,бо це виллється в самознищення державного утворення з назвою Україна. 

Для того щоб зробити якісний стрибок вперед, який активно прогнозується Україні 

міжнародними експертами необхідно побороти ті «пережитки минулого» , які дісталися нам 

разом з територією. На разі все стикається з головною проблема, (як і завжди в історії) - 

проблемою колективної дії еліт. Знизити рівень споживання рядового населення або 

розгромити ліву або ліберальну опозицію не так важко, це багато режимів здатні зробити. А 
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от дисциплінувати свою власну олігархічну еліту, дисциплінувати власну армію, поліцію, 

силовиків - це важче. І таке відбувається зазвичай тільки в ситуації сильного лідера [1]. 

Цілком логічно, що сьогоднішнє керівництво України коаліційне -  це дає змогу відобразити 

розклад сил, якщо не в самому суспільстві, так хоча б в її правлячій верхівці. Але х іншої 

сторони відбувається самосковування будь-яких політичних рішень. Доки з усіма 

зацікавленими угодять правильні варіанти рішень – проблема вже стає не актуальною. 

Ми не арена для дій зовнішніх сил: цю аксіому необхідно щоденно доводити, бо захистити 

того, хто сам не захищається, а тільки чекає допомоги ззовні не видається можливим. 

Україна не сцена для сходження інтересів сильних суперників, і це необхідно постулювати 

своїми справами.  

Покладати надії можна тільки на власний народ – бо саме він найбільше зацікавлений у 

позитивних зрушеннях, вже декілька разів виникала ілюзія, що нарешті відбулася 

консолідація еліти заради виведення держави з замкнутого кола проблем. Але після 

досягнення «великої перемоги» активною часткою суспільства ( 2004 рік, 2014 рік) - 

більшість населення полишало громадську активність з впевненістю, що все що від неї 

залежало вже виконано. Тут і криється підступна помилка – цей критичний момент перемоги 

насправді не кінець боротьби, а початок – це як усвідомлення того що сам акт шлюбу ще не 

гарантія щасливого життя – це просто констатація намірів обох с подружжя, а попереду 

тяжка праця та роки компромісів та поступок. 
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ОСВІТЯНСЬКА ПОЛІТИКА В  УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОЕКТІ: 

ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 

 Освіта -  є одним з найдавніших соціальних інститутів, яка існує не лише для 

відтворювання і передавання знань, але й для підготовки нового покоління для вирішення 

різноманітних проблем людства.[1] Наразі, освітянські питання  постали особливо гостро, 

адже ми знаходимося в історичних умовах перегляду суспільних норм та ціннісних 

орієнтацій, відповідно, освіта  має готувати молодь до  креативного виконання різних  

соціальних обов’язків та враховувати сучасну специфічність процесу соціалізації. 

Визначальними стають трансформації у організації усієї людської діяльності, тому 

функціональний підхід, що підкреслює значущість навчальних закладів як своєрідних 

фільтрів, що допомагають молоді зробити вибір майбутньої діяльності, повинен також 

підлягати перегляду та модернізації. На сьогоднішній день освіта в Україні переживає дуже 

болісний етап трансформації, державні замовлення з кожним роком скорочуються, 

чисельність вузів зменшується і якість освіти погіршується. Це наштовхує на думку, що ми 

все ще чекаємо на істотну перебудову, на освіту, яка б задовольняла потреби відкритого 

суспільства.  
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 У 2015 році був затверджений Новий Закон "Про вищу освіту", який ініціював процес 

реформування цієї сфери, відбулося скорочення кількості вузів - з 802 до 317.Сьогодні в 

Україні налічується приблизно 317 вищих навчальних закладів, які, на жаль, не можуть 

похвалитися вирішеними проблемами щодо організації, набору, фінансування, тощо. У 2015 

році, під час вступної кампанії Міністерству освіти довелося кілька разів вносити зміни до 

власних правил прийому, щоб уникнути жорсткого недобору. За даними департаменту освіти 

вузи масово шлють листи з проханням коригувати державні замовлення. 2016 рік обіцяє бути 

ще більш проблемним, з огляду на демографічні особливості найближчого п’ятиліття. Що 

стосовно оплати у вузах, то ситуація гіршає з кожним роком, адже демографічний спад 

призводить до скорочення державних замовлень на 15-20% за минулий рік, а отже, 

збільшення оплати за навчання. Вартість навчання на юридичних спеціальностях в КНУ 

підскочили на 17%, і в цьому році за рік навчання на стаціонарі потрібно викласти 35 тис. 

грн. У Харківській юридичній академії ім. Ярослава Мудрого вартість юридичної освіти 

зросла на 2-3 тис. і тепер становить 23,5 тис. грн. на рік.[2] Чому саме ці спеціальності 

залишаються в вузах найдорожчими і водночас стабільно затребуваними? Чи ми переймаємо 

практику західних суспільств щодо постійних перемов та судових справ як форми вирішення 

будь-яких конфліктів, існування демократії, тощо... Багато хто із урядовців, задіяних у 

освітянській галузі вважає, що 100 вузів європейського зразка – це той оптимальний варіант 

до якого ми маємо прагнути. Але я б до такої перспективи підходив досить обережно, бо 

сама європейська освіта визнає наявність кризових тенденцій та незадовільний стан 

функціонування. 

 Власний вибір абітурієнтів не є спорадичним та суб’єктивним феноменом, він 

пов'язаний із пріоритетами,що їх як безпосередньо так і опосередковано висуває державна 

політика. Загалом за останні роки кількість бажаючих вступити у ВНЗ скоротилася на 10 

тисяч (2015 рік – 288 тисяч, 2014 рік – 297тисяч), це не можна пояснювати виключно 

демографічних спадом чи не сприятливими умовами вступу, необхідні системні, науково 

обґрунтовані заходи, інноваційні підходи та формування підприємницької ініціативи у самих 

ВНЗ, окреслення останніми власних специфікацій та пріоритетів, аби скоригувати   загальну 

кризову ситуацією у країні. За минулий рік в Україні закрилося 23 недержавних навчальних 

закладів, через що кількість студентів скоротилася на 36 тисяч осіб,  та разом із цим, з 2017 

року очікується  значний потік студентів саме у недержавні вузи. З моєї точки зору, це 

пов’язано із більш гнучкою монетарною та кадровою політикою в них, як і відкритістю до 

інновацій. 

 Приватна освіта в Україні з'явилося більше двадцяти років тому. У 1995 році кількість 

приватних навчальних закладів становила 123. На сьогоднішній день в Україні функціонує 

187 ліцензованих вузів приватної форми власності . З них : 43 університету, 9 академій, 71 

інститут, понад 60 коледжів, технікумів та училищ. Загальний контингент учнів - майже 356 

тисяч студентів.[3] Приватні вузи пропонують дійсно якісну освіту, програми та методи 

навчання більш передові, більш сучасні, ніж у державні, але що робити, якщо ВНЗ раптово 

припиняє свою комерційну діяльність, чи після вузу ваш диплом не визнається 

роботодавцем? Тут потрібна загальнодержавна політика конвертації і нострифікації як знань, 

так і формалізованих вимог до їх обліку та пред’явлення. Кожен має право чекати якісної і 

повноцінної освіти.  

Тому не зайвим буде дізнатися, за якими програмами відбувається навчання, чи 

використовує ВНЗ сучасні методики, чи є можливість проходження практики та стажування 

за кордоном. Епоха інформаційних технологій, впроваджує різноманітні методи для 

покращення якості освіти, серед яких постає і онлайн-освіта, і інші формати для навчання, 

але вирішальним чинником для успішного розвитку освітянських інституцій стає виважений 

характер соціальної політики держави загалом, що і буде головним для здійснення 

історичного проекту Україна.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧКА НЕРІВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ 

НЕРІВНОСТІ 

Соціальна нерівність зростає на економічному грунті, але відображується і на  інших сферах 

суспільного життя, в тому числі, й на політиці. Нерівність політизує, на що вказує участь 

громадян у вирішенні загальних справ та у використанні владних ресурсів держави у різних 

ступенях. Соціальна нерівність випливає з політичної і правової нерівностей, які, в свою 

чергу, впливають на економічні та соціальні відносини. 

У державах з тоталітарною формою апарату управління широкі загали суспільства 

примусово усувають від участі в політиці. В демократичному ж суспільстві, де панує 

розшарування на бідних і багатих, має місце соціальне приниження, що призводить до такого 

ж усунення менш забезпечених верств від права голосу. Можна виділити три основні 

фактори інтеграції соціальної нерівності у політику: 

По-перше, соціальна нерівність знищує закони моралі суспільного співіснування. 

Збільшується рівень кримінальних справ, таких як хабарництво, крадіжки тощо. Людина 

бідна чекає на героя, Робін Гуда, який забере у багатого й віддасть тому, хто потребує 

По-друге, з одного боку політики зосереджені пасивність та невдоволення методами ведення 

політичного впорядкування, а на іншому — спроби відокремити й закрити для населення 

сферу уряду, полегшивши процес  прийняття політичних рішеннь. 

По-третє, соціальна нерівність призводить до бунту менш забезпечених, підбурюючи їх до не 

конституційних форм протесту. Позбавлені можливості захищати свої інтереси на 

державному рівні, тобто права бути обраними у органи правління, вони стають соціальною 

базою політичного екстремізму. 

По-четверте, політична неосвіченість та небажання людей приймати участь у політичному 

житті. Або напроти, активна генерація нових політичних ідей породжують нові суперечки. 

Переваги великого капіталу, такі як високі доходи, дають можливість займати визначальні 

позиції в політичній еліті та з легкістю конвертуються у важіль політичного впливу. Ця 

влада поширюється на рівні фінансових ресурсів, коли  політичні гравці купляють підтримку 

партій і громадських організацій, створюють  підприємства заради тендерів та конкурсів за 

домовленістю із представниками міністерств, маніпулюють ЗМІ, розповсюджують 

хабарництво серед чиновників і суддів тощо. 

Одним із прикладів, що свідчать на користь такої теорії формування політичної нерівності 

можуть послугувати події останніх 15 років політичного життя України.  
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Повернемося до терміну який визначає політичну нерівність, як нерівність, дисбаланс у 

становищі різних соціальних груп при їх політичному волевиявленні та прийняті політичних 

рішень. В Україні такий дисбаланс можна спостерігати між групами населення, які мають 

різні рівні економічної забезпеченості, так людина яка керує великою кількістю грошових 

ресурсів має значний вплив на політичну ситуацію в країні, в той час, як вплив менш 

забезпеченої особи мінімальний.  

Така ситуація породжує революції, як от революція 2004-го року, але наслідками цієї 

революції, як свідчить таж статистика Мінфіну України, стало погіршення економічної 

ситуації країни, що привело до ще більшого загострення проблем з політичною нерівністю. 

Це, зокрема спричинило нову революцію 2014/15-го років, що також негативно вплинуло на 

економічні показники країни.  

Підсумувавши, отримуємо: зростання соціальної нерівності зміцнює позиції влади 

обмеженого кола людей і створює бар'єри для участі більшості в політиці, тож суперечить 

демократії, поширює тенденції авторитарного режиму. Демократія розробляє механізми 

регулювання соціальної нерівності: держава через бюджет перерозподіляє національний 

дохід на користь незаможних і соціально знедолених верств , створюються соціальні фонди, 

в системі влади і громадянського суспільства утворюються комітети і комісії, що 

обробляють запити соціальних груп, які мають спеціальни потреби, проте обмежені у діях. 

Сенс цих заходів полягає в тому, щоб утримувати соціальну нерівність на одному рівні, 

пом'якшивши її негативний вплив на політику і стимулювати громадянську активність 

населення у межах демократичних стандартів. 
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УТИСКИ КРИМСЬКИХ ТАТАР: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

За останні роки життя кримських татар зазнало значних змін, перед більшістю з них став 

нелегкий вибір – залишитись чи покинути батьківщину. Всі згадували примусове виселення 

1944 року, після якого протягом довгих років, переживаючи втрати та неймовірні труднощі, 

вони повертались на рідну землю, до Криму. Не зважаючи на труднощі їм це вдалось - лише 

завдяки власним зусиллям. Але зараз,у зв’язку з анексією Криму Росією, перебування на 

своїй батьківщині для більшості стає не просто важким з психологічної точки зору, а і 

небезпечним. 

На превеликий жаль історія часто повторюється. Кримських татар немов переслідує 

жахливий досвід. Після анексії Криму Росією у 1783 році, відбувся процес масового 

переселення. Нікому не відомі точні цифри, але історики вважають що близько 20-30% 

населення Криму емігрувало. Переселення відбулось внаслідок нових правил, іншої релігії, 

іншої мови, незвичного способу життя, тиску російської влади. Саме еміграція середини ХIХ 

століття для кримських татар стала наймасштабнішою і трагічною: якщо вірити офіційним 

даним, то на той час близько 193 тис. чоловік покинули Крим. За даними земства, до 1870 
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року близько 278 селищ стало порожніми, а 244 з них залишились в руїнах; в чотирьох 

повітах кримські татари залишили 686 селищ, з яких 310 абсолютно стали безлюдні. 

Важкими наслідками для жителів Криму обернулась Громадянська війна в Росії. Невдовзі 

після революції 1917 року , відбувся збір кримських татар, який оголосив ідею створення 

автономної багатонаціональної республіки в Криму. «Крим – для всіх кримчан», саме ця 

фраза стала девізом голови першого з'їзду, котрого поважали всі жителі Криму, Номана 

Челебіджіхана. Нажаль Челебіджіхан був вбитий більшовиками в лютому 1918 року. Татари 

втратили хороброго лідера, тому їхні проблеми під час війни не хвилювали жодну зі сторін. 

В результаті близько 15% кримці загинули під час голоду, який тривав з 1921 по 1923 роки. 

1941 рік – це час коли нацисти отримали владу над Кримом, і розпочались розправи мирних 

жителів. Саме 1944 рік став найтрагічнішим в історії Криму.18 травня 1944 року - наказ 

Сталіна про те, що всі кримськотатарські жителі були звинувачені в зговорі, тому були  

примусово виселені з батьківщини, цю трагічна подію назвали Сюрґюн. В загальному 

рахунку було виселено близько 195 тис. кримці, зокрема 150 тис. – Узбекистану, 8 тис. 600 

чол. – до Марійської АРСР, 4 тис.300 – до Казахстану, всі інші – в інші області РРФСР. З 

весни по осінь близько 10100 чол. були жертвами голодомору в Узбекистані. НКВС 

стверджує, що майже 30000 чол. померли в наступні 2 роки [1]. 

Права татар в Криму, відрізнялись від інших жителів, які були депортовані в 1944 і 

відправлені на рідну землю в 1956 році, внаслідок двадцятого з’їзду КПРС, суттєво 

різнились, так як татарам не дозволено повертатись на рідну землю аж до 1989 року. В 1960-

их роках набирала могутність кримськотатарська спільнота в Узбекистані, яка боролась за 

можливість відродження свого народу на батьківщині. Головними представниками були 

Мустафа Джемілєв, Юрій Османов, Петро Григоренко та інші. Кримські татари почали 

повертатися аж наприкінці 90-х років ХХ століття. За останніми даними, до анексіїї Криму 

Російською Федерацією, на півострові проживало 270 тисяч кримських татар, а це 13% 

всього населення. Основними перепонами для корінного населення півострову були 

проблеми з землею, розвитком своїх поселень. Також значною проблемою було безробіття, 

що за рівнем було значно вищим серед кримських татар, ніж середній рівень серед всіх 

жителів Криму. 

Тож можна зробити висновок, що кримськотатарському народу було важко повернутися на 

рідну землю, але вони, як справжні герої йшли до свого та відстоювали свою позицію. Я 

вірю, що і в наші дні цих сильних людей чекає світле майбутнє саме на своїй землі. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ: 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ КОННОТАЦИЙ 

Наличествующие в современном историческом пространстве развитые страны, чей уровень 

упорядоченности, социальной защищенности граждан и экономические стандарты вызывают 

желание приобщиться к ним у остального населения планеты, практически все прошли путь 
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индустриализации, урбанизации, качественных изменений в сфере коммуникаций, 

пересмотра традиционных ценностей в пользу секуляризации, формирования новых 

моральных опор в вере в частное предпринимательство, индивидуальные свободы, 

могущество человеческого разума и готовность к бесконечному преобразованию, развитию, 

совершенствованию.  

При этом, однако, никуда не делось, да и не могло деться стремление человека к пониманию 

и приобщению к трансцендентному, сакральному, необычному и возвышенному, 

полагающее за Духом наличие власти над душой, а ее, в свою очередь – средоточием самой 

человеческой сути.  Ведь «набожность или вера – это данное в самой ее жизни состояние 

души», писал Г.Зиммель [3., с.78], и поэтому, как особенность именно человеческого 

мироотношения обладает вечным модусом бытия, соседствуя с рациональным, даже 

прагматическим отношением к действительности, из которого вырос и которым 

обусловливается модерн. Показательно, что Питер Бергер, один из основателей теории 

секуляризации, сегодня утверждает, что современный мир в общем и целом не менее 

религиозен, чем ранее [1].  

Догматичность, с моей точки зрения, теперь мы можем связывать скорее с образовательным 

уровнем и личностными характеристиками человека, в том числе его психофизиологическим 

профилем, чем со спецификой религиозного мировоззрения как такового. Да, традиционные 

христианские концепции теряют своих адептов, но появляются новые христианские 

деноминации, численность которых на сегодняшний день достигает нескольких тысяч. 

Религия пусть уже не столько в качестве социального института или совокупности 

индивидуальных практик, но уже в системе «рынка спиритуальных услуг» (Э.Тоффлер)  

оказывает,  пусть и в новых формах, но все же существенное влияние на политику и 

общественную жизнь. Каждый новый этап научно-технической революции вселяет в нас все 

больше надежд на обретение власти над реальностью, но смысловые пустоты и негативные 

побочные эффекты показывают нам всю неуместность мечтаний о полноте такой власти. 

Более того, статистика первого десятилетия XXI века показывает отрицательную динамику 

числа агностиков и атеистов. [6] Наиболее заметным стало возросшее влияние ислама, но в 

то же время, на международной религиозной арене повсюду оказались на подъеме и 

консервативные, традиционные, ортодоксальные движения.  

Это происходит в США (упадок основных направлений протестантизма и рост 

евангелических движений), в России (возрождение православия), в католических странах, в 

Израиле (возросшее влияние консервативного течения в иудаизме), в Индии (ситуация в 

индуизме и сикхизме).[5]   Поэтому выводы, сделанные экспертами института им.Гэллапа на 

основании глобального опроса «Глобальный барометр надежды и отчаяния» о том, что 

бедные страны более религиозны, чем богатые, а «образованные» менее религиозны, чем 

«необразованные» приниматься в расчёт с осторожностью, так как доказали свою 

правомерность, в-основном для практики бедных стран. [6] В целом же, я, скорее, соглашусь 

со мнением американского социолога Хосе Казановы, который на основании концепции 

«множественных современностей» Эйзенштадта утверждает, что не существует глобального 

правила в изменении роли религии в современном обществе[3].  

В ходе экономических преобразований, политических трансформаций и все более 

интенсивного изменения рынка современных технологий все  религиозные практики из 

разряда общепризнанного переходят в формат личностно избираемого, переформатируясь в 

условиях глобальных связей и постоянных волн модернизаций. Результаты социологических 

исследований, представленных в приведенной ниже таблице динамики изменения числа 

последователей религий (1910-й и 2010 годы) могут послужить основанием для дальнейшего 

конструктивного теоретизирования: 
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1910 год 2010 год 

 

Число 

последователей 
% 

Число 

последователей 
% 

Христиане 612 028 000 
34,8       

   
2 292 454 000 33,2 

Мусульмане 220 895 000 12,6 1 549 444 000 22,4 

Индуисты 223 419 000 12,7 948 507 000 13,7 

Агностики 3 367 000 0,2 642 310 000 9,3 

Буддисты 138 025 000 7,8 468 736 000 6,8 

Китайская традиционная 

религия 
392 423 000 22,3 458 316 000 6,6 

Этнорелигии 135 181 000 7,7 261 429 000 3,8 

Атеисты 243 000 0,01 138 532 000 2 

Новые религии 6 865 000 0,4 64 443 000 0,9 

Сикхи 3 232 000 0,2 24 591 000 0,4 

Иудеи 13 193 000 0,7 14 641 000 0,2 

Спириты 324 000 0 13 978 000 0,2 

Даосы 437 000 0 9 017 000 0,1 

Бахаи 225 000 0 7 447 000 0,1 

Конфуцианцы 760 000 0 6 461 000 0,1 

Джайны 1 446 000 0,1 5 794 000 0,1 

Синтоисты 7 613 000 0,4 2 782 000 0 

Зороастрийцы 119 000 0 181 000 0 

Население в целом 1 759 797 000 100 6 906 560 000 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ 

ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ПРИКЛАД КАТОЛИЦИЗМУ. 

Як одна із найбільш впливових форм суспільної свідомості, релігійна, аби зберегти свою 

значущість у соціальному, культурному, політичному, і, врешті-решт, економічному вимірах 

життєвої практики повсякдення, змушена адаптуватися у перетвореннях та самокритиці, що 

є найочевиднішим, коли ми звертаємося до досвіду католицизму, його успіхів у алгоритмах 

дії сучасного світу. Кожна спільнота потребує інтегральної ідеї задля свого згуртування і 

формування політичного впливу.  

Тому, в умовах активних пошуків національної ідеї, я пропоную звернути увагу на певні 

аспекти модернізації, яка продовжує відбуватися саме у цій конфесії. Слушно завважити, що 

Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського має стабільний успіх як серед слухачів, так і 

серед викладацького складу (А. Баумейстер, В. Кебуладзе, А. Богачов, Т.Лютий, які відомі 

також своїми здобутками на викладацьких теренах НаУКМА). На противагу загальним 

негативним тенденціям зі вступом до ВНЗ, Український католицький університет у м. Львові 

за 1999-2014 збільшив кількість своїх студентів не менш, як у 10 разів. Так за даними 

університету у 1999 році випускників було 28, а у 2010 університет надав диплом 205 

студентам. Це є позитивним внеском у розвиток освіти України, значущим соціокультурним 

феноменом. 

Для успішного функціонування у системі соціальних інституцій, кожна з організацій мусить 

брати до уваги надбання та впливи інших. Визначальним для нашого часу є бурхливий 

розвиток науково-технічного простору. Тому показово буде простежити як змінювалося 

ставлення до досягнень науки, культури, розвитку технологій, у позиціях останніх трьох 

понтифіків католицької церкви.  

Після обрання Папою Римським у 1978 році Іоанн Павло II взяв курс на осучаснення церкви, 

зокрема зближення з науковим світом. Ватикан офіційно визнав фундаментальні істини, що 

століттями заперечувалися, та реабілітував науковців, що стали жертвами інквізиції(Галілео 
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Галілей, Джордано Бруно, Ян Гус, Мартін Лютер). Іоанн Павло II був талановитим 

дипломатом. За 26 років понтифік відвідав усі країни, де є католики, налагодив дружні 

зв’язки з ієрархами інших церков, зокрема Константинопольським патріархом, 

Англіканським архієпископом, мусульманською та іудейською спільнотами.  

Тобто католицька церква  свідомо підтримувала соціальну модернізацію, духовний та 

матеріальний прогрес людства, дотримуючись консервативних поглядів у таких питаннях, як 

розвиток генної інженерії чи застосування евтаназії: під час візиту у Варшаву Іоанн Павло II 

нагадав  про небезпеки, що таїть у собі «шумна пропаганда лібералізму, свободи без істини 

чи відповідальності», при цьому чітко висловивши позицію церкви: «Нерідко людина 

ставить себе на місце Бога. Суспільство прагне визначати людське життя шляхом генетичних 

маніпуляцій, а також встановлювати межі смерті...»[1]. Кароль Войтила визнав 

дискримінацію національних та релігійних меншин, але також закликав до обачності у 

використанні здобутків науково-технічного прогресу. 

На відміну від свого попередника Бенедикт XVI був більш консервативним і жорстким у 

своїх поглядах на управління церквою. Проте, Бенедикт був членом Папської академії наук і 

вважав науку невід’ємною складовою розвитку сучасного світу. Так нинішній Папа 

Римський, Франциск, на відкритті скульптурного погруддя папі-емериту(той, хто відрікся від 

престолу) наголосив, що «навчання і наука не осушили його особистість і його любов до 

Бога і ближнього, але навпаки, наука, мудрість і молитва збагатили його серце і дух» [2].  

За 12 років понтифікату Бенедикт був у центрі не менш, як п’яти скандалів, включаючи 

конфлікти з представниками інших конфесій, зокрема мусульманами та євреями, спричинені 

його різкими заявами. І хоча конфлікти досить швидко вщухали після офіційних звернень 

Ватикану, понтифік втратив занадто багато сил. В результаті у 2013 році Бенедикт XVI 

відрікся від Святого престолу. 

Ставши Папою Римським, Франциск зарекомендував себе, як найбільш прогресивний та 

відкритий глава церкви. У 2014 на закритті щорічної пленарної сесії Папської академії наук, 

присвяченої питанням еволюції, Франциск виголосив промову, в якій засвідчив, що теорія 

еволюції Дарвіна та теорія Великого вибуху не протирічать християнській релігії і навіть 

підкреслив, що розуміння Бога в якості «мага, що здатен створювати речі» є неправильним. 

Оскільки, створюючи світ, Бог «наділяв кожну його істоту внутрішнім законом, згідно з 

яким вони розвиваються  і досягають своєї повноти»[2]. Франциск підтримує соціальні 

програми, проповідує соціальну справедливість, в результаті чого бере під сумнів сучасну 

вільну ринкову політику та її наслідки. У книзі «Про небеса і землю» він визнав три 

найбільших геноциди за минуле сторіччя: геноцид вірмен, євреїв та Голодомор 1932-1933 

років в Україні.  

Таким чином, ми пересвідчуємося у необхідності гнучкої та виваженої водночас політики у 

кожній сфері суспільної практики. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЇ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У XX-XXI ст. активно розвивається процес глобалізації. Формується єдина економічна, 

політична і соціальна системи. І це потягнуло за собою зміни і в духовній сфері життя 

суспільства. Відбуваються зміни у світогляді людей, культурі, традиціях, що викликає 

неоднозначні реакції у всьому світі. Це пов’язано із тим, що у кожній країні формувалися 

унікальні цивілізаційні особливості. І, зрозуміло, що найбільш гостро проявилися проблеми в 

релігійній сфері. 

У теперішній час активно продовжується процес секуляризації релігії. Ця тенденція активно 

розвивалася у XIX ст. Найбільшого прояву процес дистанціонування суспільства від релігії 

досягнув у другій половині XX ст. Розвиток індустрії західного світу призвіл до збільшення 

значущості раціональних цінностей науки. Однак незважаючи на активний розвиток науки, 

вона не дає відповіді на духовні запити. Важливого значення у процесі секулярізації набуває 

і масова культура, яка вплинула на розвиток глобалізації і стала її культурною основою. 

Зараз з розвитком глобалізаційних процесів у духовному світі людини важливе місце 

займають цінності свободи і демократії. 

Проте, разом з глобалізацією розвивається також процес екуменізму. В рамках цього 

відбуваються спільні зустрічі представників різних конфесій. Більш того, останнім часом 

організовуються спільні заходи і, навіть, спільні богослужіння. 

Процеси секуляризації і раціоналізації релігії з плином часу призводили до все більшої 

втрати інтересу віруючих до традиційних віросповідань. Моральні цінності перестали 

зв'язуватися суспільством з цінностями релігійними у зв’язку з розвитком постмодернізму і 

лібералізму. Однак у людей існує потреба  в сакральних і містичних уявленнях про буття, 

людині потрібно відповісти на питання про розвиток всього сущого. І оскільки багато віків 

ця потреба задовольнялась релігійним вченням,  з'явилися нові містичні і окультні навчання. 

Тобто під впливом постмодерністських тенденцій другої половини XX в. з'являється 

тенденція, пов'язана з розвитком нової культурної та релігійної системи. Так, у кінці XX 

століття стала поширюватися ідея про нову релігію. Ця релігія отримала назву New Age – 

«Релігія нового століття». Вона включає в себе комплекс різних вірувань, містичних практик, 

окультних навчань та ін. У цій релігії поєднані у єдину систему і уявлення про Христа, 

Будду, Мухаммеда, як про пророків, які досягли найвищого ступеню просвітління, і східні 

релігійні практики (йога, даосизм), і віра в реінкарнацію. До того ж додаються віра в 

існування ангелів і демонів, наявність вселенської єдності та космічної енергії та ін. 

Головною особливістю цього вчення є те, що відсутні догми та авторитети, людина є 

центром миру, усі послідовники цієї релігії вірять в існування вищого розуму. Таким чином, 

стираються всі межі - конфесійні, етнічні. Можна вважати, що виникає нова релігія, яка 

являє собою «релігію світу». 

Одночасно з вказаними процесами в країнах Західної Європи відбувається, так звана, втрата 

християнської ідентичності. Цей процес безпосередньо пов'язаний з глобалізацією, вимогами 

лібералізму і толерантності по відношенню до представників інших релігій. Європарламент в 

преамбулі європейської конституції відмовився від одного з найбільш стиглих положень - від 

згадки про християнське коріння західної цивілізації. На цьому тлі відбувається посилення 

ісламу. У сучасному світі кількість віруючих мусульман збільшується. Це збільшення 

відбувається, у тому числі, і за рахунок переходу віруючих з християнських конфесій. 

Глобалізація стирає не тільки етнічні межі, а й територіальні. Внаслідок активних 

міграційних процесів, які спостерігаються в останні часи у західній Європі, у європейських 
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країнах з'явилася велика кількість мусульман, які привносять свою культуру і традиції. В 

результаті з’являється мультикультурний і поліетнічний простір, у якому християнські 

Церкви вже не мають привілеїв перед іншими релігіями. Це може привести до того, що в 

«боротьбі» релігійних віросповідань християнська релігія буде поступатися своїми 

позиціями. 

Таким чином, зазначені тенденції змін у релігійному середовищі стають чинними реаліями 

сучасного глобалізованого світу. Ці тенденції несуть «нові виклики», перш за все, для 

традиційних християнських конфесій, перед якими постає завдання трансформації, 

модернізації, вироблення своєї позиції і принципів діяльності в умовах реалій, що постійно 

змінюються. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗМІНИ СТАТУСУ 

РЕЛІГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ 

 Перманентна модернізація суспільства, кардинальні трансформації у ціннісних системах 

спричинюють посилення інтересу соціологів до змін статусу релігії в суспільстві і 

визначають об’єктивну потребу у визначенні концептуальних засад аналізу таких змін. 

Особливо це є актуальним для українського суспільства, в якому характер  релігійного життя 

визначається двома  суперечливими тенденціями – до секуляризації та ревіталізації 

релігійних цінностей.  

В існуючих теоретичних уявленнях щодо характеру змін  статусу релігії в суспільстві   

виразно відслідковуються декілька тенденцій, які виражають ту чи іншу систему поглядів.  

По-перше, це система поглядів, які виражають точку зору, згідно якої статус релігії в 

суспільстві знижується – по мірі зменшення залежності людини від сил природи. Таку точку 

зору в тій чи іншій формі у свій час висловлювали Л. Фейєрбах, К.Маркс та – у більш 

агресивній формі, його послідовники (серед яких був В.Ленін з його добре відомим «опіумом 

для народу»). Погляди ж самого К. Маркса з цього питання були більш поміркованими. На 

його думку, зниження статусу релігії в суспільстві відбудеться обов’язково, з усуненням 

матеріальних причин її виникнення. Така логіка, хоча й є неприйнятною для людей 

віруючих, може стати основою соціального діалогу в суспільстві [1]. 

Дещо по-іншому, через раціоналізацію суспільного життя, відбувається концептуалізація 

змін статусу релігії в суспільстві в теоріях секуляризації (С. Брюс, Б.Вілсон, Д. Мартін, Л. 

Шайнер). Процес секуляризації тут полягає в тому, що «індивідуалізм, різноманітність 

(diversity) і егалітаризм в контексті ліберальної демократії підривають авторитет релігійних 

вірувань, а соціальне значення релігії падає, і вона стає особистою справою віруючого» [2].  

В ході розвитку теорій секуляризації мав місце пошук підходу, який би фокусувався на 

переорієнтації релігії та її пристосуванні до сучасних умов [3, с. 131]. Як наслідок, 

з’являються концепції, які пояснюють певне підвищення статусу релігії в сучасному світі  

через прийняття секуляризованими суспільствами факту присутності релігійних спільнот. 

Так, за Ю. Хабермасом, перспектива «повернення релігії» в суспільне життя визначається її 

здатністю зберігати те, що втрачено в інших сферах [4]. В першу чергу тут йдеться про 

цінності, які орієнтують людину на взаємоповагу та самопожертву, так необхідні сучасному 

суспільству [5].  
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Насамкінець виокремимо ще одну сукупність теоретичних підходів. В їх рамках статус 

релігії розглядається як відносно незмінний, з огляду на лабільність функцій та властивостей 

системи суспільно-релігійних відносин. Так, у  М. Вебера збереження статусу релігії 

пояснюється впливами «протестантської етики»; Т.Парсонса – впливами політичної влади на 

діяльність державних / національних церков на формування їх конформної поведінки; П. 

Бергера – змінами в релігійній інфраструктурі. Тендецію до модифікації останньої  

виявляють у своїх працях Г.Бекер  М.Вебер, Е. Трельч та інші дослідники. Йдеться про зміни 

в структурно-організаційному оформленні релігійного життя, які є результатом «творчості» 

релігійної організації, що прагне до удосконалення через актуалізацію зв’язків між своїми 

членами [6, с. 228].  

Підсумовуючи, зазначимо: те, що зміни в статусі релігії мають місце в контексті модернізації 

суспільного життя, складно поставити під сумнів. Однак, наразі немає єдиної концепції, яка 

б вичерпно пояснювала, в результаті чого і як саме відбуваються такі зміни. Такого роду 

концептуальні протиріччя визначають перспективу побудови узагальнюючих концепції змін 

статусу релігії в суспільстві для подальшого теоретичного аналізу їх впливів на характер 

взаємозв’язків у внутрішній будові суспільства.  
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР АНДЕРКЛАССА 

Андеркласс - не совсем точное понятие, указывающее на класс людей, находящихся в 

некотором смысле на дне общества или отделены от большей его части. Существует 

множество различных определений этого понятия[1]. На сегодняшний, весьма нестабильный 

и полный неразберихи, день, понятие андеркласса и вопрос о нем кажутся довольно 

актуальными, так как мир неспокоен, сообщения о войнах, терактах и прочих катастрофах 

звучат на каждом шагу – а все это приводит общество в весьма шаткое положение. Европа 

наполняется мигрантами, Украина не исключение (не говоря уже о переселенцах из когда-то 
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родного Крыма и все еще родного Донбасса). Но города не резиновые, экономика не 

способна враз измениться в соответствии с общественными нуждами, да и общество тоже 

довольно закостенелое, не всегда готово принимать изменения безболезненно.  

Все эти события весьма плодотворно влияют на формирование андеркласса, как группы 

асоциальных индивидов, которые выпали из общей массы людей по той или иной причине. 

Так, своего рода первопроходцами в изучении андеркласса можно считать Чикагскую школу, 

которая описывала быт и особенности жизни гетто в Чикаго времен 20-30 годов 20 века 

(первая волна чикагцев). Множество исследований были посвящены бедным слоям 

населения, а также жизни чернокожего общества. Чикагцы определяют такие 4 основные 

характеристики андеркласса:  

- взаимосвязь с программами социальной защиты малоимущих; 

- девиантное, иногда преступное поведение; 

- представители расовых и этнических меньшинств; 

- пространственная ориентированность в неблагополучных кварталах-гетто[2].  

В реалиях Украины говорить о тесной взаимосвязи программ социальной помощи с 

формированием андеркласса, к сожалению, не приходится, так как первые практически 

отсутствуют, а последних слишком много, чтобы им кто-то решил помочь. Вообще, весь 

институт социальной политики не достаточно развит для того, чтобы оказывать такое 

негативное влияние, как формирование андеркласса (который, согласно чикагцам, 

формируется в связи с тем, что получать помощь и жить на пособия проще, чем попытаться 

обустроить свою жизнь).  

Хотя, если речь идет об Украине, то подобная помощь может проявляться в формах 

поддержки матерей-одиночек или малоимущих семей, так что полностью откидывать этот 

вариант не приходится.  

Если говорить о девиантном поведении, как о неотъемлемой части андеркласса, то причины 

этому можно искать в нескольких факторах: первое, это то, что большой процент 

андеркласса сформирован из этнических и расовых меньшинств, чье поведение вообще в 

рамках украинской культуры частично можно считать девиантным. И второе, это то, что 

отсутствие легальных способов выживать способствует выходу на преступный путь. Более 

того, андеркласс, как и любая другая жестко обособленная группа развивается по своим 

внутренним правилам, которые передаются из поколения в поколение.  

Связь расы или национальности с местом в обществе кажется совершенно не толерантной и 

притянутой за уши, однако она имеет место быть, а также имеет реальные причины. Так, 

например, нелегальные иммигранты не могут найти себе хорошее жилье или работу, так как 

законодательство этого не предусматривает и их могут просто депортировать из страны. 

Другая причина кроется в том, что даже если представители меньшинств законно 

мигрировали или более того изначально жили на определенной территории, еще не значит, 

что они готовы будут ассимилироваться.  

Чаще всего подобные люди объединятся в группы, где продолжают придерживаться 

привычного им образа жизни, не всегда понятного титульной нации. Разумеется, не все 

представители других национальностей обречены стать андерклассом, однако у них есть 

больше шансов не найти свое место в том обществе, в котором им приходится жить.  

Когда речь заходит о том, какой район в том или ином городе считается самым 

неблагополучным, местный житель, недолго думая, назовет именно тот район, где проживает 

основная часть представителей андеркласса этого города. Подобные кварталы есть всюду. 
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Для них характерен повышенный уровень преступности, бедные жители и старые дома. 

Часто такие места труднодостижимы, так как транспортная сеть не охватывает их, 

инфраструктура тоже оставляет желать лучшего. Все те же представители Чикагской школы 

проводили исследования, в которых искали связь между уровнем преступности и 

количеством мест для отдыха и развлечений в различных районах Чикаго.  

Основная проблема андеркласса заключается в том, что выбраться из него практически 

невозможно. Мало того, что общество жестко стигматизирует членов андеркласса и не 

готово принимать выходцев оттуда в свои ряды, так еще и представители андеркласса редко 

могут пройти полную социализацию. Живя в определенной среде, где бытуют свои правила 

и принципы, представители андеркласса не могут наблюдать нормальные поведенческие 

модели. Так, у ребенка, рожденного в гетто, шансов выйти оттуда почти нет. Н.М. 

Римашевская выделяет четыре группы, которые, по ее мнению, составляют социальное дно: 

- нищие, открыто просящие подаяние; 

- бомжи, лишившиеся своего жилья, прежде всего по причине возникновения рынка 

недвижимости; 

- беспризорные дети, которые либо утратили родителей, либо убежали из дома; 

- уличные проститутки (включая несовершеннолетних) [3, с.39]. 

Представители данного социального слоя имеют общие черты: нахождение в состоянии 

социальной эксклюзии, отсутствие социальных ресурсов, устойчивых связей, утрата 

доминантные ценностей социума и т.п. Каждая из названных групп безусловно обладает 

определенной спецификой, однако четкие грани между ними отсутствуют: беспризорник 

может быть нищим, просящим подаяние, и заниматься проституцией[4]. 

Как уже говорилось ранее, единожды попав на «социальное дно», подняться оттуда – задача, 

которая оказывается слишком тяжелой для большинства опустившихся. На сегодняшний 

день в этом заключается огромная опасность, так как масштабы андеркласса увеличиваются, 

в связи с многочисленными миграциями и экономической нестабильностью, а механизмы 

возвращения людей, побывавших на дне, в общество слишком несовершенны. Поэтому 

огромное внимание сейчас должно уделяться тем, кто находится в зоне риска, дабы избежать 

дальнейшего расширения андеркласса. Его представители во многом могут представлять 

опасность, как для мирных жителей, так и для государства в целом, так как их не сдерживает 

страх перед законом. Этим людям нечего терять и это самое страшное.   
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ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

Основними напрямками політичних перетворень стали формування демократичної правової 

держави, поділ влади, становлення політичного плюралізму і громадянського суспільства. 

Майже всі країни обирають модель парламентської демократії з сильною роллю уряду, 

відповідального перед парламентом, і обмеженою владою президента. Політичні структури, 

такі як інститути представницької демократії, вільних виборів, багатопартійності, 

демократичних свобод (слова, друку, громадських об'єднань), функціонують стабільно. 

Дотримуються основні демократичні стандарти: політичний плюралізм, верховенство 

закону, повага до прав меншості і т.д. Демократичні правила політичної гри визнані і 

дотримуються усіма основними політичними силами, гарантовані і, як правило, не 

порушуються права людини. Перехід влади з рук правлячих сил до опозиції відбувається без 

будь-яких інцидентів. Зміна уряду здійснюється законним чином і на основі конституційних 

процедур. Служби безпеки та збройні сили знаходяться під цивільним контролем. 

Постсоціалістичних бюджет грає роль основного механізму перерозподілу, в тому числі в 

тих сферах, де перерозподіл був плановим і безгрошовим. Обмежений обсяг фінансових 

коштів в перехідній економіці не здатний охопити і малу частину цієї бюджетної функції. 

Раптовий бюджетний дефіцит є структурною рисою перехідних економік. Для того щоб 

скоротити розрив між витратами і доходами, перехідні країни повинні активізувати фіскальні 

функції: вкрай високі податки стають хронічною рисою. Треба підкреслити,  що поняття 

"субсидія" та "податок" означали гарантоване надання і вилучення ресурсів державою, тобто 

ці поняття не мали економічного сенсу при соціалізмі, особливо якщо ще врахувати, що 

гроші не грали практично економічної ролі. Тому при трансформації з минулої системи в 

ринкову не відбувається гарантоване зниження податків і субсидій до відповідного 

прийнятного рівня. Замість цього виникає ситуація, коли в перехідній державі немає грошей. 

І тому постсоціалістичні країни стягують вкрай високі податки і практично не мають коштів 

на соціальні програми або субсидії. 

Специфіка перехідних країн полягає у відсутності нормального товарного обміну в 

центрально-планованої системі. При скасуванні плану створення грошей "з нічого" не 

відбулося, бо гроші, крім елементів інституційного змісту (засобів обміну і платежу), мають 

також і елемент структурний, вартісний − засіб накопичення багатства. Вартісний елемент в 

грошах був надзвичайно малий в центрально-планованих економіках в силу відсутності 

структурного розвитку, створення нової вартості. 

Той простір, який заповнюється планом в соціалістичній системі і грошима в 

капіталістичній, пустує в перехідних економіках. Виникає конкурентний, ринковий обмін, 

але цей обмін безгрошовий (відсутня структурна, або вартісна, функція грошей). Цей 

монетарний вакуум існує, таким чином, принципова макроекономічна риса перехідних країн, 

що робить їх не політично корумпованою або якось культурно відрізняється різновидом 

розвинених і країн, що розвиваються, а категорією країн з особливими, об'єктивно 

зумовленими структурними, інституційними та монетарними характеристиками.  

Життєвий рівень більшості людей в умовах затяжного економічного спаду залишається 

вкрай низьким. З огляду на різкий спад рівня медичного обслуговування і відсутності у 

людей можливості лікування, придбання ліків тощо, погіршується загальний стан здоров'я 

людей. Через труднощі життя і втрати зайнятості поширюються психічні захворювання. 

Збільшився показник смертності, зменшився показник народжуваності. Багато молодих 
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людей не мають умов для створення сім'ї, зросла кількість розлучень. Майже у всіх 

постсоціалістичних країнах сповільнений ріст або взагалі знижується чисельність населення. 

Рівень освіти зменшується через сильне скорочення витрат на освіту, погіршується 

матеріально-технічне забезпечення шкіл і вузів, інших навчальних закладів, відсутня 

можливість для придбання підручників, мала оплата праці вчителів, професорського складу і 

т.д. Все це знижує інтелектуальний рівень суспільства. 

Сфера культури переживає тяжке становище. Люди не можуть задовольняти культурні 

потреби. Різко зменшилася кількість бібліотек, театрів, музеїв, інших культурних установ, 

впала їх відвідуваність. 

Отже, якість життя, гуманне розвиток в результаті трансформації соціально-економічних 

відносин в постсоціалістичних країнах виявилися в непристойному положенні. Тому 

соціально-економічні відносини і спосіб життя ніяк не відповідають справжнім інтересам 

всього народу і принципам гуманності. При такій нерівності не може бути повноцінної 

свободи, демократії і т.д. Вони мають місце лише в деформованому вигляді. 
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ВИХІДНІ ПАРАМЕТРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У сучасних економічних умовах суттєво зростає вплив соціально-культурних чинників на 

економічну поведінку суб’єктів ринку, відбувається суттєва зміна цінностей і норм, 

пов’язаних із економікою. Трансформуються сформовані на попередніх етапах розвитку 

суспільства стійкі уявлення про те, які блага (влада, статус, багатство, різновиди зайнятості, 

джерела й способи доходу) найбільш важливі або, навпаки, зовсім неважливі для загалу 

населення чи окремих груп. Традиційне ставлення до власності та влади, розуміння 

престижу набули і продовжують набувати іншого змісту. Змінилася і і надалі зазнає 

трансформацій соціальна структура суспільства. Змінюється також уявлення людей про те, 

яка економічна поведінка для них краща. Усе це певною мірою суперечить особливостям 

менталітету, який історично склався, і типу економічного мислення, що викликає 

деформації, деструктивну соціально-економічну поведінку людей, робить непередбачуваним 

процес вибору. Іншими словами, соціально-економічна нерівність – це нерівність позицій у 

багатовимірному стратифікованому просторі, яка фокусується на ієрархічній 

підпорядкованості. Зважаючи на той факт, що економічні перетворення стали одним із 

базових чинників, які спричинили трансформацію принципів диференціації та розшарування 

у посткомуністичному просторі, важливо вивчати нерівність у взаємозв’язку з її 

економічним і соціальним вимірами. 

Соціальне й економічне розшарування населення має свої витоки та причини. Частково 

нерівність є заздалегідь визначеною, частково вона поширюється через набуття чи втрату 

певних ознак, позицій та статусів. Трансформація в останні роки змінила їх не лише на 

особистісному рівні (відбулися перетворення та зміни у рівні освіти, професійній 
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компетентності, соціокультурних характеристиках індивідів, їхніх ціннісних орієнтаціях), а 

також змінила вихідні параметри, за якими формується соціально-економічна нерівність.  

Зокрема результати соціологічних досліджень, проведених у регіоні, дають підстави для 

таких висновків:  

• Зміщенння акцентів, втрата старих та формування нових механізмів соціальної 

мобільності, що призвело до  зміни не лише дистанції між соціальними групами й об’єктами, 

але й самих принципів дистанціювання.  

• Детермінуючим чинником став рівень матеріального благополуччя, який визначає 

дистанцію між індивідами та групами. Саме матеріальна забезпеченість де-факто була 

легітимізована та стала у суспільній свідомості для переважної більшості населення 

головним параметром, що задає дистанцію та визначає позиції членів суспільства.  

• Набуті індивідом, соціальні характеристики, такі як визнання, престиж, рівень освіти 

чи професійна кваліфікація не відіграють і чверті від тієї ролі, що виконує матеріальне 

становище. Саме матеріальне становище визначає позиції та структурує українське 

суспільство – це основний ресурс. Фактично йдеться про ситуацію, коли  суспільна 

свідомість визнала, що всі нематеріальні соціальні характеристики членів суспільства 

оцінюються крізь призму економічної доцільності – цінність має лише те, що конвертується 

в матеріальний добробут. В умовах сучасного українського суспільства можна стверджувати, 

що значимість рівня матеріального становища для стратифікації суспільства підтверджується 

доволі високим рівнем його автономності та незалежності від інших соціальних 

характеристик. 

• Більш високий рівень освіти несуттєво підвищує шанси респондентів отримувати 

значно вищий особистий дохід. Нерівність у доходах зростає з набуттям вищого освітнього 

рівня, що значною мірою визначає успішність соціально-економічного просування індивіда у 

суспільстві. Іншими словами, люди з вищою освітою краще адаптуються в умовах 

трансформації через більший запас освітнього капіталу, що, в кінцевому випадку, 

позначається на значно вищому рівні матеріальної забезпеченості та вигіднішому становищі 

в суспільстві. Кращі шанси реалізації свого потенціалу виражаються в більш оптимістичних 

оцінках власного матеріального становища та становища своєї родини, а також позитивних 

оцінках перспектив майбутнього та сприяють зменшенню патерналістських очікувань, 

потреби у захисті з боку держави тощо. 

• Простежується чітка залежність, коли із підвищенням рівня освіти зростає й оцінка 

власного матеріального становища. Щодо оцінок рівня матеріального добробуту у розрізі 

вікових груп, то цей показник залежить від віку: тобто, чим старші респонденти, тим більше 

вони схильні негативно оцінювати матеріальне становище власної родини. 

• Рівень освіти впливає на сприйняття особистістю свого становища в суспільстві, 

тобто ідентифікацію себе з певним соціальним прошарком, а отже, може виступати 

опосередкованим чинником соціальної нерівності у суспільстві. Освіта є додатковим 

чинником, який, окрім впливу на рівень матеріального становища, впливає на усвідомлення 

респондентом свого соціального статусу та дистанції щодо інших соціальних прошарків. 

Отже, рівень освіти визначає соціальний статус, а відтак економічну активність. Також 

самооцінка соціального становища в суспільстві залежить від соціально-професійного 

статусу індивіда. 

• Набутий рівень освіти не має безпосереднього впливу на оцінки населенням свого 

матеріального становища та їхню самоідентифікацію з певною соціальною стратою. Освіта, 

як формальна ознака, швидше має вплив на формальний соціально-професійний статус, а 
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власне соціально-професійний статус не суттєво впливає на віднесення себе до певного 

соціального прошарку у суспільстві. 

• Визначення своєї позиції у соціальній структурі значною мірою обумовлюється 

доходом домогосподарства. Цей показник є основною детермінантою соціально-економічної 

нерівності, так як віднесення себе до певної страти головним чином визначається 

матеріальним становищем, добробутом родини. Освіта як значимий чинник соціально-

економічної нерівності трансформується і має опосередкований вплив, підвищуючи шанси, 

але не гарантуючи їх. 

 

Козьма В.В. (м. Київ) 

Kozma_v@meta.ua 

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ 

УКРАЇНІ: ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР 

За двадцять п’ять років, які Україна прожила у незалежності, проблема формування 

національної політичної еліти не була вирішена і навіть загострилась ще більше. 

Домінантною силою української політики залишається еліта територіальна, представники 

якої зберігають всі ознаки традиційної номенклатури радянського зразку. Навіть вливання 

молодої «варязької» крові не змінило її сутності. (Дивує лише те, що молоді і талановиті 

люди, які погоджуються працювати в Україні, чомусь не змогли реалізувати свої здібності 

вдома. Проте, це тема зовсім іншої розмови). 

У періоди радикальної трансформації політичних систем, коли зазнають змін всі без 

виключення сфери життєдіяльності людей, ідея появи свого «Вашингтона», який заразом 

вирішить всі проблеми і негаразди, набуває неабиякої популярності. Старше покоління 

шукає зразки таких лідерів у минулому, молодь – плекає надію на появу національного 

лідера серед сучасників.  

Проблематика політичного лідерства залишається актуальною не одне століття і на це є свої 

підстави. Історія людства – писав свого часу відомий британський історик та публіцист 

Т.Карлейль – це біографії великих людей [1, с.16]. Так, безперечно, багато відомих 

історичних особистостей впливали на процеси розвитку, занепаду, модернізації держав, 

суспільств та народів. Проте, з іншого боку,  кожне суспільство народжує своїх героїв, 

формує власні критерії і вимоги до таких особистостей. 

Дослідження феномену політичного лідерства, як цілісного явища, має свої об’єктивні 

проблеми оскільки не може бути предметом дослідження лише однієї науки. Історія, 

політологія, соціологія мають власні методологічні підходи, що застосовуються ними під час 

розгляду різноманітних процесів та явищ. Тому, у вивченні феномену політичного лідерства, 

логічним є використання міждисциплінарного підходу. Українські вчені за останні 

десятиліття зробили вагомий внесок у дослідженні зазначеного феномену, зокрема цій 

проблемі присвячені праці А.Пахарєва, Ю.Павленка, В.Котигоренка, Ю.Шаповала, 

О.Бабкіної, М.Головатого, В.Горбатенка,  Є.Головахи, М.Шульги, О. Траверсе та багатьох 

інших. 

В класичному (енциклопедичному) розумінні політичне лідерство це: (від англ. Leader – 

ведучий, керівник) – процес взаємодії між людьми, в ході якого наділені реальною владою 

авторитетні люди здійснюють легітимний вплив на суспільство, котре добровільно віддає їм 

частину своїх політико-владних повноважень і прав [2, с.309]. Одразу виникає проблемне 

питання: що треба розуміти під словом авторитетні? Відповідь, очевидно, треба шукати в 

предметному полі дослідження, в нашому випадку таким предметним полем є світ політики, 
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тому авторитет про який піде мова має бути також політичним. В тому ж таки словнику 

знаходимо наступне пояснення: авторитет політичний (нім. Autoritat, від лат. Autoritas – 

влада, вплив) – у широкому розумінні означає загальновизнаний вплив особи чи організації в 

різних сферах суспільно-політичного життя, заснований на знаннях, моральних якостях, 

соціальному статусі, досвіді чи міфах [2,с.12]. Отже, спираючись на вищенаведені 

визначення спробуємо з’ясувати, а на чому ж базується політичне лідерство в нашій країні?  

У демократичних країнах політичне лідерство базується, в першу чергу, на політичному 

авторитеті який, як уже згадувалось, має бути заснований на знаннях, моральних якостях, 

соціальному статусі, досвіді чи міфах. В недемократичних, особливо тоталітарних, політичне 

лідерство спирається на силу, терор, репресії. Україна ще далека до того, щоб називатися 

демократичною країною, проте певні демократичні зміни все-таки відбуваються. Ці зміни, 

безумовно, стосуються і проблеми політичного лідерства. 

 Зазначимо, що лідерство та лідер не тотожні поняття, вони близькі за змістом, проте 

виражають різні види поведінки. У першому випадку – групової, у другому – індивідуальної. 

В нашому випадку мова йде про тісну взаємодію, оскільки домінантною силою української 

політики є  територіальна еліта, яка по черзі здобуває владу, тому немає нічого дивного в 

тому, що і особа лідера має тісний зв'язок з такою елітою. Відповідно, з’ясувати чиї інтереси 

захищає політичний лідер не важко, як і зрозуміти  мотиви поведінки, вибір пріоритетів, 

стратегію  боротьби тощо. Таким чином, українська політична еліта поділена на своїх та 

чужих, що нагадує собою модель сицилійської мафії де головним критерієм  включення до 

неї є особиста відданість та впливові рекомендації. Авторитет політичного лідера є 

непохитним а саме слово авторитет має абсолютно інше смислове значення. Така модель 

української політики безпосередньо впливає на політичне лідерство взагалі та на 

персональний склад політичних лідерів зокрема.  

Трагічні зимові події 2013 року стали для нашої країни Рубіконом, переступивши який 

з’явилась надія на те, що в майбутньому більше жодний політичний лідер не буде опиратися 

у своєму лідерстві на залякування, терор та вбивства. Українці ніколи не мали своїх Неронів, 

Грозних, Гітлерів, Сталінів і т.п. персон.  Наша країна, рухаючись непростим шляхом 

демократичних трансформацій, змінюється і, хочеться у це вірити, змінюється на краще. 

Пройде небагато часу і в Україні сформується нова загальнонаціональна політична еліта, 

з’являться свої політичні лідери достойні свого великого народу.  
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СКАНДИНАВСЬКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ 

Будь-який державний устрій, що не являється авторитарним та не застряг у корупції, в ідеалі 

має на меті створити найбільш ефективну соціально- економічну модель для комфортного 

життя своїх громадян. Набір таких «правильних налаштувань» намагаються знайти багато 

країн, але у більшості це не закінчилось успіхом. На тлі світового суспільства можна 
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виділити крани Скандинавії, а саме Швецію, Норвегію, Данію та Фінляндію. Саме ці країни 

знаходяться на перших позиціях у світі серед рівню освіти, тривалості життя та степені 

задоволеності населення.  

Роль держави в побудові та функціонуванні скандинавської моделі дуже велика. Вона 

виконує ключову роль, забезпечуючи громадян освітою та охороною здоров′я, розвиненою 

інфраструктурою, високими пенсійними виплатами тощо. Оподаткування громадян високе, 

але люди довіряють державі, задоволені послугами, що отримують і тому не проти 

сплачувати за це таку ціну. Люди бачать високу віддачу та не бачать корупції. Завдячуючи 

відкритим даним та високій політичній культурі, скандинавські країни являються найменш 

корумпованими у світі. Державні діячі все частіш їздять на велосипедах, ніж на дорогих 

машинах. 

Скандинавська модель засновала у регіоні, де люди навчились домовлятись один з одним та 

разом вирішувати спільні проблеми через демократичні процедури. [1,  ел.ресурс] Також це 

невеликі за чисельністю країни, тому не весь досвід можна застосувати в Україні. Але є і 

велика кількість практик, які необхідно перейняти. Особливо це стосується ефективності 

державного управління, забезпечення усього населення  якісною освітою, системою охорони 

здоров′я, боротьби з корупцією, створенням умов для ведення бізнесу та справедливого 

(унаочненого для більшості населення та бізнесу) розподілу багатств. 

За допомогою ключових показників, а саме: рівень життя та благополуччя, ступінь 

вдоволеності (щастя), рівень розвитку людського капіталу та стан розвитку і характер 

функціонування ринку праці, я маю намір показати наявність взаємозалежностей між 

вищезазначеними параметрами. 

Індекс соціального розвитку та доходів населення 2015[2]: 

 На 1 місці Норвегія, 2 – Швеція, 7- Фінляндія, 8 – Данія, 62- Україна, усього 133 позиції. 

Рейтинг найщасливіших країн світу 2015[3]:  

На 3 місці Данія, на 4 – Норвегія, на 6- Фінляндія, на 8 – Швеція, на 111 – Україна, усього 

158 позицій. 

Індекс розвитку людського капіталу 2015[4]:  

На 1 місці Норвегія, на 4 – Данія, на 14 – Швеція, на 24 – Фінляндія, на 81 – Україна, усього 

188 позицій. 

Розвиток ринку праці[5]: 

На 9 місці Норвегія, на 10 – Данія, на 20 – Швеція, на 26 – Фінляндія, на 79 – Україна, усього 

140 позицій. 

Таким чином, ми  пересвідчуємося: по-перше у тому, що кожна суспільна практика має 

системний характер; а по-друге, що тільки з урахуванням вищезазначеного, у соціумі стають 

можливі  модернізаційні трансформації та стабільний розвиток світу  особистості та 

суспільства. 
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ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЯК ІНДИКАТОР ГЕНДЕРНОЇ 

НЕРІВНОСТІ 

Думка Шарля Фур’є стосовно розширення прав жінок, що виступає джерелом соціального 

прогресу, артикульована під впливом раціоналістичних ідей Просвітництва, вже давно стала 

аксіоматичною не лише для представників і представниць феміністичного руху, а й для 

науковців, що опрацьовують проблеми історичної соціології, ідеологів громадянського 

суспільства. Міра і ступінь присутності жінок у політичній сфері, вплив на перебіг основних 

соціально-політичних, соціально-економічних, соціально-культурних процесів, участь у 

підготовці і прийнятті важливих адміністративно-управлінських рішень виступає значущим 

критерієм модернізації суспільного розвитку.   

Дійсно, суспільний розвиток насьогодні визначається, передусім, дотриманням принципів 

гендерної рівності, що підривають основи патріархату як соціального інституту, зумовленого 

вкоріненими у суспільні практики та метанаративи ідеями стосовно приватної та публічної 

сфер самореалізації жінок та чоловіків, підкріпленого містичними пошуками ірраціонально-

загадкової жіночої душі, неспроможної зробити жінку суб’єктом владних (власне, 

політичних, в контексті кратологічного підходу) відносин. 

Незважаючи на всі успіхи і досягнення світового суфражистського руху, (починаючи від 

багатостраждальної француженки Олімпії де Гуж з її «Декларацією прав жінки та 

громадянки» 1791р., що акцентувала увагу на сумнівних для жіночої політичної 

самореалізації наслідках буржуазної революції, пророче зауваживши, якщо жінка має право 

зійти на ешафот, вона має право зійти і на тибуну, і закінчуючи отриманням жінками 

виборчого права в ортодоксальних мусульманських країнах у 1990-х – 2000-х роках), в 

багатьох суспільствах продовжує зберігатись тенденція значних розбіжностей між 

задекларованими і проголошеними політичними правами і свободами та можливостями їх 

впровадження. Так, реалізація проголошеного у 2000р. на рівні Декларації  цілей розвитку 

тисячоліття ООН гендерного співвідношення 30%/ 70% у вищих органах виконавчої влади та 

у виборних органах, для більшості країн (окрім, традиційно, Скандинавських), залишається 

доволі поблематичною.    

Попри значний поступ в імплементації ідей гендерного паритету як у соціально-політичний 

науковий дискурс, так і в буденні комунікативні практики, реальна асиметрія політичної 

участі продовжує залишатися індикатором гендерної нерівності. Особливо помітною є ця 

тенденція в пострадянських суспільствах, обтяжених авторитарно-патріархальним спадком.  

Аналізуючи гендерний склад Верховної Ради України як найвищого представницького 

органу, що уособлює законодавчу владу, варто наголосити, що сьогоднішні 11,1% жіночого 

представництва Верховної Ради України VIII скликання – найвищі за всі роки незалежності ( 
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і це за умови дії прийнятого в 2005 р. «Закону про забезпеченя рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»). Не додає оптимізму і бодай побіжний огляд «Фінального звіту за 

результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах 2015 року в Україні» (принагідно, 

варто наголосити, що місцеві вибори 2015 р. – перші вибори, що проходять відповідно до 

законодавчо закріпленого принципу квотування). Хоча у списках політичних партій було 

дотримано формальних ознак 30% жіночого представництва, загалом, з 748 списків, жінки 

очолили 86 (або 11,5%). Цей показник не є пропорційним до представництва жінок загалом у 

списках (30,8%), як і присутність жінок-кандидаток у зовнішній рекламі (білборди, плакати, 

реклама в ЗМК, агітаційні намети, тощо) на рівні 15% від кандидатів загалом [1]. Ці дані 

свідчать про розміщення жінок у т.зв. «непрохідних» частинах списку, цим самим 

зберігаючи ілюзію дотримання гендерних квот де-юре, та ігнорування жінок як потенційно 

сильних кандидатів, здатних забезпечити успіх виборчій кампанії, де-факто.  

За даними загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology 

Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015, показники підтримки населенням 

квотування в партійних списках та в органах державної влади обмежуються 14%[2].  Це 

демонструє доволі скептичне ставлення до впровадження принципу гендерних квот,  вказує 

на несприйняття жінок як суб’єктів політичного впливу, виопуклює проблему гендерної 

асиметрії та віддзеркалює логіку гендерного домінування як «парадигмальної форми 

символічного насильства» (P. Bourdieu). 

Серед перспектив подолання гендерної асиметрії політичної участі, з урахуванням 

потенціалу засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві, варто вказати на 

збільшення присутності жінок в медійному просторі в якості експертів, що стимулює 

суспільство до трансформації гендерних стереотипів, уможливить реалізацію жінками 

символічної влади у формі продукування легітимних наративів, формування смислових 

універсумів. 
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 

Кінець 80-x років XX ст. період краху та переродження більшості країн тоталітарного 

режиму в демократичні. Цікавим в плані реформування цього періоду є соціалістичний 

режим, що був доволі таки близьким до демократії за своєю утопічною ідеологією 

(рівноправність, гуманність, розподіл праці та доходів тощо) і мав при цьому  досить 

високий рівень індустріального розвитку, освіти та політичної культури.  
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Якщо говорити про процес лібералізації соціалістичних країн, то тут необхідно звернути 

увагу насамперед на конфронтацію тоталітарної влади із Західною політикою, що поступово 

здавала свої позиції в бік демократизації. Такі заворушення на політичній арені 

пострадянських країн призвели до занепаду влади попередньої еліти та переходу до політики 

новосформованої «контр еліти». 

Першим кроком до лібералізації країн стала так звана «шокова терапія». Вона 

характеризується швидким переродженням політичного, економічного й культурного 

соціалістичного ладу на новий – Західний. На жаль, посттоталітарні країни не мали досвіду в 

питаннях формування та реалізації ліберальних моделей демократії. Це призвело до тяжких 

наслідків: ослаблення й руйнування економічної й політичної сили країн, втрати зв'язків між 

пострадянськими державами,  ріст злочинності, деградація та спад рівня життя переважної 

більшості населення. 

Слід також зазначити й про відсутність можливості виходу постсоціалістичних країн до 

міжнародного європейського ринку. Причиною цьому стала невідповідність певних 

елементів ринку, її непристосованість до конкуренції й майже повна централізація. 

Окрім економічних проблем, також існували соціальні й громадські, що заважали процесу 

налагодження тісних зв’язків з державами Західної моделі. Насамперед причиною цього 

стала відсутність цивільного суспільства, залишки в свідомості народу колективістських 

цінностей, нестійка й слабка новосформована ліберальна культура та нездатність 

сформування альтернативної гілки політичної еліти.  

"Ці й багато інших особливостей СРСР обумовили неефективність ліберальної моделі 

демократизації й реформування. Ліквідація найважливішого інституту фактичної політичної 

влади – комуністичної партії – і усунення держави від інтеграційних і організаційно-

контрольних функцій привели до розпаду державності, тотальній монополізації й 

криміналізації економіки" [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що головна причина таких пострадянських проблем тісно 

пов’язана з питанням еліти та її формуванням. Слід пам’ятати, що функціонування 

політичної піраміди здійснюється у верхніх ешелонах влади та поширюється на всю систему. 

Відсутність такої закономірності може привести до неефективної трансформації політичного 

режиму країн  та їх економічного й культурного занепаду. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ У ПРАКТИКАХ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ 

Сучасний етап поступу суспільства вимагає від його соціальних інститутів все більшої 

мобільності, подекуди й гнучкості. Релігія та церква також зазнають значущих 

трансформацій. Загальною тенденцією для більшості християнських конфесій постає 

розробка, вдосконалення та втілення в життя власних соціальних доктрин, котрі виводять 

церкву та її послідовників за межі релігійних організації та культових споруд у простір 

соціальних відносин та взаємодій. Реалізація соціального вчення відбувається в рамках 

надання соціальної допомоги через специфічні практики – практики соціальної допомоги.  
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Науковець А. Дудкін пише, що «соціальні допомога виникає тоді, коли людина стала 

людиною, тобто по-справжньому суспільною істотою….і відображає суспільне явище, 

сутність якого полягає не просто в діяльності, але і в суспільних відносинах» [5, с.10]. Отже, 

ми розуміємо соціальну допомогу як активну діяльність груп індивідів із надання допомоги з 

метою підтримання стабільності і зниження суспільних ризиків внаслідок різноманітних 

соціальних суперечностей, та подолання маргінальних станів суспільства.  

Такі групи реалізують свої завдання не за рахунок регламентації їх діяльності з боку 

соціальних організації, а на основі довіри, яка виникає внаслідок системи ціннісних 

орієнтацій, норм та моделей поведінки, що покликані реалізувати ресурси одної частини 

задля забезпечення підтримки іншої. Загалом, такі дії реалізують потребу захисту членів 

групи, які з певних причин не можуть цього зробити самостійно, і потребу збереження 

стабільності та цілісності суспільства для іншої.  

З часу свого зародження церква проголошувала точку зору Євангелія щодо суспільної, 

політичної та економічної поведінки людей. А. М. Бадджо підґрунтям соціальної доктрини 

церкви вважає «антропологію на основі Євангелія» з твердженням ідеї людини як образу 

Божого [7, с. 59]. Отже, в основі соціальної доктрини церкви лежить Євангеліє. Цей аспект 

християнського віровчення, а також те, що церква традиційно позиціонує себе як канал, що 

з’єднує трансцендентні конструкти із соціальним життям вірян свідчить, що соціальна 

доктрина церкви – це етична доктрина, в якій церква виносить своє судження щодо 

моральності тієї чи іншої сторони життя суспільства, що оцінюється за критеріями 

відповідності чи невідповідності євангельській науці про людину і її покликання [6, с.57]. 

Разом з тим, соціальна доктрина церкви слідом за богословською і соціально-філософською 

думкою намагається дати власну оцінку таким глобальним проблемам людства як соціальна 

нерівність, бідність, СНІД, голод, тощо. Реалізація програм із вирішення цих проблем 

втілюється у соціально значущій діяльності церков через здійснення практик соціальної 

допомоги. 

Оскільки соціальна доктрина виступає скоріше у якості етичного орієнтиру, ніж як 

нормативна регламентація соціальної діяльності послідовників церкви, то цілком зрозуміло, 

що соціальна допомога реалізується добровільно, на основі групової довіри, спільних норм 

та ціннісних орієнтацій в рамках певної мережі груп індивідів (ретрансляторів та реципієнтів 

допомоги). Однак соціальна доктрина все ж залишається є основою для здійснення 

соціальної допомоги у християнських конфесіях. Разом з тим, втілення засад соціальної 

допомоги християнських церков спостерігається через практики соціальної допомоги, які 

можна за: 

1) функціями, які виконує соціальна допомога; 

2) формою організації управління закладу із надання соціальної допомоги: 

3) За групами клієнтів соціальної допомоги: 

Отже, релігійні спільноти реалізують свої практики соціальної допомоги за рахунок 

добровільних пожертвувань та спонсорських надходжень, отриманих від благодійних 

організацій, приватних осіб, одновірців як в Україні, так і за кордоном шляхом створення 

благодійних організацій, добровільної допомоги з боку послідовників Церкви.  

Таким чином соціальна допомога як соціальний феномен реалізується через соціальну 

доктрину церкви, зокрема – практики соціальної допомоги християнських конфесій, і 

полягає у створенні невеликих груп віруючих, які надають адресну соціальну, медичну та 

патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам похилого віку, дітям-сиротам, 

опікуються засудженими в місцях позбавлення волі, тощо. 
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Французький політичний діяч Алексіс де Токвіль (1805-1859) при розгляді громадянського 

суспільства вважав, що воно формується незалежно від аристократичної, монархічної 

держави і навіть протистоїть їй. Тема громадянського суспільства викликає цікавість у 

різних науковців, оскільки Україна й деякі інші країни знаходиться у стані обрання 

стратегічної моделі розвитку. Хоча можливо правильніше сказати обрання однієї-єдиної 

моделі, яка представляється для всього людства, так званим Заходом. 

Вестернізований проект пов'язаний із упевненістю про невідворотність постання 

універсального світового суспільства. Він має забезпечувати переваги демократії та 

лібералізму, включаючи науковий та культурний прогрес й увібрати основні принципи 

постіндустріальної економіки.  

Український народ бажає брати участь в реалізації цього глобального проекту. Але 

впровадження західної моделі буде мати багато труднощів на своєму шляху. Тому вона має 

бути заміщена альтернативним, схожим за формою процесом модернізації. Модернізація 

представляє собою пристосування усталених норм до глобальних світових змін. Тобто її 

метою є збереження культурних традицій в поєднанні з принципами сучасної західної 

цивілізації.  

Україна постійно знаходилась на перетині «двох світів» і на неї впливали різні культури – не 

лише західна, а й східна. Тому прогнозуючи становлення та подальше функціонування 
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українського громадянського суспільства потрібно звертати увагу на особливості традицій 

Заходу та Сходу, а також віддавати належне власним культурним цінностям.  

Розвиток громадянського суспільства в Україні стикається з проблемою простого 

дублювання західного зразку. Такий процес не є ефективним за своєю суттю, оскільки він не 

призведе до переосмислення населенням свого життя та ідей, якими воно керується. Тому в 

подальшому нова політична система не зможе справлятися із покладеними на неї функціями, 

так як не матиме підтримки громадян та головне їх свідомого розуміння нововведених 

принципів. 

Тобто має бути створений унікальний проект громадянського суспільства, який буде 

включати в себе засади українських традицій та цінностей. Адже, не можна так просто взяти 

і змінити історично набутий устрій в державі. Потрібно провести ціле дослідження щодо 

культури, менталітету, національних орієнтацій та прагнень тощо. Лише отримані результати 

зможуть вказати правильний шлях до розвитку громадянського суспільства на основі 

культурної спадщини.  

Якщо ж трапиться так, що в Україні відбудеться стрімкий перехід до громадянського 

суспільства за зразком лише західної моделі без врахування власне етнічних особливостей, 

то це може призвести навіть до стану «аномії» (за Дюркгеймом: «аномія – стан ціннісно-

нормативного вакууму, який є характерним для перехідних і кризових періодів та станів у 

розвитку суспільств, коли старі норми і цінності перестають діяти, а нові ще не 

встановилися» [1, с. 121]).  

Створення та розвиток унікального проекту громадянського суспільства, панування 

демократичних ідей у різноманітних сферах суспільного життя – це є стратегічна ціль 

України, що відіграє важливу роль для просування нашої держави в світову спільноту й 

зближення її з демократичними стандартами Європи.  

Українське громадянське суспільство в першу чергу суттєво покращить рівень життя 

громадян, наддасть рівні можливості для вдосконалення та самореалізації людини, буде 

піклуватися про її права та свободи. Важливою умовою для формування громадянського 

суспільства є побудова демократичної правової держави, яка дасть підґрунтя для постання 

приватного та неповторного громадянського суспільства України, яке буде відповідати 

історичним, соціальним та культурним традиціям. 
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ЦЕРКВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ХАРАКТЕРУ УНІВЕРСИТЕТУ 

Історія становлення університетів є досить насиченою, оскільки сягає ще давніх часів, коли у 

135 році імператор Адріан Римський створив атеней, який можна вважати прадідом сучасних 

університетів. Тут учням викладали такі дисципліни як: граматика, елоквенція (риторика), 

філософія, діалектика (логіка) та юриспруденція. Першим прикладом взаємодії наукового 

світогляду та релігійного можна вважати Магнаврську вищу школу, вона також відома як 

Константинопольський університет. Даний науковий заклад визначався як центр 
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давньогрецької науки та культури. Тут готували фахівців з богослов'я, управління, 

міжнародних відносин і т.д.  

Ці навчальні заклади були основою для ідеї про створення університету. Такі ідеї зародилися 

в Стародавній Європі, в епоху середньовіччя у ХІІ – ХІІІ ст., в найбільш розвинених на той 

час містах, переважно в Італії і у Франції. За основу нового виду навчального закладу було 

взято поєднання загальної освіти зі спеціальною, що представляло собою заучування 

напам'ять молитов і 150 Псалмів з латинського перекладу Псалтирі, вивчення читання, 

письма, рахунку і співу; потім вивчались «сім вільних мистецтв» — спочатку тривіум 

(латинська граматика, риторика і діалектики), потім, на останньому етапі, до тривіуму 

додавався квадрівіум (арифметика, геометрія, астрономія і теорія музики) [1, C. 32-33]. І 

оскільки базою для здобуття наступного щабля було саме вивчення релігійної складової, то 

очевидно, що школи та перші європейські університети утворились за участю та підтримкою 

католицької церкви. 

Найтісніший зв'язок між університетом та релігійними інститутами був у часи 

Середньовіччя, коли у Європі навчальні програми формувались під впливом верховного 

управління пап, оскільки однією із провідних дисциплін була теологія. Тут папська санкція 

була необхідна. Одним із ефектів, які визначали діяльність університету було те, що 

відбувалось народження стану вчених, священиків, яким церква довіряла місію викладання 

істин одкровення. Магістрам офіційно дозволялося обговорювати питання віри. Святий 

Фома, Альберт Великий і Бонавентура будуть названі пізніше «докторами церкви» [2, C. 

113]. 

Першими університетами, які наявно можуть показати схему взаємодії між науковими та 

релігійними установами є Болонський та Паризький університети, які за своєю програмною 

спеціальністю є досить різними, але за сутністю – об’єднані верховенством католицької 

церкви. І хоча, наприклад, Болонський університет з самого заснування був юридичним 

науковим закладом, і функціонував без потреби у підтирмці з боку католицької церкви, але з 

плином часу встановився новий порядок, який вносив корективи, що проявлялись у виплаті 

платні викладачам міською владою, та все більшою втратою автономії, що автоматично 

передавала владу та вплив католицькій церкві. Це стало основою для розширення 

спеціальностей в університеті, включивши до програм філософію, медицину та теологію. Що 

ж стосується Паризького університету, то він розвивався з кафедральної школи собору 

Паризької Богоматері і став одним з найбільших осередків наукового знання, що включав в 

себе вивчення «вільних мистецтв». Особливістю даного університету, яка пов’язана із 

впливом католицької церкви є утворення теологічного факультету.  

Наступні університети також з’являються у системі церковних шкіл та стають великими 

навчальними центрами. Серед них університети у Оксфорді, Неаполі, Кембриджі, Лісабоні. 

Їх особливістю стає той факт, що хто б не був його засновником: міська комуна, світський чи 

духовний князь, або, нарешті, всесвітня влада папи чи імператора, економічний стан 

університету залежав від задоволення запитів церкви. 

Тобто, ми бачимо, що церква не просто сприяла виникненню університетів, спрямованих на 

підтримку інтелектуального життя, а й надавала папству центральну роль в цьому процесі. 

Недарма одним із способів закріплення за університетом статусу корпорації була папська 

булла. До початку Реформації існував 81 університет і 33 були створені папськими буллами. 

Вважалося, що університет не може присуджувати ступінь, якщо це право не надано йому 

папою, королем або імператором. Папа Інокентій IV в 1254 році офіційно надав цей привілей 

Оксфордському університету. Особливістю стало й те, що університетська ступінь, схвалена 

папою, визнавалася у всіх християнських країнах, тоді як ступінь, що присуджується з 

дозволу якого-небудь короля, зазвичай діяла лише в межах відповідного королівства.  
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Отже, церква була потужною силою, з якою університет рахувався протягом тривалого 

періоду часу. І хоча історія цієї взаємодії насичена конфліктами, але це не відміняє того 

факту, що саме участь церкви надала університетами загальноєвропейський характер та 

відкрила двері до вільної циркуляції знання у світі.  
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В РБ:                                                                                     

О ПОЛЬЗЕ  И ПРЕДЕЛАХ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В постсоветской Беларуси существенными факторами, определившие процессы 

политического лидерства, выступили культурологические компоненты. Во-первых, это 

воздействие национальной культурной традиции, обладающей огромной исторической 

инерцией, и воспроизводящий идеальный и наиболее приемлемый для данного 

политического пространства образ власти и правителя. В своем большинстве «новые 

политические лидеры» в той или иной степени стали носителями «родимых пятен» прежней 

(советской) культурной системы в ее русофильском обрамлении. 

Во-вторых, очевидно существенное влияние на политическое лидерство «культурной 

травмы», связанной с резким и неожиданным разрушением прежних ценностных систем, что 

вызывало в политическом лидерстве те или иные патологии, дисфункции и деструкции, и 

создало социальный спрос на лидеров автократического толка. 

В-третьих, общий упадок нравов, утверждением «циничной политической культуры» 

привели к появлению политических лидеров, не скрывающих своей аллергии на 

нравственные нормы, выстраивающих свою деятельность по законам шоу-индустрии и 

скандала. Их действиям присущи разрушительность, болезненная амбициозность, демагогия 

и популизм. В силу культурной ущербности они не способны консолидировать общество по 

созданию нового социального формата. 

В ситуации деморализации политического пространства возникает социальная нужда в 

моральном общенациональном политическом лидере. Основу победы А.Лукашенко на 

выборах 1994 г. составила его публичная презентация в эгалитаристском духе морально-

этических вопросов, основу которых составила идея справедливости. Между лидером и 

последователями был заключен не только социальный, но и моральный контракт. 

В-четвертых, А.Лукашенко персонифицировал движение в прошлое (советское) и на Восток 

(Евразию), версию которого разделяли большинство белорусов. Действительно, согласно 

данным социологических опросов, около трети белорусов ощущают себя европейцами, в то 

время как две трети – русскими. 

В-пятых, политической культуре, утвердившейся в современной Беларуси, характерны 

следующие признаки: (1) высокая степень этатистских настроений; (2) домината 
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политической пассивности; (3) преобладание политико-культурной гомогенности над 

фрагментарностью; (4) тяга к сильному государственному (харизматическому) лидеру и 

ориентация на построение эмоциональных отношений с ним; (5) одобрение авторитарного 

типа правления; (6) персонификация политических процессов; (7) ориентация на российские 

или советские образцы политического правления. В конечном счете, все это естественным 

образом продуцирует нужду в авторитарном лидере и консолидированной автократии, 

активно использующими политику популизма и государственного патернализма. 

В-шестых, на политическом лидерстве в условиях посткоммунистического транзита 

существенным образом сказывается своеобразное наложение процессов модерна и 

постмодерна, что стимулирует виртуализацию политического пространства и позволяет  

лидеру подвергать массы политическим манипуляциям. 

В-седьмых, важной сферой культурологических идентификаций является религиозное 

пространство. Персонификация А.Лукашенко идеи «православного атеизма» 

соответствовала базовым конструкциям обыденного и общественного сознания большинства 

граждан Беларуси, способствуя в этой плоскости эффективности его идентификаций с 

последователями. 

В большинстве политико-культурологических «сфер», пригодных для идентификаций между 

государственным лидером и последователями, наблюдается доминирование А.Лукашенко, 

что существенным образом детерминирует его государственного лидерства. Наряду с этим 

фактор его культурной интеграции с последователями обладает и своими ограничениями: (1) 

неизбежное изменение культурных кодов подвергает эрозии лидерство; (2) обострение 

экономических проблем минимизирует значение культурного фактора; (3) в переходный 

период нарастающая иррационализация мышления населения может войти в конфликт с 

культурными императивами. 
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БОРОТЬБА З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ЯК ВАЖІЛЬ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

За умов розвитку демократичного суспільства, прав та свобод людини питання дискримінації 

постійно знаходяться в полі зору світової спільноти. Антидискримінаційний рух набуває все 

більших розмахів та проявляється в нових формах. Якщо раніше на перших місцях були рухи 

проти етнічної, расової, релігійної, сексуальної дискримінації то на сьогодні боротьба за 

права хворих на ВІЛ/СНІД, інвалідів, представників нетрадиційних сексуальних меншин 

набуває все більшого розмаху.  

На сьогодні для виявлення рівня дискримінації використовують різноманітні підходи - шкала 

Олпорта, індекс корпоративної рівності, індекс стигми. Але ці методики дослідження даного 

соціального явища не охоплюють одну із нових її форм, а саме позитивну дискримінацію. В 

більшості країн світу які раніше притісняли певні соціальні групи почалась формуватися 

практика пріоритетності прав колишніх жертв дискримінації, що є своєрідною компенсацією 

пригнічень, експлуатації, знущань. Але надаючи перевагу одній соціальній групі зразу 

відбувається приниження прав іншої. Наприклад, в Техаському університеті під час відбору 

абітурієнтів, відповідно до політики расової різноманітності, 20% студентів обирається саме 

за приналежністю до різних етнічних груп. Такої політики в США на сьогодні дотримується 

багато як університетів так і коледжів. Звичайно це викликає занепокоєння у громадськості 

адже права більшості невілюються відносно прав меншості. Саме тому в США виникла 

необхідність в створенні відповідних структур які б слідкували за тим щоб позитивна 
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дискримінація не стала загрозою для громадського спокою. Однією з вагомих організацій яка 

власне займається  такими питаннями в США є Американський Центр за закон та 

справедливість. 

Для України проблема дискримінаціє також є актуальною. Найбільшого поширення в 

українському соціумі це явище набуває в сфері праці. Підставами для порушення прав 

громадян на роботу зазвичай стають стать, гендерна ідентичність та сексуальні орієнтації, 

стан здоров'я (інвалідність), вік. За даними дослідження в ході визначення індексу 

корпоративної рівності в 2014 році було виявлено, що "рівень ґендерної професійної 

сегрегації в Україні в останнє десятиріччя становив приблизно 39%. Це означає, що для того, 

аби зрівноважити гендерне представництво у кожній професії, 39% жінок або чоловіків 

повинні змінити свою професію" [1, с. 40]. 

Відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС українські компанії до 2017 року мають 

адаптувати Директиву Ради ЄС № 2000/78/ЄС від 27.11.2000 та Директиву Ради ЄС № 

2004/113/ЄС і вибудувати свою стратегію протидії дискримінації, досягти корпоративної 

рівності. На сьогодні ті компанії які показали вагомі показники гендерної толерантності та 

адаптованості для людей з інвалідністю потрапляють до національного реєстру «Найкраще 

місце для роботи». За даними 2016 року переможцями в Україні є LUSH Україна (92 бали із 

100), American Medical Centers (90 балів), The British Council (87 балів), Atlantic Group (87 

балів), Громадське радіо (87 балів), Pact Україна (87 балів) [2]. 

Одним з вагомим показників боротьби проти дискримінації в соціумі також є рівень участі 

жінок у політиці. Якщо проаналізувати тенденції від отримання Україною незалежності до 

сьогоднішнього дня то можна помітити, як процент жінок в Верховній раді змінювався. 

"1990 року ― 3% жінок народних депутатів, 1994-го ― 5,7%, 1998-го ― 8,1%, 2002-го ― 

5,1%, 2006-го ―8,5%, 2007-го―7,5%"[3, с.4]  на сьогодні в уряді вже 12% жінок, хоча за 

прогнозами експертів Україна мала б досягти показнику 30%.  Звичайно ж таки бодай кожна 

людина замислюється над такими питаннями як: Чому участь жінок в правлінні країною є 

таким актуальним? Невже від долучення жінок до прийняття законопроектів щось може 

кардинально змінитися?   

За дослідженнями вчених, з підняттям рівня жіночого представництва в парламенті до 47%, в 

Швеції, що вважається світовим лідером в сфері боротьби з дискримінацією за ознакою статі, 

рівень корупції впав, а якість соціальної політики та рівня життя громадян значно 

підвищилися. Слід відмітити той факт, що можливо саме не стать діячів впливала на такі 

зміни в життєдіяльності швецького соціуму, скільки те, що в уряді країни з'явилися більш 

освідченні і кваліфіковані працівники. Коли держава орієнтована на введення квот за статтю, 

віком, етнічною приналежністю, інвалідністю тоді вона сама закриває доступ спеціалістів до 

розвитку різних сфер. Саме тому питання боротьби з дискримінаціє це не стільки один з 

аспектів входження України в ЄС, скільки важіль розвитку держави. Але не варто забувати 

про те, що рухатися в напрямі широкої участі всіх мас в життєдіяльності соціуму потрібно 

помірковано, без перекосів в нові форми дискримінації, а саме позитивну дискримінацію.   
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ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВАКУУМ ЯК ПРОБЛЕМА У ВСТАНОВЛЕННІ ДЕМОКРАТІЇ 

(ПРОБЛЕМА БЕЗІДЕЙНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ) 

Історія людства має безліч прикладів, коли різноманітні ідеї та ідеології приводили країни і 

цілі нації до стрімкого розвитку і свободи, чи навпаки, до кризи та розрухи. Коли 

національна ідеологія включає в себе принципи гуманізму, народовладдя, виражає інтереси  

та волю громадян, лише тоді вона здатна об’єднати народ, створити сильну та перспективну 

країну. 

З розвалом СРСР і дискредитацією комуністичної ідеології в українському суспільстві виник 

ідеологічний вакуум - відсутність єдиної панівної державної ідеології. Це відбувається за 

звичай тоді, коли певні ідеали, що раніше з’єднували й надихали суспільство, вже втратили 

свою силу, а інших, які б змогли їх замінити, ще немає. Нині практично кожна політична 

партія взагалі не має ідеології і програми дій. Всі вони пропагують тільки «хороших» лідерів, 

доводячи, що коли ті змінять нинішніх «поганих», на Україну впаде манна небесна. Доти, 

поки цей ідеологічний вакуум буде зберігатися, нашій демократії на роду написано 

залишатися збитковою. 

Світова практика показує, що найбільш ефективний шлях — створення великих партій не на 

особистістній , а на ідеологічній основі. За час свого існування людство, по суті, вивело три 

основних програм побудови суспільста та держави. Комуністична ідеологія, що грунтується 

на всезагальній рівності, забороні приватної власності для загального благоденства. Проте 

ще  50-ті роки минулого століття показали, що планово-розподільна економічна система — 

набагато гірша за ринкову. Комуно-соціалістична ідеологія, яка раніше була в країні 

панівною в цілому є здискредитованою в очах суспільства, головним чином, завдяки повній 

невідповідності своєї теорії до історичної практики, тотальній неправді та чисельним 

злодіянням попереднього політичного режиму. 

 Ліберальна ідеологія заснована на невтручанні держави в економіку та пропаганді  законів 

вільного ринку. Ця економічна політика (НЕП), яка проводилась в радянських республіках з 

1921 по 1926 роки дозволила швидко відновити господарство, зруйноване Першою світовою 

і Громадянською війнами. Хоча ліберальна практика у роки «Великої депресії» була дещо 

відкорегована, але загалом збереглась до сьогодні – іі застосовують чимало багатих країн, 

зокрема США. 

Соціал-демократична ідеологія відійшла від марксизму і стала сповідувати лібералізм як 

головний двигун прогресу, що широко застосовується в Європі. 

Консерватизм і націоналізм спрямовані в минуле і тому здають свої позиції на користь 

лібералізму і соціал-демократії. 

  «Ідеологічний вакуум» сьогодні намагаються заповнити і представники різних 

традиційних та нетрадиційних для України релігійних конфесій і клерикальних політичних 

течій. 

Більшість політичних лідерів, які активно борються за владу, у публічних виступах 

намагаються підкреслити свій прагматизм і неприйняття відомих ідеологій, але натомість 

жоден з них не може запропонувати свою, дієву програму, в котрій би знайшли 

відображення інтереси всіх верст українського населення, котрі б об’єднали Схід та Захід, 

відродили національну свідомість та самобутність. Мало чого варті намагання сучасних 

політиків проголосити свої ідейні гасла, оскільки вся іхня полеміка побудована не в формі 

доказів та аргументації, а в формі взаємних звинувачень та образ. Складається враження, що 
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вони лише намагаються перекричати один одного, і при цьому, звичайно ж, не можуть 

знайти спільної позиції. Саме так народжуються руйнівні ідеї, котрі згодом стають причиною 

деградаціїї суспільства, народу, націїї та країни в цілому. Прикладом  є ідеї, що пропагують 

расизм, фашизм,тероризм. 

Ситуація  «ідеологічного вакууму», що панує в Україні, несе у собі реальну небезпеку для 

суспільства. Саме ця обставина призводить до виникнення в суспільстві негативних 

процесів: дегуманізація соціуму, знецінення людського життя, приниження честі ігідності 

громадян, знищення умов і факторів, що відповідають потребам громадянського суспільства. 

 Базовим носієм демократичних принципів в розбудові держави є партії з передовою 

ідеологією, як політичні організації, які покликані забезпечувати постійний зв’язок між 

державою та народом. 

 Тільки політична сила, яка зможе своїми ідеями активізувати кожну людину до 

натхненної праці на користь всього народу досягне успіху. А без цього, напевне, говорити 

про побудову демократичної і економічно сильної держави марно. 

 

Москаленко О.О. (м.Київ)  

Easy123456789@ukr.net 

ЕВОЛЮЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРАКТИК В КОНТЕКСТІ МОДЕРНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Зміни в сучасному світі відбуваються дуже активно і швидко. Все, що не реагує на ці зміни, 

досить швидко стає неактуальним а, отже, непотрібним суспільству. Всі галузі людської 

культури, політика, філософія, та інші речі зазнають активних видозмін. Релігія не є 

винятком. Ставлячи перед собою задачу мати якнайбільше представників, будь-яка релігія 

вимушена постійно балансувати між двох речей. Перша з них – осучаснення свого 

віровчення, що дозволить продемонструвати його, як актуальну, необхідну та сучасну річ. 

Друга – збереження установлених догм та традицій, що є необхідною умовою для 

стабільного існування релігії. Там, де друга частина є особливо сильною, та низький відсоток 

атеїстів серед населення, релігія стає дуже потужним і впливовим важелем у суспільстві. 

В контексті сучасних трансформацій світу можна розглядати як існуючі тисячоліттями 

світові релігії, так і сучасні, нові релігійні течії. Розглядати зміни в світових релігіях 

актуальніше, через велику кількість послідовників і, як наслідок – суттєвий вплив на життя 

суспільства. Серед світових релігій найбільшою є християнство, яке має в собі три основні 

течії – католицизм, протестантство, та православ’я. Католицизм є домінуючою релігією на 

території Західної Європи. Сучасний етап його існування є наочним прикладом боротьби між 

традиціями та необхідністю трансформацій в умовах поставання інформаційного світу. 

Найзнаменитіші зрушення пов’язані з ім’ям Іоанна-Павла ІІ (1978-2005). Йому вдалося 

налагодити діалог із представниками багатьох інших конфесій, він був першим понтифіком, 

який привселюдно визнав помилками діяльність інквізиції, співпрацю з нацистським 

режимом. Папа Франциск (обраний 13 березня 2013) займає сучасну позицію у багатьох 

питаннях. Його поведінка (діалог з представниками різних країн, політичних течій та 

конфесій),  лояльне ставлення до позашлюбних дітей та ЛГБТ, участь у вирішенні 

глобальних світових проблем, сприяє зміні ставлення до церкви, виставляючи її сучаснішою 

та привабливішою в очах прихожан. Такі зміни однозначно ідуть на користь іміджу церкви, 

але, водночас, потребують певної трансформації віровчення, що може призвести до 

конфліктів у майбутньому. 
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У сучасному світі спостерігається тенденція розвитку нових релігій, що не є типовими для 

етносу. Вони можуть бути охарактеризовані назвою «неорелігія». Досить часто такі 

формування є малочисельними, але вони компенсують це за допомогою залучення політиків, 

зірок шоу-бізнесу. Також, в таких формуваннях є суттєвий відсоток молоді, яку приваблює 

естетика таких віровчень, або можливість пошуку духовно-ціннісних орієнтирів. Все це 

дозволяє таким неорелігіям мати певний вплив на суспільство. Також, розвитку таких релігій 

сприяють нестабільність в суспільстві, та невідповідність певних світових релігій вимогам 

часу. 

Перед невеликими та новоутвореними релігіями перш за все стає задача залучення 

прихожан. Через це багато з них повинні пристосовуватися до змін в сучасному світі, та 

займати певну нішу, щоб досягти певного рівня розвитку. Через це можуть виникати 

квазірелігії – формування в суспільстві, які мають певні ознаки релігії, але виходять за певні 

вузькі рамки поняття «релігія». Прикладом такої «релігії» можна назвати сайєнтологію. 

Розповсюдженню інформації про неї сприяє те, що серед її послідовників знаходиться 

відомий актор Том Круз, та скандали пов’язані з цим віровченням. Для досягнення своїх 

цілей, її засновник використовує ознаки релігії, науки, бізнесу. Демонструючи свою 

«відкритість», та зовнішню привабливість, ця організація несе в собі ознаки культу та 

тоталітарної організації, що є досить ефективним способом заробляння грошей на 

послідовниках. Таким чином, ця релігійна організація досить вдало виконує поставлені перед 

нею цілі. 

Трансформація релігії та віровчень є важливим у контексті вивчення змін в сучасному світі, 

через їхній вплив на суспільство. Можна виділити дві основні тенденції таких 

трансформацій: «осучаснення» старих світових релігій, та виникнення нових, які мають 

відповідати вимогам часу. Обидві тенденції є вираженням мети залучення якнайбільшої 

кількості прихожан. Актуалізація старих релігій є складним процесом, який включає в себе 

визнання помилок минулого, та пошуки оптимального майбутнього релігії. Нові ж релігії 

серед проблем мають низьку чисельність прихожан та необхідність конкурувати із світовими 

гігантами. 

 

Мстоян М.В.,Сімхаєва М. М. (Київ) 

Maya96@ukr.net 

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ 

Роль засобів масової інформації в житті сучасного суспільства є всепроникною і 

всеосяжною. Вони настільки міцно стали невід’ємною частиною життя в нашій 

повсякденності, що ми навіть не можемо уявити собі свого існування без них. Аналізуючи 

роль та вплив ЗМІ, крізь призму соціологічних досліджень, важливо з’ясувати, яким чином 

вони можуть об’єктивно відображувати оцінки респондентів щодо явищ соціального життя, 

включаючи обставини, дії, проблеми тощо.  

Наведемо приклад події, що викликала чималий резонанс у суспільстві, а саме позачергові 

парламентські вибори 14 квітня 2008 року в Італії, в результаті яких здобула перемогу партія 

Сильвіо Берлусконі. Випадок цікавий тим, що партія Берлусконі досягла своєї перемоги саме 

через медіа вплив, створивши певну модель монопольного медіа-простору. Через нього було 

штучно привернуто увагу до нібито зростаючої злочинності та погіршення безпеки 

суспільства на теренах Італії за результатами соціологічних опитувань. Також важливо те, 

що ця інформація йшла переважно з альтернативних джерел, всупереч традиційним методам 

подачі через громадське телебачення, яке вважається офіційним джерелом. Отже, можемо 
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констатувати типову ситуацію, що показує, як владна партія маніпулює суспільством через 

ЗМІ.  

Нещодавно відбувся цікавий випадок, що можна розцінювати, як подібний вищенаведеному. 

Видання Bloomberg опублікувало великий матеріал, заснований на інтерв'ю з Андреасом 

Сепульбедой, який повідомив про інструменти та методи, що допомогли виграти на виборах 

Енріке Пенья Ньєто, нинішньому президентові Мексики. Зі своєю командою Андреас 

зламував комп'ютери конкурентів по виборчій кампанії з метою шпигунства. За допомогою 

цієї інформації, його штаб у соціальних мережах маніпулював відомими  йому фактами для 

створення «правильної» громадської думки. Таким чином, маніпулювання свідомістю 

громадян стає поширеною зброєю для завоювання влади.  

Потрібно зазначити, таких випадків стає дедалі більше. У цьому контексті актуалізується 

питання проведення незаангажованих соціологічних досліджень, де соціолог, не повинен 

бути зацікавленим у певній позицій респондентів щодо подій, які відбуваються, а має 

залишатися максимально об’єктивним при висвітлюванні громадсько-політичних явищ? 

Звичайно, потрібно враховувати, що суспільство лояльно сприймає інформацію ЗМІ та 

схиляється до довіри офіційним інформаційним джерелам. Проте певним чином владні 

інституції та авторитетні політичні діячі і лідери громадської думки значним чином 

впливають на відбір інформації, яку подають через них громадянам. 

 

Мулявка В.Д (м. Київ) 

victory896@gmail.com 

МАСОВА ВИЩА ОСВІТА: ГЛОБАЛЬНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

За останній рік в Україні внаслідок цілеспрямованої політики МОН припинили свою 

діяльність 80 ВНЗ та філій [1], і управлінці не планують зупинятися на досягнутому. У 

пункті Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік із саркастичною назвою «Турбота 

про кожного» вказано, що в 2016 році уряд скоротить мережу вищих навчальних закладів ще 

на 10%.  

Крім того, у 2016 році МОН планує стимулювати розвиток престижніших ВНЗ ще й за 

рахунок упровадження нового підходу до розподілу фінансування: «буде розроблено 

механізм, згідно з яким кількість місць державного замовлення буде збільшено в тих ВНЗ, до 

яких надійде більша кількість заявок від абітурієнтів із найвищими балами». Освітня 

політика підтримки обраних може призвести не лише до скорочення кількості студентів, а й 

до збільшення залежності доступу до освіти від соціально-економічного походження, 

обмежуючи доступ до освіти тих, то мав гірші умови для підготовки до ЗНО (як показують 

соціологічні дослідження, такими зазвичай є діти з бідних сімей і сільської місцевості) [2]. 

Згідно з концепцією американського соціолога Мартіна Троу, розвиток вищої освіти 

зазвичай проходить три стадії: елітарна, масова та універсальна, кожна з яких відповідає 

вимогам часу [3]. Елітарна освіта має на меті відтворювати привладний клас; масова 

приходить із індустріалізацією, коли з’являється необхідність готувати робочу силу до 

виконання ширшого спектру завдань, що потребують специфічних навичок. Нарешті, 

універсальна стадія передбачає адаптацію всього населення до швидких соціальних і 

технологічних змін [4]. 

Як показують статистичні дані, у більшості країн ОЕСР відсоток дорослого населення з 

вищою освітою вже давно перевищив 50%, що свідчить про перехід від масової до 

універсальної стадії (середній показник для країн ОЕСР – 70%) [5]. Залученість до вищої 

mailto:victory896@gmail.com


224 

 

освіти – чи не єдиний показник, за яким Україна наразі не відстає від країн із більш 

розвиненою економікою (79%) [6]. Однак освітня політика, спрямована на обмеження, а не 

розширення доступу до вищої освіти, може швидко змінити ситуацію. 

Якщо суспільства з розвиненою економікою ще можуть компенсувати державні урізання 

приватними коштами, то для суспільств на зразок українського, де навіть для 

середньостатистичного мешканця навчання дитини на контракті є непосильним тягарем, це 

призведе до поглиблення соціально-економічної нерівності. 

Говорячи про альтернативи, важко не погодитися з думкою Джона Голдторпа, що реальною 

перешкодою відтворенню нерівності може бути лише політика економічного та соціального 

розвитку, [7]. Такий сценарій розвитку подій в українському суспільстві можливий лише за 

умови усвідомлення реальних проблем та імплементації соціально-економічної політики, 

спрямованої на задоволення інтересів більшості, замість проявів «турботи про кожного» у 

вигляді звуження доступу до освіти. 
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ЕЛІТИЗМ ТА ДЕМОКРАТІЯ В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. 

Демократія в класичному її визначенні - це той політичний режим, за якого вся влада 

знаходиться безпосередньо в руках народу та управління державою здійснює саме він. Як 

зазначав  Авраам Лінкольн, «Демократія – врядування «іменем народу, силами народу і для 

народу». Також демократія сама по собі визначається як ідеї та принципи, що мають 

відношення до свободи.  

Основною проблемою демократії є неможливість повного її застосування на практиці, так як 

не існує, не існувало та не існуватиме такого механізму, який забезпечував би повну владу 

народу на всіх рівнях з будь-якого питання. Більшість народу, нажаль, не мають потрібного 

рівня освіченості в управлінні державою. 
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Саме тому демократія викликає до себе як негативне, так і позитивне ставлення. 

Послаблення негативного відношення до демократії найкращим чином демонструє розвиток 

елітизму. Суть елітизму  полягає в тому, що суспільством править  еліта. Саме Г. Моска та В. 

Парето були розробниками теорії еліт. Моска навіть виклав свої погляди на еліту у праці 

«Основи політичної науки», головною ідеєю якої було те, що в кожному суспільстві існує 

клас, який керує, та клас, яким керують. Як зазначав Моска, керуючий клас складає 

меншість, він здійснює усі політичні функції, в той час як клас, яким керують, просто 

підпорядковується керуючому. Моска вважав, що влада повинна цілком належати 

політичному класу та що саме у цього класу є здатність керувати людьми, а також багато 

переваг над ними. Він розділяв політичну еліту на аристократичну та демократичну. 

Аристократична прагне стати спадковою як юридично так і фізично. В свою чергу, суть 

демократичної еліти полягає в обранні до складу політичного класу найбільш розумово-

розвинутих та здібних членів нижчих верств населення. 

На приналежність до еліти впливають особливості людини. Зокрема це культурно-

психологічні особливості. Вона може бути народжена з ними або набути їх в процесі 

розвитку. Не дивно, що останніми роками популярності набуває плюралізм (множинність 

еліт), згідно з думками науковців (Д.Рісмен, О.Штаммер), саме це не дає шанс встановленню 

тоталітаризму. 

Внаслідок цього, розвиваються такі концепції еліт (демократичні), згідно з якими еліта може 

не тільки правити, а ще й оберігати народ, де «еліта є головним захисником демократичних 

цінностей». 

Існує багато розбіжностей та суперечностей між теоріями демократії та еліт, які полягають в 

тому, що головним ідеологічним принципом елітизму є нерівність, в той час як головним 

демократії – рівність між усіма. 

Другий складовий фактор в тому, що в елітизмі суб’єктом політичної влади є власне сама 

еліта, а в демократії - народ. Ці протиріччя змусили теоретиків цих теорій шукати спільні 

шляхи для примирення. 

В результаті для того, щоб знайти рішення як примирити демократію та елітизм, була 

створена концепція демократичного елітизму. Ця концепція передбачала симбіоз понять 

демократії та елітизму, що допомогло вирішити головні протиріччя між цими двома 

теоріями. Нам здається це вирішення досить вдалим, так як воно привело до розв'язання 

конфлікту обох сторін та задовольнило їх. 

 

Попадюк Д.Л. (м.Київ) 
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Северная и Южная Корея – два осколка ранее единой страны. Исследуя политические  

режимы, различия в развитии и быту этих стран, было необходимо показать сценарии 

развития  пост- и социалистических режимов. Актуальность тезисов заключается в 

возможности успешного использования опыта  этих стран для оптимизации политической, 

экономической сферы в Украине, улучшения уровня жизни. 

В работе проведен  анализ ситуации в Северной и Южной Корее.  Изучены: исторические 

аспекты; основные принципы организации государственного управления; вычисление 

Индекса человеческого развития (ожидаемая продолжительность жизни, уровень 

грамотности и уровень жизни по ВНД  на душу населения). 
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В  1910г. Япония аннексировала  Корейский полуостров. Но в декабре 1945 года,   после 

поражения в русско-японской войне. Корею разделили на Южную и Северную.  Где сфера 

влияния, соответственно, распределилась между США и СССР.  

Договор подразумевал временный раздел страны. Но разные идеологий и политические 

системы сыграли свою роль. Окончательный раскол произошел после «Инцидента 6-2-

5»(Корейская война 1950-1953), после чего  начинается становление и реализация 

потенциалов уже кардинально разных стран и кардинально разных политик. 

ТБЛ.1 Северная Корея 

(КНДР) 
Южная Корея (РК) 

Население, млн. 

чел. 
24.7 51.4 

Ожид.продо-ть 

жизни, лет 
69.5 79.6 

Уровень р-ти, кол-

во р. на 1тыс. 

жителей 

14.5 8.3 

ВВП $ 40 млрд. $ 1.64 трлн. 

ВВП на душу 

населения 
$ 1.8 тыс. $ 32.8 тыс. 

Среднемесячная 

зарплата 
$ 39 $ 2,950 

Структура ВВП,% пром-ть – 42.9% 

сф. услуг – 33.8% 

сел.хоз. – 23.3% 

сф. услуг – 57.5% 

пром-ть – 39.8% 

сел.хоз. – 2.7% 

Численность армии, 

чел. 
1.2 млн 0.7 млн 

Количество 

военных на 1 тыс. 

жителей, чел. 

48.1 13.3 

Тбл.1. Сравнение уровня жизни стран  КНДР и РК для дальнейшего вычисления ИЧР 

После несложных подсчетов ИРЧП получено показатели: СК – 0,488; ЮК – 0,883. Таким 

образом, спустя 60 лет отдельного существования: рывок, который совершила Республика 

Корея, сделав ставку на индустриализацию, новые технологии, образование и развитие 

экспорта, описывают в учебниках экономики как чудо на реке Ханган.  
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Местные корпорации, входят в число крупнейших в мире. Год назад Южная Корея стала 

седьмым членом условного клуба 20-50, среди которых также Япония, США, Франция, 

Италия, Германия и Великобритания. 

Но, не смотря на это, Южная Корея лелеет надежду воссоединиться со своей половиной. 

Случится ли это – вопрос сложный. 

Тбл.2 Северная Корея Южная Корея 

Тип правления Однопартийная, 

парламентская республика во 

главе с лидером (вождем) 

Авторитарный режим. 

Президентско-парламентская 

республика 

Основные черты 

политических режимов  

1. Культ личности 

вождя; 

2. Правящая элита   

чиновники  — 

функционеры правящей  

партии; 

3. Беспримерный 

репрессивный аппарат и 

всяческое подавление 

свободы личности; 

4. Направленная на 

оболванивание система 

пропаганды и жесткий 

информационный 

контроль; 

1. Главой государства 

является Президент. 

2. Есть 

парламент(«Национальное 

собрание»,300 чел.). 

Осн.партии ( Сэнури, 

Демокр-я партия  Торубо, 

Нар-я партия, П-я 

справедливости). 

3. Система власти 

направлена на развитие 

человеческого потенциала 

и всецелого развития 

страны. 

Тбл.2. Основные черты политических режимов Северной и Южной Кореи. 

В то время, как Южная К. завоевала мировое признание, Северная - изолирована, это своего 

рода СССР, только в более утопической форме. 

На сегодняшний день Украина подвержена огромной опасности раздела на две половины, 

что уже постепенно происходит, и что нужно ликвидировать.  

Насколько мы можем воспользоваться моделью того или иного государства - решать нам. 

Опыт необходим для борьбы с промахами  в правовых,  экономических, социально-

политических процессах. 
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ОЗНАКИ СУЧАСНОЇ БЮРОКРАТІЇ 

Процес формування бюрократії у постсоціалістичних країнах відбувався паралельно з 

процесом творення держави. Саме бюрократичний апарат  залишається сьогодні 

найефективнішим механізмом реалізації управлінських рішень. Але визначення ступеню 

ефективності діяльності бюрократичних структур залишається ускладненим і, багато в чому 

– упередженим. Наприклад, у вирішенні цього питання орієнтуються не на результат, а на 

активність чиновництва. 

В сучасних демократичних суспільствах бюрократія залучається до політичних процесів і 

стає суб’єктом політичного поля, не маючи на те легітимних прав. Демократія припускає 

здійснення управління державою всенародно обраними представниками; бюрократія 

домагається можливості впливати на процес управління, на прийняття політичних рішень за 

допомогою кар'єрного зростання і використання службової інформації. 

У впливі бюрократичної системи на особистість важливе місце посідає система привілеїв, 

можливість залучення до якої виглядає дуже привабливою для управлінця і є важливим 

мотиваційним чинником в його діяльності.  

Суспільство не в змозі повністю позбутися цього інституту, він існував протягом всієї історії 

людства, де існували професійні управлінці. В залежності від типу суспільства, система 

привілеїв зазнавала лише трансформації. Отже, можна зробити висновок, що це імманентна 

якість бюрократії – прагнення наділяти себе винятковим доступом до майнових, 

матеріальних і владних ресурсів з можливістю подальшої передачі цих прав нащадкам, якщо 

не формально, то, принаймні, фактично. 

Слід зазначити, що така система формування привілейованої правлячої касти формує певну 

історико-культурну традицію, яка екстраполює «кастовий дух» на всі прошарки суспільства, 

отруюючи ним не тільки вище чиновництво, а й середні і нижні його ланки.  

Виникнення «закритих зон» з привілейованим статусом в соціальній організації 

бюрократичного типу може бути пояснена наявністю декількох факторів. Це, насамперед, 

імперсональність, що втілюється шляхом запровадження низки правил і принципів, які 

детально регламентують функції індивідів в різних трудових ситуаціях. Важливою ознакою 

бюрократичної моделі є централізація владних повноважень, що зумовлює віддаленість 

керівництва від того рівня, на якому їх рішення реалізуються. Ця бюрократична риса тісним 

образом пов‘язана з імперсональністю, задля збереження якої потрібно всі владні рішення 

приймати на такому рівні, де відповідальні за них гарантовано уникатимуть особистого 

тиску з боку тих, на кого ці рішення впливають безпосередньо. 

Це, в свою чергу, запобігає виникненню неформальних груп, які б містили членів різних 

страт, і створює можливості потужного тиску з боку страт на власних членів. Всі ці чинники 

й створюють «корпоративний дух бюрократів».  

Отже, сенс централізації влади полягає не стільки в концентрації владних повноважень в 

одних руках, скільки в створенні певної дистанції, буферної зони між тими, хто приймає 

рішення і тими, хто його втілює. Таке дистанціювання породжує фрагментацію 

бюрократичних страт, що вирізняються великим ступенем внутрішньої згуртованості і 

тяжіють до іще більшої закритості завдяки протекціонізму. Зазначені фактори формують 

особливий тип соціальної поведінки, коли індивід, в своєму прагненні зберігти завойоване 

місце в бюрократичній ієрархії, інстинктивно відвойовує частку соціального простору, 

оберігаючи його від зовнішніх впливів і намагань контролювати, робить його закритим для 
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чужих. Формується модель поведінки, в якій неостаннє місце займає прагнення до привілеїв 

як створення собі певних статусних ознак. 

Існує дві системи првілеїв: інституціональна, державна – з одного боку і персоніфікована, 

службово-росподільча – з іншого. Перша пов’язана з виконанням управлінцями своїх 

службових обов’язків і є формально необхідною. Друга – покликана задовільняти корисливі 

матеріальні інтереси управлінців і породжується самою бюрократією. Доступ до службово-

розподільчої системи привілеїв є обмеженим і формує у особи відчуття власної обраності, 

кастову систему цінносей, яка вивищує його над іншими. Цей вплив є негативним і 

дисфункціональним, бюрократія починає обслуговувати сама себе і знижує ефективність 

управлінської діяльності. Тому нагальнім завданням суспільства є створення механізмів 

контролю за привілеями. 

Методи боротьби з проявами дисфункціональних відхилень подібні до методів здійснення 

ефективного контролю над бюрократією. Найбільш ефективні існуючі методи – 

парламентський контроль і контроль з боку суспільства, що припускає загальнодоступність 

повної інформації щодо діяльності бюрократичних структур. Але, за сучасних умов розвитку 

демократії, дієвість методів контролю над бюрократією є слабкою. 

У доступному для огляду історичному майбутньому не передбачається кардинальних змін у 

діяльності управлінської підсистеми. Концепції відмирання держави і, відповідно, 

бюрократії, не витримали перевірки практикою. 

 

Ревва Р.В. (м.Київ)  

Романовська С.І. (м.Київ) 

Roman.revva@gmail.com, sonya.romanovska@gmail.com  

НЕДОЛІКИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

В умовах надзвичайно високих темпів глобальної інформатизації, все більше сфер людської 

життєдіяльності потребують значних змін, а іноді й повної реформації. З кожним роком 

з’являються нові види інтелектуальної праці, темпи, необхідні для засвоєння нової 

інформації та знань, підтримки їх актуальності зростають. Сучасні компанії потребують, 

насамперед, таких якостей працівника як гнучкість мислення, креативність, різнобічність 

поглядів та інтересів. Найбільш важливим фактором стає вміння поєднати відпочинок та 

роботу в умовах, максимально комфортних для працівника. Особливо відчувається цей тренд 

в ІТ-сфері. Саме тому постає питання: а чи може наявна освітня система України 

забезпечити студента навичками та знаннями, необхідними для успішного 

працевлаштування та подальшої роботи відповідно до реалій сьогодення? 

Зважаючи на кількість працюючих студентів навіть молодших курсів та надзвичайно високої 

популярності онлайн-курсів, літніх шкіл та сторонніх освітніх центрів, очевидно, що ні. Які 

ж саме чинники призводять до знецінення класичної вищої освіти в Україні?  

Напевне, найважливішим фактором є неактуальність та абстрактність матеріалу, що 

викладається в класичних українських університетів. Адже, в умовах стрімкого розвитку 

майже всіх сфер людської діяльності, знання втрачають свою актуальність вже через 1-2 

роки після їх засвоєння. Порівнюючи ці терміни з швидкістю викладання одного предмету 

протягом 1-2 семестрів, стає очевидним факт невідповідності програми навчання вищих 

навчальних закладів України з швидкозростаючими темпами розвитку інформаційного 

суспільства.  
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Іншою проблемою є неможливість врахування університетами індивідуальних здібностей 

студентів, та створення найбільш сприятливих для ефективної роботи студентів, що 

негативно впливає на розвиток їхньої креативності та самоорганізації.  

Крім того, переважна більшість українських вищих навчальних закладів не тільки не 

заохочує, але й негативно ставиться до участі власних студентів у міжнародних освітніх 

програмах, проектах, програмах стажування; не працює механізм зарахування навчальних 

кредитів закордонних учбових закладів. В наслідок цього втрачається можливість набуття 

нового досвіду та впровадження інноваційних міжнародних здобутків освітньої галузі в 

українську систему освіти.  

Актуальною проблемою є також відсутність достатньої кількості освітніх ресурсів: 

незабезпечення студентів сучасною професійною навчальною літературою дуже сповільнює 

та ускладнює процес засвоєння нового матеріалу. Необхідність студентів самостійно шукати 

інформацію та ризик використання неперевірених інформаційних даних, позначаються 

безпосередньо на якості освіти. 

З іншого боку з’являється, мабуть, найменш помітна, але втім, найважливіша проблема в 

довгостроковому контексті сучасної української політики, що особливо загострилася в 

умовах інформаційної та гібридної війни в Україні. Вона полягає у тому, що історично, на 

теренах СНД була створена освітня політика, направлена не на задоволення потреб студента, 

а на роботу, власне, системи. Студент не має реальної можливості змінювати програму 

навчання для себе, студент не має реальних важелів впливу на викладацький склад. Якщо 

викладач недобросовісно виконує свою роботу, від цього страждає, насамперед, студент. 

При цьому сам викладач фактично не несе жодної відповідальності. Саме тому абітурієнт, 

що вступає до омріяного вищого навчального закладу, протягом чотирьох, або шести років, 

проведених за навчанням у виші, намагається полегшити собі процес отримання диплома 

усіма можливими методами, щоб звільнити час задля отримання справді потрібних та 

актуальних знань та досвіду. Які наслідки цього процесу? 

По-перше, після закінчення навчання, студент починає свій новий етап суспільного життя з 

певним негативним політичним ставленням до системи влади, що склалося у нього за час 

навчання у державному виші.  

По-друге, усвідомлює, що найбільшу користь принесло йому самонавчання, а не виконання 

завдань, поставлених йому системою освіти. Такий індивід вже не є потенційним 

реформатором, людиною, що має за мету вдосконалення ролі держави в суспільстві.  

По-третє, спостерігається процес знецінення української системі освіти, наявність диплома 

не дає жодних гарантій щодо можливості працевлаштування за здобутою студентом 

спеціальністю. Дедалі більше молодих людей взагалі відмовляється від вступу до вищих 

навчальних закладів. 

Навпаки, студент, що старанно виконує поставлені йому завдання протягом навчання, 

вважає, що після його закінчення, він володітиме навичками, необхідними йому для 

належної взаємодії із суспільством, але насправді, зіштовхується з політичними реаліями, що 

майже втратили зв’язок з системою поглядів, отриманих за час навчання. 

Отже, зважаючи на наведені у дослідженні факти, нинішня політика класичної освіти не 

відповідає темпам розвитку інформаційного суспільства та не може надати студенту 

навичок, необхідних для впевненого переходу на наступний етап суспільних взаємовідносин. 

Саме сукупність проблем, висвітлених у роботі, стає причиною неконкурентноспроможності 

системи класичної вищої освіти України системам онлайн-курсів, літніх шкіл та інших 

сучасних методів самоосвіти. Тож очевидно, що українська система освіти потребує негайної 
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реформації, впровадження інноваційних методик та використання міжнародного досвіду 

організації освітнього процесу. 

 

Саханда П. П. (м. Київ) 

pasha.sakhanda@gmail.com 

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ 

Служба в армії – це чоловіча справа, так вважає більшість українців. Склався стереотип, що 

військовослужбовці – це люди сильні духом та тілом, витривалі, сміливі та рішучі. Та чому 

люди звикли характеризувати так тільки чоловіків? Історія має безліч прикладів сильних 

жінок, яких важко віднести до слабкої статі. 

Перша світова війна стала кризовим етапом в історії, так як роль жінок у попередніх війнах 

майже не досліджувалася. Важливими є проблеми «жінка та війна», «жінка та армія». Саме 

під час Першої світової військова справа перестала бути суто чоловічою.  

Часто кажуть, що жінки є слабкими та неефективними у бойових ситуаціях. Та дослідження 

переконують, що вони є більш «живучими» при численних навантаженнях. Жінки є більш 

обережними в бойовій практиці, легше переносять поранення, а здатність інтуїтивно 

передбачити події робить з них досить вправних снайперів. Саме інтуїція є сильною 

стороною жінок, про що стверджують результати багатьох психологічних досліджень [1]. 

Важливою особливістю є те, що у жінок, порівняно з чоловіками, набагато краще працює 

боковий зір, що дає змогу одним поглядом оцінити всю місцевість. Відомо, що жінки 

використовують одночасно дві півкулі мозку, на відміну від чоловіків, у яких кожна півкуля 

є специфічною. Це і є причиною того, що жінки можуть виконувати кілька справ одночасно. 

Статистичні дані досліджень стверджують, що рекордні фізичні досягнення чоловіків 90-их 

років, на даний момент під силу жінкам [2]. З цього можна зробити висновок, що при 

однакових умовах підготовки та однаковому відношенні до справи, жінки нічим не гірші від 

чоловіків у виконанні своїх обов’язків.  

За словами військової еліти, сумлінно, з повною віддачою виконують свої обов’язки саме 

жінки-військовослужбовиці. Найбільшими перевагами у службі жінок є велика 

працездатність, відповідальність та самодисципліна.  

Американка Меді Сігел у своїх дослідженнях назвала три чинники, що допомагають жінкам 

інтегруватися в армію: зміни самих збройних сил; зміни культури та зміни соціальної 

структури населення.  

Відомо, що першими почали боротися з гендерною нерівністю в армії у Канаді. Починаючи з 

1895 року жінки допускались проходити військову службу в бойових частинах. В 1917 році у 

Великій Британії сформувались Жіночі королівські ВПС. США – приклад держави, де жінки 

мають можливість займати велику кількість саме військових посад. Наприкінці 2015 року 

Ештон Картер, Міністр оборони США, зробив заяву, що жінки зможуть займати позиції в 

піхоті, розвідці та спеціальних підрозділах. А при створенні у 1948 році Ізраїлю жінки 

приймали активну участь в оборонній діяльності, так само і зараз частка жінок в армії 

оборони Ізраїлю становить 35%.  

Щорічно в різних країнах кількість військовослужбовиць, що отримують найвищі військові 

звання значно збільшується. Наприклад, американка Енн Данвуді, що в 2008 році вперше в 

історії Сполучених Штатів стала жінкою, яка отримала звання чотиризіркового генерала.  
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Іншою є ситуація в Україні. Порівняно з іншими країнами, кількість військових посад, які 

можуть займати жінки дуже мала. Головною причиною дискримінації жінок у військовій 

справі є стереотипи про їх роль і місце в суспільстві. Так стверджують дані соціологічного 

опитування українських військовослужбовиць, проведеного у 2010 році [3]. Хоч і останнім 

часом українські політики активно обговорюють питання гендерної нерівності в українській 

армії і намагаються сприяти вирішенню цієї проблеми, та в ЗСУ досі не було жодної жінки-

генерала, що і є причиною неможливості зробити кар’єру військовослужбовиці, не дивлячись 

на неабиякий професіоналізм. В зоні АТО жінки працюють інструкторами, снайперами 

тощо, офіційно займаючи посади кухарок та бухгалтерів. Відповідно, отримуючи в декілька 

разів меншу винагороду. 

Насамкінець, слід зазначити, що в Збройних Силах України відбувається не простий процес 

впровадження ґендерної політики. Поки всі зміни не є природними, вони можуть швидко 

зруйнуватися. Зараз актуальними є дві речі: бажання військового керівництва номінально і 

реально впроваджувати політику гендерної рівності і бажання жінок реалізувати себе у 

військовій сфері. 
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УМОВИ УСПІШНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Уявити суспільний прогрес без прагнення до свободи та рівності неможливо, але варто 

зауважити, що рівність і свобода людини передбачає відповідальність не лише перед 

іншими, а в першу чергу перед собою. Лише внутрішньо вільна та відповідальна особистість 

може самостійно розібратись в своїх економічних, політичних та правових відносинах з 

іншими людьми. Саме відповідальній та вільній людині може бути під силу переоцінити 

характер та зміст суспільних відносин, визначити пріоритети їх подальшого розвитку. Така 

особистість постає не лише головною рушійною силою, але й метою цього розвитку, 

головним суб’єктом громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство – це суспільство, в якому головним діячем і суб’єктом суспільних 

процесів та відносин постає людина з усією системою її потреб, інтересів, цінностей. Цим 

поняттям можна також окреслити всю сукупність політичних, економічних, культурних, 

національних, релігійних, сімейних та інших суспільних відносин в усьому їх різноманітті, 

які існують незалежно від держави та її органів. 

Суспільство стає громадянським лише на певній стадії демократизації країни, зростання її 

економіки, рівня добробуту, культури та самосвідомості населення.  Політичним 

фундаментом громадянського суспільства є правова держава і демократія, які необхідні для 

забезпечення всіх прав і свобод особи, розвитку суспільства з метою створення в ньому 

обстановки стабільності, безпеки, справедливості та співпраці. Економічну основу 

громадянського суспільства становить рівність різних форм власності та самих власників, 
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яким гарантується рівне визнання та захист. Однією з головних базових умов існування 

громадянського суспільства є гласність, яку мають забезпечити незалежні ЗМІ.  

В умовах демократії інститути громадянського суспільства та держави функціонують як 

різні, але тісно взаємопов’язані частини однієї системи.  Відносини влади та громадянського 

суспільства будуються на основі публічного погодження, а їх взаємодія спрямована на 

досягнення компромісу. Громадяни в демократичній державі користуються правом 

індивідуальної свободи, але в той же час, разом з іншими державними інститутами, несуть 

відповідальність за її майбутнє.  

Громадянське суспільство досягає високого рівня розвитку лише в умовах демократичної 

політичної системи, коли відносини між владою та громадянами будуються на засадах 

публічного узгодження важливих питань.  

Перед громадянським суспільством постають певні загрози. Однією з них є використання 

маніпуляцій, які, при нинішньому розвитку технологій, отримали всеосяжний характер. 

Маніпуляція масовою свідомістю, як і діяльність політтехнологів, проводиться за певного 

сценарію з використанням напрацювань соціальної психології. Ці технології вже давно 

докладно вивчені, але у звичайної людини рідко коли виникає бажання ознайомитись з 

подібною літературою.  

Виборцем маніпулюють за допомогою сучасних політтехнологій, щоб він не знав за кого 

насправді віддає свій голос. Давно вже перестало бути таємницею, що жоден кандидат не 

проходив на виборах «без копійки за душею». Всі розуміють, що за кожним з кандидатів в 

президенти чи депутати, стоять певні структури-спонсори їх передвиборчих кампаній, які 

таким чином забезпечують до себе лояльність кандидата в майбутньому. 

Щоб запобігти таких ганебних явищ, необхідно максимально залучати інститути 

громадянського суспільства до процесу розробки та реалізації державної політики в різних 

сферах суспільного життя.  

В Україні йде боротьба та протистояння різноманітних підходів до організації життя 

людини, суспільства, держави. Наше головне завдання сьогодні – не допустити повернення в 

минуле, забезпечити виконання стратегії сталого економічного, політичного, соціального та 

культурного розвитку, прискорити становлення правової держави.  

 

Семчук О.М. (м. Київ) 

okstazz11@gmail.com 

СОЦІАЛЬНА І ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ТОТАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

З початком ринкових трансформацій та відходу України від плановової еконономічної 

системи, коли вдавалося забезпечити всім необхідним переважну більшість населення, 

боротьба з бідністю та соціальною нерівністю стала однією з найвагоміших проблем для 

українського суспільства. Нерівність у доходах, владі, освіті були завжди, проте зараз ці 

питання стали предметом постійного і гострого обговорення. 

Питання соціальної та економічної нерівності в нашій країні полягає у нерівномірному 

перерозподілі ресурсів, адже є люди, у чиїй власності левова частка державного капіталу. У 

державі, внаслідок недосконалої економічної системи, є всі сприятливі умови для 

подальшого розвитку даної тенденції, що буде негативно впливати на фінансове положення 

простих людей. Це визначає основну проблему розподілу багатств, не дозволяючи утворення 
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"середнього класу", фактично спрямовуючи основні грошові потоки у верхні шари 

суспільства [1]. 

На одному кінці шкали сконцентровано відносно нечисленну (не більш як 5–7%) групу 

заможного населення, а на другому – щонайменше чверть населення на межі виживання. 

Походження сучасної нерівності, принаймні в суспільній свідомості, пов’язано в основному з 

недотриманням законодавства та тіньовою діяльністю. У поєднанні з болісністю самого 

переходу від егалітарного до глибоко розшарованого суспільства це значною мірою пояснює 

неприйняття сучасного ступеня нерівності широкими верствами населення [2].  

Отже, аналізуючи вищесказане, можна вважати, що українське суспільство є дуже глибоко 

розшарованим, а різниця між соціальним добробутом громадян різних верств може бути 

колосальною.  

Нерівність доходів часто спричиняє макроекономічну нестабільність, типову для України: 

значне розшарування населення є чинником бідності, відповідно, масштабного 

впровадження субсидій, соціальних виплат та пільг, що призводить до бюджетного дефіциту. 

Необхідність його усунення породжує інфляцію. Від цього найбільш страждають бідніші 

верстви населення, це провокує ще більше посилення нерівності. Це замкнене коло стоїть на 

перешкоді вирішення проблеми.  

Основними принципами стратегії для подолання бідності, які здатна впровадити держава є 

забезпечення економічного зростання, створення нових робочих місць для надання 

можливості реалізації трудового потенціалу молоді, можливість безкоштовного якісного 

навчання, реорганізація системи соціальної підтримки населення шляхом об’єднання 

соціальних програм і видів допомоги на основі оцінки сукупного доходу сім’ї, створення 

оптимального середовища у суспільній сфері для людей із обмеженими фізичними 

можливостями.  

Високий рівень освіти є більш ефективним запобіжником бідності, ніж матеріальна 

підтримка населення, адже високоосвічені верстви суспільства зможуть становити основу 

тих, хто систематично братиме участь у виробленні та реалізації прогресивних 

управлінських рішень, передусім на місцевому рівні [3]. 

Для подолання сформованої нерівності, варто діяти у різних напрямках, а саме: 

1. Зменшення матеріальної нерівності шляхом введення податкових реформ. 

2. Активний розвиток малого і середнього бізнесу. 

3. Легалізація тіньової економіки і незареєстрованих доходів. 

4. Налагодження системи оптимальних соціальних допомог, пільг, гарантій. 

5. Оптимізація продуктивності аграрного сектору країни. 

6. Призупинення масової міграції населення закордон. 

7. Припинення явища «відпливу інтелекту». 

8. Розвиток умов для покращення демографічної ситуації. 

Рішення повинне знаходитися перш за все у сфері виробництва, як основи всього соціально-

економічного розвитку [4]. Варто переглянути ситуацію, що склалася, і перейти від надання 

пільг населенню до впровадження привілегій та гарантій для запуску та ведення бізнесу. 

Таким чином можна досягти скорочення безробіття і підвищення зайнятості населення, а 

також це буде сприяти зростанню виробництва в державі в цілому.  
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ПОЛІТИЧНА ВЛАДА В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ: ПОМІЖ ВОЖДЯМИ 

ТА РАЦІОНАЛЬНОЮ БЮРОКРАТІЄЮ 

В постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи процес переходу до нової, 

демократичної системи державного управління відбувався мирним способом. Тип 

електоральної системи і умови проведення виборів стали ключовою точкою зміни 

політичного устрою та створили передумови для встановлення демократії. Відмова від однієї 

панівної ідеології та відновлення політичного плюралізму, а також впровадження спрощеної 

процедури реєстрації політичних партій (що властиво для всіх постсоціалістичних країн на 

початку 90-х років) призвели до утворення мультипартійності. 

У постсоціалістичних країнах наприкінці 80-х років політичні еліти були дуже 

нестабільними, адже вони являли собою нечислельні і слабкоорганізовані об’єднання з 

внутрішніми протиріччями і різними думками щодо майбутнього. Через це безперервна 

конфронтація еліт і недостатній рівень розвитку політичних процедур перетворювали 

політичного лідера держави на головну постать у процесах проведення реформ. Цими 

явищами можна пояснити високий рейтинг тодішніх керівників постсоціалістичних 

європейських держав, які традиційно набирали на виборах абсолютну більшість голосів. 

Однак з поступовим формуванням демократії та закріпленням певних типів організації 

управління державою, місце для маневру політичних діячів істотно змінилося. Отже, і їхня 

роль у реформуванні нівелювалася (або ж, навпаки, посилювалася). Останнім часом 

постсоціалістичні країни, що пройшли етапи демократичного транзиту, зіштовхнулися з 

різким зменшенням довіри до інститутів влади і політичних лідерів, що змушує задуматися 

над ефективністю урядової політики з одного боку, і ставить під сумнів адекватність 

політичних лідерів з іншого. 

Часто в свідомості суспільства лідер ототожнюється з державою, стаючи найважливішою 

частиною політичної еліти. В перехідному соціумі особа політичного керівника може стати 

головним чинником стійкості або нестійкості цілої політичної системи, детектором успіху чи 

невдачі процесів запровадження демократичних реформ. 

Сутність політичної влади є домінування однієї групи людей над іншою, засноване на 

нормах і цінностях, які сприяють досягненню успіхів у сфері управління державою. На 

думку видатного соціолога Макса Вебера, стати успішним політичним діячем, в руках якого 

зосереджена влада, можна завдяки певним особистим рисам лідера держави. З цією теорією 

пов’язана інша теорія Вебера - “раціональної бюрократії”, в якій сказано, що здійснення 

державного управління на практиці завжди належить професійній бюрократії, котра є 
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фактором раціональної організації влади і якій властиві ефективний розподіл обов'язків, 

ієрархічність владних функцій, формально встановлені правила управління. 

Демократія, як вважав Макс Вебер, неодмінно протистоїть бюрократії, яка відіграє чималу 

роль в діяльності сучасної держави. Між демократією та демократичною системою є тісний 

зв'язок, щоправда, дуже суперечливий, і з двояким характером. Розпочавши боротьбу з 

усталеними формами правління, демократія з однієї сторони допомагає вкоріненню 

бюрократії. З іншої сторони, демократія являє собою перешкоду для розповсюдження 

бюрократії як чиновницького стану, що відокремився від народних мас завдяки власним 

професійним знанням, навичкам, і посадовому статусу. В такій ситуації, з одного боку, влада 

бюрократії дійсно загрожує демократії, а з іншого – сучасна демократична система не здатна 

існувати без незалежної бюрократії. 

Макс Вебер підкреслював, що бюрократія – це складова раціонального устрою будь-якої 

держави, і вона представляє найбільш високоефективні методи управління організаціями. Її 

рисами є ієрархічність влади, високий рівень професіоналізму і компетентності керівників, і 

всі вони позитивно впливають на процес державного управління. Принцип ієрархії, 

раціонального розподілу владних повноважень і функцій серед різних рівнів бюрократії 

робить можливим для кожного вищого управлінського рівня утримування під контролем 

нижчого щабелю, а також закріпити правилами та інструкціями права та обов’язки кожного 

бюрократичного рівня, переступати за межі яких чиновник не має права. 

Дуже важливо, щоб бюрократія залишалася інструментом державного управіння, і щоб при 

цьому не ставала панівною всеконтролюючою силою, як це сталося в багатьох державах 

колишнього соціалістичного табору. 

 

Соколовская М.Г. (г. Брест) 
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА  В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Современное белорусское общество, находящееся в стадии смены ценностных парадигм 

радикальным образом изменяет контекст и содержание гендерных ролей и практик. Поэтому 

большое значение имеет социологический анализ совокупности представлений современных 

белорусских женщин о мужчинах, изучение содержания и трансформации их гендерных 

ролей, сделанный под руководством автора. Приведем некоторые результаты, полученные в 

ходе эмпирического анализа под моим руководством (2014 г.). 

Социологические результаты свидетельствуют о том, что отношениям между современными 

мужчинами и женщинами являются достаточно контроверсийными. Свою 

неудовлетворенность различными аспектами отношений с мужчинами выражают около 40% 

женщин. При этом основным источником «женских» переживаний являются факторы, 

связанные с особенностями взаимодействия женщины  мужчиной, который находится рядом. 

Исследование показало, что преодолеть диссонансы в отношениях между современными 

мужчинами и женщинами можно, в первую очередь, через улучшение качества отношений 

между ними. Речь идет о том, что для современных женщин наиболее желанными чертами 

мужчин являются те из них, в которых проявляется тепло, надежность и забота. 

Очевидно резкое усиление спроса женщин на ответственность как атрибутивное качество 

белорусского мужчины, вызванное нарастающей инфантилизацией сильной половины 

белорусского общества. 
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Идеальные представления женщин о настоящем мужчине, своего рода «принце на белом 

коне», сталкиваются, однако, с суровой белорусской реальностью, поскольку реальные 

образы мужчин существенным образом расходятся с образами идеальными, что не может не 

порождать разочарования в отношениях. 

Социологическая эмпирия показывает, что как раз те качества, которые в наибольшей 

степени привлекательны и желанны для современных женщин, отсутствуют у большинства 

мужчин – забота, нежность, верность, ответственность, искренность, щедрость и т.п. 

Свою лепту в разрушение отношений между мужчиной и женщиной вносят и современные 

СМИ, которые делают акцент на манипулятивные аспекты отношений между ними. 

Существенным фактором, препятствующим созданию зоны личностного комфорта между 

женщинами и мужчинами, являются конкретные претензии первых по поводу поведения 

вторых в конкретных жизненных ситуациях. 

Огромный ресурс для гармонизации отношений между ними заключен в уменьшении уровня 

токсичности их межличностных коммуникаций. Речь идет, главным образом о 

необходимости преодоления грубости, психологической несдержанности и эгоцентризма. 

В представлении белорусских женщин многие проблемы мужчин  сделаны их собственными 

руками. Так, в ситуации, когда мужчины сталкиваются с невозможностью в полной мере 

реализовать себя, они, чаще всего, не выбирают мужское поведение – ответственное, 

рациональное и умное: многие из них ориентированы на формат ухода от решения проблем, 

либо употребляя алкоголь (по мнению 48,6% женщин), или же с чувством безнадежности 

погружаются в депрессию (17,9%), или же делают вид, что ничего не происходит (10,3%).  

Результаты социологического исследования доказывают, что белорусское общество является 

в гендерном отношении все еще социумом с доминированием традиционного взгляда на 

отношения между мужчиной и женщиной, на принципы формирования и развития семьи. 

Одновременно, очевидно, что ценностные и социальные трансформации белорусского 

общества видоизменяют и формат гендерных отношений: усиливается мужской 

инфантилизм, изменяется система семейного лидерства, трансформируется сексуальное 

поведение, очевиден тренд меркантилизации всей системы отношений между мужчиной и 

женщиной, происходит гедонизация любовных отношений, все менее значимым становится 

родительский опыт, роль церкви и других социальных институтов. Все это ставит перед 

белорусскими мужчинами и женщинами сложную, но одновременно прагматическую и 

творческую задачу – осуществить эффективную интеграцию в собственной гендерной роли 

как прошлого опыта, так и  новых социальных практик  и мировоззренческих стратегий. 

 

  Соколов О.А. (м.Київ)  

alexsr@ukr.net 

ПРОЕКТ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 25 РОКІВ: ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, РЕВОЛЮЦІЯ АБО 

ІНВОЛЮЦІЯ? 

1991 Верховною Радою УРСР було проголошено незалежність України. Теоретично, з 

першої хвилини свого існування Україна знаходиться в пошуках оптимальної форми 

правління.  

На практиці ми маємо країну, яка постійно змінює свої вектори розвитку, та форму 

правління, що призводить до виникнення нестабільності. З цієї точки зору, час існування 

незалежної України можна поділити на такі етапи: 
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1. 24 серпня 1991 - 28 червня 1996 

2. 28 червня 1996 - 23 січня 2005  

3. 23 січня 2005 - 7 лютого 2010 

4. 7 лютого 2010 – поч. 2014  

5.  Поч. 2014 - сьогодення 

Перший період – час, коли Україна жила за Конституцією Української РСР 1978 року. 

Економіка переходила від планової, до ринкової, відбувався стрімкий демонтаж радянської 

політичної системи. За цей час Україна пережила ядерне роззброєння, економічну кризу 

(явище гіперінфляції), загострення політичної ситуації.  

Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України підтвердила те, що Україна стала на 

демократичний шлях розвитку. Народ отримав офіційно закріплені права та свободи, 

держава – президентсько-парламентську демократію. Сильний президент мав зупинити 

негативні процеси в економіці, тримати стабільною політичну ситуацію, зняти соціальне 

напруження в суспільстві. Але закінчувався цей період політичними скандалами, 

нестабільністю, акціями протесту. 

Зміни до Конституції України, згідно з якими форма правління ставала парламентсько-

президентською, та часи президентства Віктора Ющенка запам'ятались низкою політичних 

криз, постійними скандалами, відсутністю необхідних економічних реформ. Так звані 

«Демократичні сили» поступово розсварились, та втратили свої позиції, що було неминучим, 

через особливості Конституції, та прагнення лідерів окремих політичних сил отримати 

посаду президента. Амбіції окремих людей, корупція, відсутність необхідних реформ 

спричинили падіння рівня життя населення, збільшення цін. Через це у відставку 

відправлялись уряди Тимошенко та Єханурова, лише поглиблюючи наростаючу кризу.  

Сьомого лютого 2010 року перемогу у президентських виборах здобув Віктор Янукович. 

Його правління відзначилось поверненням до Конституції 1996 року (президентсько-

парламентської форми правління). Це дозволило йому, та провладному уряду, взяти під 

контроль більшу частину процесів, які відбувались в країні. Цей період супроводжувався 

постійними політичними скандалами, підкупами депутатів, таким явищем, як 

«кнопкодавство», коли один депутат голосував за декількох відсутніх товаришів. Демократія 

почала деградувати, судова система виконувала політичні замовлення (кримінальне 

переслідування Юлії Тимошенко). Цей етап закінчився подіями, які отримали назву 

«Євромайдан». 

В результаті цих подій Україна отримала нового президента – Петра Порошенка, 

«легітимного» Віктора Януковича у добровільному вигнанні, та уряд, який очолив Арсеній 

Яценюк. 21 лютого 2014 Верховна Рада повернула в дію Конституцію 2004 року. Україна 

знову стала на шлях парламентсько-президентської республіки. Проте, це не стало 

вирішенням проблем простих громадян. Все більше загострюються соціально-економічні та 

політичні проблеми, які були причинами Євромайдану. Нова влада взяла курс на переділ 

влади, бізнесу, та сфер впливу, що вказує на деградацію політичної системи України, що 

супроводжується деградацією Української держави. 

Отже, політичні процеси в Україні диктувались насамперед бажанням людей, які мали владу 

в своїх руках. В таких умовах населення отримало постійне переписування конституції 

владою, задля досягнення необхідних політичних цілей. Постійні зміни від Конституції 1996 

року, до Конституції 2004 року супроводжувались політичними скандалами, 

непорозуміннями, визнанням неконституційними минулих змін. Це не дає змогу говорити 

про зміни заради розвитку, чи про розвиток взагалі. Кожна влада починала з вибору для себе 
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зручнішої форми правління, та переділу посад. Заради переділу часто відкладались на другий 

план, чи зовсім забувались необхідні зміни та реформи. Такий підхід виключає можливість 

розвитку, чи якісних змін. Поступова деградація методів переписування всього «під себе» 

кожною новою владою є однією з причин глибокої кризи, в якій сьогодні перебуває Україна. 
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Ставрояні С.С. (м. Київ) 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЛІ ЦЕРКВИ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Сучасне суспільне життя характеризується надзвичайним баготоманіттям та 

багатовимірністю. Можна відзначити наступні загальні тенденції та характеристики життя 

соціуму: посилення інтересу до особистості, глобалізація та інформатизація, пришвидшення 

обміну інформацією. Високою складністю, неоднозначністю та варіативністю відрізняється 

також і духовне життя людства. Так, актуальними залишаються роздуми та рефлексії щодо 

місця релігії у суспільному житті, реалізації соціальних функцій релігії, і, особливо, міри 

присутності церкви у соціальному просторі. Дійсно, якщо порівняти сьогодення, із, 

наприклад, часами Середньовіччя, то очевидно, що вага та вплив церкви на суспільство 

зменшився. Але якщо порівнювати із серединою XX-ого століття, то ситуація не буде 

однозначною. В країнах СНД (Україна, Російська Федерація) навпаки, відбуваються процеси 

підвищення інтересу до релігії, клерикалізації усіх рівнів освіти, створюються сприятливі 

умови для діяльності релігійних громад та організацій. Це пояснюється цілим комплексом 

причин, в першу чергу, антагоністичним спрямуванням суспільного духовно-ідеологічного 

курсу по відношенню до радянського діалектико-матеріалістичного світогляду. 

Звертаючись до європейських реалій (на які, до речі, якраз зараз орієнтується українське 

населення), відзначимо, що там відбуваються процеси модернізації та трансформації 

розуміння місця релігії та церкви у суспільному житті. Так, розвиток науки, технічний 

прогрес частково зменшили вплив релігії, витіснивши на периферію релігійний світогляд і 

привівши на чільне місце науковий світогляд. Церква, як соціалізована форма релігії, має 

менший вплив на суспільно-політичне життя, хоча його не слід недооцінювати та нехтувати 

ним. Через це представники релігійних громад та об’єднань намагаються переосмислити 

свою роль у суспільстві, модернізувати та провести реструктуризацію деяких релігійних 

норм та догм, а також обрядово-ритуальної складової. Звичайно, що легше це зробити 

представникам більш ліберальних конфесій, аніж традиційних через їхнє намагання зберегти 

канонічність, вірність традиціям та обрядам. Важливим стає уміння донести свої ідеї, 
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цінності у доступний для мирян спосіб, винайти нові, оригінальні форми залучення 

населення до свої практик тощо. Можна відзначити наступні аспекти та шляхи пошуку: 

– Активізація пропаганди та роботи в Internet-ресурсах, поширення інформації в 

соціальних мережах, створення та підтримка персональних сторінок, сайтів; 

– Спрощення та пом’якшення певних обрядових процедур; 

– Посилення соціального служіння, ширше залучення релігійних організацій до 

громадського життя, участь у суспільно корисних акціях; 

– Пом’якшення позиції церкви по відношенню до гострих соціальних питань, зокрема: 

аборти, одностатеві шлюби, евтаназія (значна частина протестантських церков вже визнає 

одностатеві шлюби, більше того – дозволяє представникам сексуальних меншин бути 

пасторами); 

– Проведення синкретичних акцій та інсталяцій, які об’єднують релігійні практики із 

різними галузями мистецтва (що активно реалізують знову ж таки протестантські громади та 

деномінації). 

З іншого боку, дуже актуальним видається наступне питання: при збереженні всіх цих 

тенденцій чи не втратить церква своїх базових принципів та норм, чи не перетвориться вона 

в кон’юнктурну організацію, врешті-решт, втративши саму себе? Для глибоко віруючих 

людей питання може стояти по-іншому: стаючи ближче до людей, церква може стати далі від 

Бога. Також відзначимо, що актуальним в світі на загал та в Європі зокрема є питання 

формальної релігійності, що французький соціолог та релігієзнавець Ж.-П. Віллем окреслює 

як believing without belonging (вірити, але не належати), а також belonging without believing 

(належати, але не вірити). Отже, необхідне чітке усвідомлення тієї межі, за якою церква 

може остаточно втратити свою ідентичність. 

Враховуючи всі ці європейські реалії, можна зрозуміти усю складність українського вектора 

релігійного руху. По-перше, відзначимо певне протиріччя між консервативним релігійним 

світоглядом, клерикалізацією освіти – і з іншої сторони, ліберальним європейським 

секуляризмом, що не може не викликати певного антагонізму. По-друге, як ми зазначили 

вище, пристосуватися до ринкових умов жорсткої конкуренції між релігійними 

організаціями та громадами з багатьох причин легше протестантським деномінаціям, які 

традиційно є менш поширеними на території України, ніж православні (які звикли 

отримувати певні преференції від державної влади). Врешті-решт, необхідно чітко окреслити 

та усвідомити, в яких формах та межах має бути представлена церква в українському 

суспільстві для його інтеграції та розвитку. 

 

Тіхоничев Р. М., Глушич Н. В. (м. Київ) 

ninaday.nd@gmail.com 

РОЛЬ РЕКЛАМИ У ПРОПАГУВАННІ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ 

В інформаційному суспільстві засоби масової комунікації відіграють визначальну роль у 

впливі на масову свідомість. Враховуючи те, яку аудиторію охоплює медійний простір, він 

може працювати на подолання стереотипів та створення нових, більш прийнятних у 

стосунках між статями. Та, на жаль, медіа активно експлуатує вже існуючі стереотипи, ще 

більше укорінюючи їх у свідомості українців. 

Аби перевірити гіпотезу про те, чи дійсно реклама впливає на укорінення гендерних уявлень 

українців, ми вирішили провести власне дослідження рекламних роликів на телебаченні.  
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Провівши дослідження рекламних кампаній всесвітньовідомих брендів, дійшли до висновку, 

що деякі з них не акцентують уваги на гендерній нерівності, а інші використовують її як 

основу сюжету. Тож, розглянемо докладніше приклади таких кампаній. 

Реклама побутової хімії. Із більшості переглянутих рекламних роликів можна зробити 

висновок, що виконувати хатню роботу має тільки жінка. Більше того, чоловік у рекламному 

ролику з’являється тоді, коли вся робота вже виконана. «Vanish», «MrProper», «Calgon». 

Хоча деякі рекламні ролики все ж або залучають до процесу чоловіків, або просто говорять, 

що, наприклад, жінка не посудомийка – «Gala» та «Finish». 

Реклама продуктів. «Наша ряба», «Ролтон», «Президент», «Бельвіта» – звертають увагу саме 

на те, що жінка готує, а чоловік лише споживає їжу. Лише «Торчин» та йогурти «Чудо» не 

розподіляють статі у своїх рекламних роликах. Реклами «Торчин» також пропагують сімейні 

цінності у приготуванні вечері разом. Із реклами різних продуктів для сніданку складається 

враження, що чоловіки не снідають взагалі. 

Реклама лікарських засобів диференціює жінок та чоловіків. З великої кількості 

переглянутих роликів виходить, що чоловіки переважно мають захворювання шлунку 

(розлад, діарея тощо) та грип. Лише реклама «Піносолу» та «Називіну» однаково була 

орієнтована на жінок та чоловіків. 

Реклама техніки. Реклама смартфонів та ноутбуків однаково залучає статі до рекламування. 

Хоча реклама телевізорів зазвичай використовує чоловіків, що лише вони дивляться його, 

відпочиваючи. А жінка при цьому може підносити їжу. Реклами кухонної техніки 

підкреслює роль жінки, як хатньої робітниці. Особливо ми звернули увагу на рекламні 

компанії до 8 березня. Більшість кухонної техніки рекламують як чудовий подарунок. Хоча 

жінка – це перш за все особистість. 

Якщо говорити про автомобілі у контексті техніки, теж бачимо помітний зсув у бік чоловіків. 

Не зважаючи на те, що жінки вже досить давно водять авто. 

Реклама послуг банків. Зазвичай, чоловіки беруть кредити на бізнес, квартиру, авто тощо. А 

жінки лише на шопінг. 

Окремою темою хочемо відзначити рекламу засобів, що пов’язані з доглядом за дитиною. У 

більшості рекламних роликів ключовою особою по догляду за дитиною є мама. А тато, якщо 

і залучається до сюжету, то тільки як безпорадний чоловік. Краще було б навпаки залучати 

тата, як сильну опору для маленької дитини, що він теж може дати їй раду. 

Отже, розглянувши рекламні ролики різноманітних товарів і послуг., можемо зробити 

висновок, що вони продовжують пропагувати гендерні стереотипи. А значить і укорінювати 

думку про соціальні ролі жінки та чоловіка: жінка – слабка, залежна домогосподарка, чоловік 

– сильний, активний годувальник або той, хто не приймає участі у житті родини. Тому 

хочемо нагадати про певні  умови подолання цієї проблеми: перевіряти рекламу на наявність 

статевої дискримінації (адже цей пункт є у кодексі рекламної практики) [1] та змінити 

загальну тенденцію рекламних сюжетів на гендерно-нейтральні. 

 

Список використаної літератури: 

1. Міжнародний кодекс рекламної практики – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988_010 

2. Збірка реклам, що транслюється на українському телебаченні – Режим 

доступу:https://www.youtube.com/watch?v=cf0KYr5C7hI&index=3&list=PLNEJjgIjwAc5jPRq9g
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ЕВОЛЮЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРАКТИК В КОНТЕКСТІ МОДЕРНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Еволюція релігії цілком і повністю пов'язана з розвитком суспільства, його самосвідомістю, 

рівнем пізнання навколишнього світу. Основним аспектом існування релігії вважається віра 

людей в нереальні явища і їх уявлення про це. 

Відповідно до цього аспекту в історії розвитку релігії виділяють 3 ступені: 

І. Первісні (ранні) форми релігії. До ранніх форм релігії належать: фетишизм - вшанування 

неживим речам; містика - діяння і ритуали, зроблені з метою впливати на природні явища, 

тварин або людину; тотемізм - віра в незвичайний нерозривний зв'язок людини з тваринним і 

рослинним світом; анімізм - віра в душі і духів; культ предків. 

II. Політеїзм (від грец. «Полі» - багато і «теос» - Бог) - віра в існування багатьох  богів. У 

політеїстичних релігіях надприроднє - це Господь в загальновизнаному значенні цього слова. 

Боги не так сильно приховуються за речами і явищами, як створюють та управляють ними 

III. Монотеїзм (Єдинобожжя). З початком існування великих монархічних країн, що 

об'єднали перед правлінням одного правителя цільні держави і народи, багатобожжя 

замінюється релігією єдиного Господа. 

Згідно сучасних даних археології, етнографії можна стверджувати, що найпростіші релігійні 

форми з'являлися з виходом у світ людини розумної (Homo sapiens) приблизно 40-45 тис 

років назад. Впродовж історії у різних народів затверджувалися і розвивалися характерні 

релігійні організації, в той же час їх еволюція підпорядковувалася конкретним загальним 

закономірностям, спільностям головних форм їх ранньої релігійної рефлексії. Так, в рамках 

міфологічного процесу фактично у всіх народів з'являється така система вірувань, типова 

проторелігія, в яку вступають анімізм, вещизм, тотемізм, містика.  

Епоха сьогодення, в яку вступає людина XXI століття, характеризується світоглядним 

плюралізмом, змішанням розуміння добра і зла, правди та вигадки, секуляризацією 

суспільства. Різко зменшується сфера суворого релігійного мислення і суворою теології, 

проте в одночас з’являються сфери езотерично-містичних практик та теорій. Людина як би 

запрошується на банкет, в якому місці, відвикши  через десятиліття по критичного відбору 

духовних страв, обирає прємне для ока, хоч і смертельно ризикованим для життя тіла і душі 

«страв», що пропонуються лжепророками, вчителями, гуру, екстрасенсами, чаклунами. І 

це,виходить, не принципово, в кого і що вірувати, претензійна «віра в душі» обертається 

відпадінням людини від класичної випробуваної століттями діяльної віри в Бога, що 

досконалою мірою реалізується лише в священному церковному місці. 

Світові релігії приймають виклик атеїстично налаштованого модерного світу і по-різному 

пристосовуються до створених умов. 

Неможливо приховувати той факт, за останній час в світі виникло чимало новітніх 

релігійних рухів, груп, сект, їх називають «новітні культи», «нетрадиційні релігії», 

«деструктивні тоталітарні секти», які оголошують, що ніби лише приєднавшись до них вам 

буде дозволено позбутися страхів, дізнатися правду, перемогти зло. Через десятиліття 

атеїстичної ідеології в нашій країні люди виявилися ніяк не застраховані від напливу так 

званих «духовних» організацій, які звалилися на їх розум після відкриття «залізної завіси». 

Людині, яка зовсім не володіє необхідною інформацією, важко зрозуміти яким буде вірне 

ставлення до того, що відбувається. Є дуже багато фактів і доказів, які свідчать про те, як 
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загрожує неправильний відбір навіженими, нерідко неприємними результатами для наївних 

шукачів правди: розпадаються сім'ї, втрачаються кошти і власність, підривається психічне і 

фізичне здоров'я, та навіть люди, які покинули секту, роками не можуть повернутися до 

самостійного життя. Сектанти полюють синхронно із розцвітом цивілізації: їх цікавлять 

професійні, ініціативні, розумні  люди. Тисячі таких людей залишило науку, створення сім'ї і 

сферу звичайних людських взаємин лише для того, щоб віддати себе до того чи іншого 

«гуру» або «месії». 

Благоговійно-церковне життя в Україні характеризується наявністю практично всіх 

конфесій, приналежністю до них частини населення, складними діями в сфері релігії. Більше 

75% релігійних громад в Україні - це поєднання двох головних духовно-релігійних традицій 

в християнстві: східної (православ'я) і західної (греко-католицизм). Дуже важливою 

складовою релігійного життя є Українське православ'я. Стрімко розвиваються Українська 

православна церква Московського Патріархату (УПЦ МП). 

Активно відновлюється Українська греко-католицька церква (вірно буде: Українська 

католицька церква східного обряду); впливовою вважається Римсько-католицька церква. 

Також, впливовою в Україні вважаються церкви протестантського спрямування: християни 

віри євангельської (П’ятидесятники), Євангельські християни-баптисти, Свідки Ієгови, 

Реформістські церкви, Адвентисти сьомого дня, лютеранство. 

Кількісно зростають громади віросповідання Ісламу. Створено умови для роботи іудаїстськіх 

громад. Поширюються громади неохристиянських рухів (Церква Повного Євангелія, Церква 

Христа, Новоапостольський храм, Церка Останнього Завіту - Вісаріонівці тощо.), релігії 

орієнталістської спрямованості (Спільнота Свідомості Крішни, буддисти, Шрі Ауробіндо і 

т.д., різні езотеричні, сайєнтологічні і інші рухи (Реріхівського співтовариство, послідовники 

Олени Блаватської, Олеся Бердника, віра Бахаї, дианетика Хаббарда і ін.) серед новітніх 

релігійних течій. Починають свою активність неоязичники: рідновіра, РУНВіра, Великий 

Полум'я і тому подібне. 

На що ж загалом націлена релігійність в Україні? На ствердження української державності, 

освіту людей в дусі релігійної толерантності та гуманістичної моралі. З одного боку єдину 

картину релігійної ситуації в Україні можна відобразити на базі історичного аналізу, а з 

іншого – на базі соціологічних досліджень (тобто за допомогою синхронічно-діахронічного 

методу). 

   

Хамровський М.М. (м.Київ)  

maksim36ua@gmail.com 

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В ЄВРАЗІЇ: НОРМИ ЄС ТА ПРАКТИКИ 

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ 

Розпад СССР в 1991 році спричинив утворення цілої низки держав із невизначеним 

майбутнім. Відкритими стояли питання переходу до ринкової економіки, вирішення 

соціальних проблем, формування інститутів влади. В різних країнах ці питання 

вирішувались різним чином. З точки зору розвитку влади за останні 25 років, держави 

колишнього соціалістичного табору можна поділити на: 

1. Держави, що обрали демократичний шлях розвитку 

2. Держави, в яких було встановлено авторитарну форму правління 

Звісно, така класифікація відображає лише загальні тенденції, які на даний момент 

відбуваються на постсоціалістичному просторі, адже авторитарні режими можуть 
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маскуватись під демократичні, а демократичні – мати певні ознаки авторитарних (наприклад, 

Україна часів президентства Віктора Януковича). 

Серед держав, які обрали демократичний шлях розвитку, можна виділити: Україну, Латвію, 

Литву, Естонію, Грузію, Молдову, Польщу. На даний момент, ці країни намагаються 

побудувати демократію європейського зразку. Серед населення цих країн такий шлях 

розвитку є пріоритетним, бо люди бажають «жити, як в Європі», а конкретніше, як в країнах 

Західної Європи. Фактично, відбуваеться ототожнення політичного режиму, та соціально-

економічних досягнень. Більшість із цих країн (в тому числі і Україна) намагаються 

реалізувати проект громадянського суспільства, але суттєвою завадою цьому стає свідомість 

більшості населення. З певною частиною населення, яка виросла в Радянському Союзі, 

необхідно проводити роз’яснювальні роботи з приводу необхідності переосмислення 

системи поглядів і орієнтації на демократичні цінності. З іншого боку, побудові демократії 

заважають олігархічні клани, які бажають контролювати процеси, що відбуваються в 

країнах, задля захисту своїх приватних інтересів. У цих кланів є широкі можливості для 

популяризації своїх представників за допомогою ЗМІ. Через це, імовірність перемоги таких 

кандидатів у демократичних виборах зростає. Отже, виникає боротьба між демократією, та 

олігархією. 

Європейська політична система пройшла довгий шлях формування, і на сучасному етапі є 

певним поєднанням олігархії (в деяких країнах реальна влада належить невеликій групі 

людей, політична система є закритою, у виборах бере участь лише невелика кількість партій) 

та демократії (в країнах Західної Європи в значному об'ємі реалізовано правову державу, 

присутня свобода слова, рівність всіх громадян). Отже, етап боротьби між демократією та 

олігархією, який зараз переживають деякі країни постсоціалістичного простору, тут вилився 

в певний синтез цих форм правління. В країнах Західної Європи встановлено демократичні 

політичні режими, демократія (в її європейському розумінні) перетворилась на одну з 

європейських цінностей. Європа намагається створити мультикультурне (це поняття, в 

умовах напливу біженців, переживає певну трансформацію) суспільство рівних людей. 

Протилежний (в певному розумінні) шлях розвитку було обрано в країнах, де встановилась 

авторитарна форма правління. М'який авторитаризм, що встановився в деяких країнах 

східної Європи продемонстрував, що здатен захищати інтереси людей, які володіють владою 

та грошима. Зовні маскуючись під демократію, такі режими намагаються демонструвати 

світу свою «цивілізованість». У них відбуваються вибори, робиться вигляд побудови 

демократичного суспільства, є закони, які нібито рівні для всіх. Проте, в цьому і є основна 

загроза для таких режимів, адже є певні групи населення, які бажають побудови 

демократичного суспільства, в якому права та свободи будуть реалізовані не лише на папері. 

Отже, розвиток таких країн, як і держав, що обрали демократичний шлях розвитку, 

супроводжується боротьбою певних частин населення. Але в країнах з авторитарною 

формою правління, групи людей, які борються за реалізацію демократичних цінностей, 

завжди в нерівних умовах, у порівнянні із тими, хто відстоює інтереси влади. 

Обидва шляхи мають велику кількість спільних ознак, що не дає змогу говорити про 

демократичні режими постсоціалістичного простору як про такі, що реалізували демократію 

європейського зразку, та не дає змогу говорити про авторитарні режими як про такі, що 

повністю заперечують демократичні цінності. І демократичні, і авторитарні країни, більшою 

чи меншою мірою орієнтуються на країни Західної Європи, що визначає цілі та напрями їх 

розвитку. Також це означає, що майбутній розвиток країн Європи, в силу вищезгаданих 

тверджень, та географічної близькості буде визначальним для майбутнього розвитку всього 

постсоціалістичного простору. 
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ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В ЄВРАЗІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОСТСОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Типологія перехідних процесів і політичних режимів дозволила виявити ряд стратегій 

перехідного періоду для Центральної та Східної Європи і Євразії. Але ці стратегії навіть 

всередині регіонів не однакові та мають свою специфіку. У Центральній і Східній Європі 

можна виділити країни швидкої консолідації (Чехія, Угорщина, Польща, Словенія); країни 

уповільненої консолідації (Болгарія, Румунія); країни загальмованої консолідації (Сербія, 

Хорватія, Македонія, Албанія). Типологія перехідних процесів в Євразії включає: російську 

модель 1993 роки як загальний орієнтир для СНД; країни, що постали на шлях пошуку 

альтернативи (Молдавія, Україна, Грузія, Киргизія, випробували феномен «кольорових 

революцій» або їх взаємного впливу); країни, які обрали модель авторитарної модернізації 

(Казахстан, Білорусь, Азербайджан, Вірменія); країни Середньої Азії з нереформованими 

режимами (Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан). Цим типам схематично відповідають 

відповідні форми правління - парламентські, змішані і президентські політичні режими в 

оригінальних локальних трактуваннях. 

При загальній схожості завдань щодо конституційної модернізації, що стоять перед усіма 

державами в пострадянському регіоні, країни Середньої Азії демонструють свою особливу 

специфіку, яка пов'язана з релігійним фактором (Таджикистан і Узбекистан); пошуком 

компромісу між національними регіонами (Киргизія); потребами форсованої економічної 

реформи (Казахстан) або з подоланням патріархальних традицій (Туркменія). Цементуючою 

основою цих режимів є повернення після здобуття незалежності до історичної традиції 

авторитарного правління на тлі цілком усвідомлюваною загрози розпаду країни під впливом 

деструктивних релігійних, національних і кланових конфліктів. Наочним прикладом «не 

відбулася» служить тут не Сомалі чи Мозамбік, а сусідній Афганістан.[1] 

Єдиною країною середньоазіатського регіону, де можна говорити про застосування моделі 

«кольорових революцій», стала Киргизія. Політичний розвиток Киргизії є унікальним для 

Середньої Азії: ця країна постійно експериментує з конституційним устроєм і кидає виклик 

авторитаризму в регіоні. За короткий пострадянський період змінили одна одну три 

республіки - це режими А.Акаєва, К.Бакієва і встановлений нині перехідний політичний 

режим. В історії пострадянської Киргизії було представлено до семи різних варіантів 

конституційного устрою. 

Іншу форму конституційних перетворень представляють країни, які обрали модель 

авторитарної модернізації (наприклад, Казахстан). Вони вважали за краще шлях збереження 

соціальної і політичної стабільності ціною обмеження повноцінного конституціоналізму. 

Теоретичними поняттями, що інтерпретують дану політичну ситуацію, стали поняття 

«уявний конституціоналізм», «параконстітуціоналізм», «обмежена демократія», «яку 

направляють демократія», «керована демократія» і інші варіанти «демократія з епітетами». 

[2] 

Основна рушійна сила цих режимів - особливий статус президентської влади, здатної 

спрямовувати (і коригувати) логіку конституційної боротьби відповідно до завдань 

модернізації країни. У всіх пострадянських державах цієї групи представлена не циклічна, 

але лінійна модель, що включає три стадії розвитку:  

1) прийняття нової конституції,  

2) її авторитарна інтерпретація;  
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3) закріплення особливого статусу президента як національного лідера. В цілому мова йде 

про реалізацію концепції імперського президентства в його класичній формі, яку сприйняли 

в багатьох країнах, що розвиваються від Латинської Америки до Африки і Південно-Східної 

Азії. 

Третя модель представлена режимами Середньої Азії (Туркменістан, Таджикистан, 

Узбекистан), які до останнього часу взагалі відмовлялися від проведення конституційних 

реформ, а якщо і йшли на них, то з цілком імітаційними целямі.  

Проведений аналіз робить доцільним відмову від класичної транзітологічної парадигми з її 

телеологічними уявленнями про рух до демократії і лінійної інтерпретації перехідного 

періоду. Результати посткомуністичного розвитку в регіоні Центральної та Східної Європи, з 

одного боку, і Середньої Азії, з іншого боку, виявилися надзвичайно різними: в одній групі 

країн вони фіксують встановлення функціонуючої демократії, в іншій - невизначеність в 

формі недолугої демократії, в третій - провал демократичного транзиту, що виражається в 

конституційній ретрадіціоналізації і авторитаризмі. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ  В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ: РЕЛИГИЯ И ВОПРОСЫ 

ПОЛА 

Существует великое множество религий: буддизм, синтоизм, христианство, ислам и так 

далее. В Украине в основном распространено христианство. По данным исследования 

Института религиозной свободы Украины  в нашей стране православных - 74,7%, католиков 

- 7,34%, протестантов  - 1,85% [3].  Все большее количество людей интересуются ценностями 

ислама, что вполне согласовывается с распространением мусульманства во всем мире. По 

статистике на 1980 год количество мусульман в мире было 5,48%. В настоящее время их 

количество возросло до 23%. [4]. Согласно Корану - однополые сексуальные отношения 

являются страшным грехом. В мусульманских странах мира гомосексуальность 

расценивается как уголовное преступление. Если мусульманина было увлечено в 

гомосексуализме, то его, в лучшем случае, могут посадить в тюрьму, в худшем - приговорят 

к смертной казни.  

Каждая из религий по-своему относится к представителям ЛГБТ культуры. Некоторые 

считают нетрадиционные отношения - порождением греха, другие же не признают 

гомосексуальные отношения греховными.  

 Наиболее лояльно к представителям ЛГБТ культуры относятся европейская католическая и 

некоторые западноевропейские католические церкви. Они объясняют это тем, что исходя из 

ясных указаний как Писания и Предания, гомосексуальное влечение не интерпретируется 

как грех. С точки зрения Католической Церкви, «люди, склонные к гомосексуализму, 

призваны к целомудрию. Благодаря добродетелям самообладания, воспитывающим 
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внутреннюю свободу, иногда с помощью бескорыстной дружбы, молитвы и благодати 

таинств, эти люди могут и должны постепенно и решительно приближаться к христианскому 

совершенству» [2].  

Представители христианской церкви относятся к нетрадиционным связям с отвращением. 

Они трактуют священное Писание иначе. По мнению Иеромонаха Иова, оно называет грехом 

всякое нарушение Божественного закона, так как Творец наделил мужчину и женщину 

душевными и телесными особенностями так, что бы они дополняли друг друга. Но наиболее 

тяжким грехов, заявляет Иеромонах, является удовлетворение физических потребностей 

неестественным путем [n]. 

Исследования, проводившиеся в Украине в 2007 году компанией Angus Reid Global Monitor, 

показали, что 81,3% населения считают гомосексуальные отношения неприемлемыми, 13% 

считают их в некотором случае нормальными и только 5,7% относятся с пониманием к 

ЛГБТ. В 2013 году ВОО "Гей-альянс Украина" совместно с Центром социальных экспертиз 

Института социологии НАН Украины провели исследование общественного мнения для 

определения восприятия ЛГБТ в социуме, а также путей его улучшения. Полученные данные 

свидетельствую о том, что самый большой негатив участники исследования 

продемонстрировали в отношении трансгендерных людей [1]. Исследователи утверждают, 

что люди с низким уровнем образование относятся к представителям ЛГБТ очень предвзято, 

чего нельзя сказать по отношению к людям с высоким уровнем образования. 

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что толерантное отношение к ЛГБТ 

зависит от ряда факторов, среди которых наибольшую значимость имеют: а) 

образовательный уровень населения; б) характер приоритетной (титульной) для страны 

конфессии. Так, в Украине, из-за преобладания догматов ортодоксальной (православие) 

христианской церкви, к людям с нетрадиционной ориентацией относятся в основном 

негативно. В тоже время, все большее распространение у нас получают различные 

ответвления протестантских религий,  все больше прихожан греко-католического обряда  

только на западной Украине, где униатство было принято исторически, но и в Центре 

страны. Появление новых религий этнического толка (неоязычество - Славянские боги) 

влияет в сторону расширения нормативных поведенческих рамок: традиционными остаются 

проповеди доброжелательности, не стяжания, взаимовыручки - качества, необходимые для  

выживания человеческого сообщества как целостности ,однако сфера личной жизни уже не 

подвергается столь строгой регламентации. Именно в этом направлении, как я думаю, и 

будут развиваться общественные взаимоотношения. Равенство всех людей как граждан 

перед законом и соблюдение прав на частную жизнь их же, как индивидуумов. В этом случае 

религиозная терпимость будет способствовать утверждению толерантности в обществе как 

ценности нового глобального мира. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ ЯК ПЕРЕШКОДА ЙОГО 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Питання гендерної нерівності на сучасному етапі розвитку суспільства є актуальним і для 

розвинутих країн, і для країн, що розвиваються. Незважаючи на очевидний прогрес в 

утвердженні громадянських прав жінок, гендерна дискримінація, як і раніше, охоплює багато 

сфер суспільного життя. Наприклад, можливість доступу до ресурсів і розпорядження ними, 

як аспект реалізації і економічних можливостей,   і представлення владних інтересів, 

політичних виборів. З цієї причини досягнення гендерної рівності стає одним із системних та 

центральних показників розвитку кожної країни. 

Формування модерну передбачає відхід від патріархальних нормативів та приписів, але 

звичаєве право може стояти на перешкоді модернізації: навіть зараз, досягнувши кар’єрних 

успіхів, жінки часто-густо переймають маскулінні формати поведінки, навіть обганяючи 

чоловіків у жорсткості, не завжди виправданому трудоголізмі, підступності та насильстві. Це 

є не найкращим проявом людських якостей взагалі, а для матері, берегині домашнього 

вогнища - тим більше. Але з історії нам відомо, що в тих випадках, коли жінкам вдавалося 

отримати владу, то вони були змушені діяти, узгоджуючись з жорстокими законами політики 

і моральними нормами свого часу. Так, вольова і розумна царівна Софія, що правила при ще 

малих Петрі і Івану Алексійовичах, для утримання влади намовила на бунт стрільців, за що 

була до кінця життя заточена в монастир. Катерина Велика, яка відвоювала у Туреччини 

Крим, заснувала Ермітаж, товаришувала з Дідро, листувалася із Вольтером і впроваджувала 

ідеї європейського просвітництва, поза інтригами та використанням власної фемінності 

навряд чи досягла б політичного успіху, тож брала участь у змові проти свого власного 

чоловіка з метою узурпації влади. Таким чином, ми бачимо, що жінки-політики не гребували 

ніякими засобами по відношенню к противникам і знали, що і їм ніхто не буде робити 

знижку на «слабкість статі». І неважливо, історія це або сучасність, коли взірцем для 

багатьох чоловіків та жінок стає «солдат Джейн». Історичний досвід свідчить  про те, що 

вольові якості жінки цілком дозволяють їй правити народами, а от буде вона чинити опір 

тиранії, чи здійснювати диктаторську політику залежить від тих культурних й економічних 

контекстів, які або уможливлять її участь у просуванні її країни до процвітання та свободи 

або позбавлять і її саму, і суспільство, у якому вона перебуває гуманістичних обріїв 

розвитку. 

"Ключем для майбутнього будь-якої країни і будь-якого закладу є можливість залучення 

кращих талантів. У майбутньому талант буде більш важливим, ніж капітал або що-небудь 

ще,а жінки становлять половину світового людського капіталу, тому розширення прав і 

освіта дівчаток і жінок, використання їх талантів і лідерства в глобальному масштабі - 

основні елементи успіху і процвітання в усе більш конкурентному світі".[1] За даними 

дослідження ВЕФ-2012 (Всесвітній економічний форум - 2012), жодна країна поки не 

досягла повної рівноправності між чоловіками і жінками. Найбільший прогрес досягнутий у 

сфері здоров'я та освіти - глобальні значення відповідних індексів рівні 96 і 93% (тобто 

гендерний розрив подоланий, відповідно, на 96 і 93%). Гендерний розрив у економічній і 
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політичній сферах залишається значним - 60 і лише 20%.[2]Україна займає низьку позицію в 

ряду країн світу. Індекс гендерної нерівності в політиці на Україні - один з найнижчих в світі 

(0,0535, 119 місце). Як зазначено в звіті ВЕФ, в українському парламенті жінки становлять 

всього 9 відсотків. [3]  

Факт, що держави, які мають у своїх парламентах і урядах менше 25-30% жінок, погано 

справляються з проблемами охорони материнства і дитинства, соціального захисту, прав 

дитини. А ось там, де жінки складають хоча б одну третину в структурах влади, суспільство 

розвивається стабільніше, воно соціально орієнтоване. При цьому сам процес поступового 

збільшення відсотка жінок в органах влади - безсумнівний знак прогресу цивілізації.  І хоча у 

політичній системі значення мають не тільки особистості, але і інститути, і парламент 

Руанди не стане працювати ефективніше парламенту Великобританії від того, що відсоток 

жінок в ньому вище, та сам цей факт говорить про те, що розширення прав і можливостей 

жінок все частіше розглядається як невід'ємна частина соціально-економічного розвитку та 

процвітання. Всесвітній банк, наприклад, невпинно працював на просуванні своєї ініціативи 

«гендерної рівності з метою розвитку". Журнал Foreign Policy послідовно повідомив про 

доведеного зв'язку між розширенням можливостей жінок, скороченням масштабів бідності та 

економічного прогресу страшного геноциду, намагаються заробити базові демократичні 

механізми. Тому модернізація  як результат і процес не може не корелювати з питанням 

подальшого розгортання різних аспектів гендерної рівності. Тому логічно, що більшість 

великих міжнародних громадських організацій, таких як Oxfam, MercyCorps і Care включили 

жіночі програми розширення можливостей в якості ключового елемента своїх завдань. 
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СФЕРА СТРАХОВАНИЯ БЕЛАРУСИ: ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Риск объективно присутствует во всех сферах деятельности индивида, связан с ней и 

проявляется как множество разрозненных рисков, с которыми постоянно сталкивается 

человек. Необходимость защиты от рисков и неизбежность наступления тех или иных 

жизненных кризисов обусловили появление и становления института страхования. 

Одним из главных понятий, раскрывающих суть страхования, является «риск», что 

буквально означает «принятие решения, результат которого неизвестен». Очевидно, что 

принятие решения связано с активным действующим субъектом, который ориентируется на 

определенный исход будущей ситуации. С другой стороны, в результате действий субъекта 

ситуация может стать: ожидаемой/неожиданной; зависимой/не зависимой от действия 
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субъекта; желаемой/нежелаемой для субъекта. Понятие риска в социологии прежде всего, 

включает в себя субъект действия, и только потом вероятность наступления какого-либо 

события и характеристику последствий данного события. Субъект действия, наделяется 

характеристикой, согласно которой «он принимает решения на основе исчисления 

вероятностей и оценки величин возможных последствий, что является определяющим в 

страховой сфере» [3, с. 235]. Важным в данном определении риска является тот факт, что за 

его основу принимаются действия людей, а не только события. Риск, а также необходимость 

компенсации и предотвращения возможных потерь в результате его проявления 

обуславливают потребность в страховании. Практически любая деятельность человека 

может быть защищена от случайностей посредством страхования, которое гарантирует 

индивиду защиту, предоставляя свободу выбора и действий в достижении поставленной 

цели. 

Постоянное развитие технологий, забота о безопасности жизнедеятельности, применение 

актуарных расчетов при моделировании различных рисковых ситуаций в сфере страхования 

ограничивают случайность, уменьшают ущерб. В то же время существуют ситуации 

(стихийные бедствия, несчастные случаи), где проявление риска мало зависит от воли 

человека, что делает институт страховой защиты актуальным и в будущем. 

Деятельность страховых компаний стала предметом социологических изучений в странах 

СНГ с середины 1990-х годов, когда их функционирование стало рассматриваться как 

деятельность социальных организаций и в процессе столкновения социальных интересов 

страховых фирм с социальными интересами других страховщиков и социальных групп, 

взаимодействующих в страховой сфере [4, с.21]. Сегодня наиболее разработан в 

теоретическом и практическом аспекте анализ сущности страхования как рыночного 

института и выражается в рисковой функции в качестве основной. Однако, по мнению М. В. 

Мазаевой, поведение участников страховых отношений подчиняется не только 

экономическим законам и факторам риска, но и социальным законам развития систем [1, 

с.17]. Для изучения их влияния на систему страхования необходим в большей степени 

социологический, нежели экономический, подход. Проблема социальной сущности 

страховых отношений становится все более актуальной для исследователей [1, с.30].  

Направленность системы на человека предполагает определенную структуру видов 

страхования и методы их осуществления. Без создания позитивного опыта страховых 

отношений трудно ожидать увеличения степени доверия населения к страхованию. В числе 

первостепенных проблем – преодоление добровольно-принудительных методов заключения 

договоров и обеспечение прав страхователей. Затем следуют проблемы конкурентной 

борьбы на рынке, поскольку взаимоотношения страховщиков и связанные с этими 

отношениями особенности влияют на страховых агентов, у которых также существует ряд во 

многом противоречивых интересов [1, с.37]. Самый большой моральный резерв развития 

страхования в современной Беларуси – это укрепление доверия со стороны населения к 

страховым компаниям, которое реализуется при возникновении страхового случая и при 

справедливом решении вопроса о выплате и размере страхового возмещения.  

Систему страхования необходимо рассматривать и как элемент социальной защиты, которая 

в свою очередь является многоуровневой структурой, включающей в себя социальное 

страхование и пенсионное обеспечение, социальную работу и социальную помощь. Анализ 

публикаций по данной проблематике позволяет выделить несколько основных тенденций 

развития системы: 1) снижение общего объема финансирования социальной системы с 

акцентом на увеличение ее эффективности; 2) создание более тесной связи между 

элементами системы социальной защиты и фактическими потребностями; 3) увеличение 

социально-экономической эффективности системы социальной защиты; 4) демократизация 

системы социальной защиты (возможность выбора типа и формы услуг); 5) повышение 
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уровня личного участия в финансировании и персональной ответственности граждан за 

степень их социальной защищенности [2, с.7]. 

Одной из задач социальной политики государства в рамках социальной защиты населения 

является поддержание стабильности и устойчивого развития общества. Система страхования 

выступает в роли одного из направлений социальной политики и представляет собой 

социальный институт, который следует рассматривать не только как комплекс мер 

защитного характера, позволяющих поддерживать социальное благополучие человека, но и 

как стратегию,, ориентированную на формирование в обществе отношения к страхованию 

как к инструменту инвестирования в сохранение таких ценностей, как жизнь, здоровье, 

имущество. 

В данном контексте политика государства в сфере страхования направлена на достижение 

следующих задач: повышение уровня социальной защиты населения; достижение 

справедливости в распределении финансового бремени системы социального страхования; 

учет социальных ожиданий различных групп населения; эффективность использования 

страховых ресурсов. 

Особенность системы страхования заключается в том, что она, выполняя функции 

социальной защиты, сочетает в себе личную ответственность граждан за свое благополучие и 

солидарную взаимопомощь. Установление института страховой защиты его развитие, вне 

всякого сомнения, способствует укреплению социальной стабильности и является 

достижением любого общества. 
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ПОЛІТИЧНІ КРИЗИ В ПЕРІОД ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 

Виборчі кампанії, як загальнонаціональні, так місцеві, у політичному процесі 

характеризуються високою концентрацією подій. Кандидати та партії, що борються за 

завоювання влади, використовують різноманітні методи та інструменти покращення 

електорального рейтингу, а строки проведення агітаційної роботи змушуть діяти їх 

інтесивно. Сполучення цих чинників, безумовно, є основою для виникнення політичних 

криз.  

Власне, кризи, як загострення існуючих протиріч, супроводжують весь період виборчої 

кампанії. Проте, у науковій літературі часто увагу зосереджують лише на одному типі криз 

під час виборів, політичному скандалі. Даний тип передбачає сенсаційність новини, що стає 

предметом дискусій серед громадскості та ЗМІ. Традиційний політичний скандал 

розвивається навколо постаті кандидата й пов’язаний з його вчинками або поведінкою, 
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неетичного або нелегального характеру. Використання службового становища, 

оприлюднення фактів задіяності у корупціних схемах, подробиці особистого життя, 

непопулярні рішення по певним законодавчим ініціативам, і навіть, одна критична заява 

можуть стати причинами скандалу. Таким чином, ядром цієї кризи є помилка/и кандидата, а 

наслідком – втрата довіри виборця. Важливо наголосити, що політичний скандал є одним з 

найбільш запам’ятовуваних типів подій, але під час виборчої кампанії виникає ряд інших 

криз, що справляють не менший вплив на електоральні позиції кандидата або партії. 

Зокрема, у виборчому процесі можуть ставатися переломні події, що викликають не просто 

корегування повістки дня виборчого суб’єкту, а й повну зміну стратегії дій, головних 

слоганів та інформаційних месседжів. Таку кризу можна назвати стратегічною. Як правило, 

її ядром є втрата пріоритетного ресурсу або базової складової. Серед причин стратегічних 

криз можна назвати надзвичайні події в державі (природні, техногенні катастрофи або масові 

протести), втрата працездатності або тяжка хвороба кандидата, припинення діяльності 

керівного складу штабу партії. Найбільша складність, за умов такої кризи, виробити 

раціональні й оптимальні рішення для виходу з нею, враховуючи нестандартність ситуації та 

обмеженість часу. 

Також у період проведення виборчої кампанії поширеним явищем є виникнення 

організаційної кризи. Вона пов’язана з неможливістю реалізувати стратегію дій на практиці, 

найчастіше її причинами є дисфункціональні відносини у виборчому штабі, нераціональний 

розподіл посадових обов’язків працівників або неправильна побудова структури штабу. Ця 

криза є внутрішньою за своїм характером, проте вона може трансформуватися у зовнішню, 

оскільки неефективна робота команди виборчого суб’єкту буде постійно виявлятися під час 

проведення різноманітних акцій, реалізації проектів та медійних кампаній.  

На противагу, можна навести тип кризи, що від початку має зовнішні причини – це «атака 

конкурентів», метою якої є отримати електоральну перевагу. Види такого роду атак можуть 

бути різними: створення негативних інформаційних приводів, зриви проведення масових 

заходів, блокування або перехоплення ініціатив. Відповідно, штаб кандидата або партії, на 

який здійснено атаку має реагувати на цей вид кризи, таким чином, втрачаючи контроль над 

власним порядком денним або змінюючи його. В будь-якому випадку це призводить до 

дестабілізації ведення кампанії. У політичній практиці стаються ситуації, коли одна криза 

накладається на іншу, тоді комплекс кризових подій можна назвати мультифункціональною 

кризою. Загалом, вона є найгострішою, оскільки оцінити її наслідки для виборчої кампанії 

надзвичайно складно. Перш за все потрібен, детальний аудит ситуації: якщо перетинаються 

площини політичного скандалу. організаційної кризи та «атаки конкурентів», то створюється 

новий політичний контекст. Враховуючи вплив різних політичних криз, рішення для їх 

подалання повинні мати креативний та переконуючий характер.  

Досить поширеною є думка, що вибори – це стан постійної кризи для виборчого суб’єкта та 

консультантів. Проте, таких підхід обмежує ідентифікацію виду кризи, що ускладнює 

формування шляхів виходу з неї, перетворює роботу виборчого штабу на хаосний рух, 

нівелює виконання стратегії дій та призводить до поразки у виборчих перегонах.Іншою 

крайністю політичного менеджменту є оцінка кожної події, яка має негативний вплив на 

рейтинг виборчого суб’єкту як політичної кризи. Нагнітання панічних настроїв призводить 

до ipраціональних кроків, які негативно впливають на підсумки кампанії. Політичні кризи у 

період виборчої кампанії мають різні причини, характер та наслідки. Потрібно переглянути 

монопольну, в політології, думку пріоритетної ролі політичних скандалів, оскільки ряд вище 

окреслених політичних криз можуть мати більш глобальний та всеосяжний вплив на 

виборчий результат кандидата або партії. 
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СЕКЦІЯ 4. 

СУЧАСНА УКРАЇНА: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗКОЛ АБО БОРОТЬБА ЗА 

МОДЕРН(И)? 

Аршинець В. О. (м. Київ) 

arshinets_viktor@i.ua 

УМОВИ УСПІШНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Історія налічує багато революцій. Нажаль всі вони були кровопролитними та більшість із них 

мало ефективними. Маємо змогу проаналізувати революції та громадянські війни країн, які 

мали потенціал на лідерство у світі.  

Англійська революція (1640-1660) була однією з найвпливовіших, але згубила 100 000 

солдатських життів. У результаті революція призвела до утворення утилітаризму та 

лібералізму. Але відкрила можливості для наукового піднесення, колоніального розвитку та 

промислового перевороту. 

Війна за незалежність США (1775-1783). Тисячі загиблих солдат, але натомість була 

прийнята Американська конституція. Громадянська війна(1861-1865) призвела до сотен 

тисяч жертв, натомість скасувала рабство, прискорила розвиток господарства та 

промислового виробництва.  

Революція у Франції (1789-1814) принесла у жертву  мільйони чоловік лише заради спроб 

створити демократію.  

У Росії революція (1917-1923) забрала десятки мільйонів життів, незважаючи на всі помилки, 

репресії та геноциди СРСР став світовим лідером у науковій та космічній експансії у 60-80-

их. 

Німеччина розв’язала дві світові війни, перша з яких закінчилася революцією у 1918р, а 

друга розподілом країни на сфери впливу. Війни Німеччини забрали більше десятків 

мільйонів життів. 

Розглянувши деякі революції та їх результати можемо класифікувати їх за ефективністю. 

Вважають що революції у Англії та Америці були найбільш ефективні, оскільки: 

-майже не знищували інтелігенцію; 

-кровопролиття було мінімальним порівняно з іншими революціями; 

-лідерство у промисловості та на міжнародному ринку є наслідком ефективних революцій. 

У Росії та Франції революції мали середню ефективність, оскільки: 

-хоч вони мало впливали на власні країни, але вони залишали за собою ідейний вплив на 

світ; 

 -знищували та репресували інтелігенцію;  

 -забезпечували розвиток науки та культури. 

Найменш ефективними були війни та революції Німеччини, оскільки: 

 -дії Німеччини призводили до неймовірно великих жертв; 

  -знищили майже всю інтелігенцію; 

 -країна втратила абсолютно весь потенціал. 
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За часів незалежності Україна пережила дві революції. Нажаль обидві можна віднести до 

найменш ефективних. У 2004 році приводом для революції були масові фальсифікації 

виборів президента, основним результатом революції було призначено Верховним судом 

повторного другого туру президентських виборів, приходом до влади опозиції, яка згодом 

фактично стала на коліна перед попередниками. У 2013-2014 роках на революції гідності 

загинуло близько 130 патріотів, внаслідок репресій були поранені тисячі, сотні зникли 

безвісти. Вона була зумовлена невдоволенням населення щодо зосередження влади 

президентом у своїх руках, та відмова уряду від курсу на євроінтеграцію. Українці вважають, 

що на Україні у 2004 і 2013р революції були вдалими, але по відношенню до українського 

народу нічого не змінювалося після революції, зміни відбувалися лише при чинній владі, у 

якій правитель  пом’якшував режим, а згодом під лозунгами «підв’яжемо паски» викачував 

все найцінніше з України. На даний час лише зовнішня загроза і відсутність очолення 

революції інтелігенцією стримує нову революцію, але цього разу на рівні військового 

перевороту. 

Таким чином проаналізувавши наймаштабніші революції за останні 400 років можна зробити 

такі висновки: 

-чим менше людей складає своє життя задля революції, тим більший потенціал країни у 

майбутньому; 

-чим більше дослухатись до інтелігенції, та менше приносити їх в жертву, тим більше 

перемог здобуде революція; 

-чим більша соціальна ефективність, тим менше вірогідність руйнування країни.  

 Революції зароджуються у мотивації та мисленні, а вони змінюються з плином часу. 

Допомогти людям змінити мотивації та мислення, залишивши їх живими та включити в 

процеси соціальних інновацій - це і є головне завдання підготовленої та успішної революції. 

Без підготовки революції інтелігенцією, можливий лише нещадний бунт. Для запобігання 

перетворення революції в бунт, необхідно підживлювати революцію новими ідеями та 

смислами. 

 

Баханов О. Ю. (м. Київ) 

bakhanov@ukr.net 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ В 

УКРАЇНІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ  МІЖНАРОДНИХ МІНІМАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ  ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ. 

Вкрай складна соціальна ситуація в нашій країні стала причиною до впровадження та 

імплементації в наш соціальний контекст відпрацьованих світових форм щодо мінімальних 

стандартів захисту прав дітей під час гуманітарних дій.  

Досвід світового суспільства після природніх та гуманітарних катастроф останніх десятирічь  

дозволив розробити світові стандарти для надання гуманітарної допомоги для дорослих. 

Декілька років тому з’явились мінімальні соціальні стандарти щодо захисту прав дітей.  

В 2015 році Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) звернувся до державних та громадських 

організацій України з метою вирішення питань соціального захисту і допомоги дітям в 

контексті захисту їх прав та розробки і адаптації до українських реалій міжнародних 

стандартів.  
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У цій зустрічі брали участь представники Міністерства соціальної політики, офісу 

Уповноваженого з прав дитини, Terre des Hommes, YMCA України, організації Врятуйте 

Україну, Асоціація дитячих та сімейних психологів, Caritas Україна, Українська асоціація 

фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій, Жіночий консорціум України, 

Всеукраїнська фундація з прав дитини, Мирне коло, Партнерство "Кожній дитині», Данська 

рада у справах біженців, Міжнародний медичний корпус, Єдність за майбутнє, Дитячий 

Фонд ООН (ЮНІСЕФ). 

В наслідок проведеної роботи експертна група вибрала із усіх міжнародних стандартів 7 

стандартів, що є максимально впливовими на ситуацію в Україні, і можуть бути механізмами 

соціального захисту прав дитини.  

Стандарт 1: Координація. Криза в Україні виявила слабкі місця в системі захисту прав дітей. 

Відсутність єдиної координації на всіх рівнях нівелює зусилля і кінцеву результативність 

структур органів виконавчої влади, громадянського суспільства. Діюча законодавча база не 

передбачала механізмів взаємодії та оперативного реагування на наслідки військових дій в 

контексті захисту прав дітей.  Тому необхідним є створення дієвих механізмів щодо 

створення гуманітарних штабів з конкретними планами дій, організація дієвого соціального 

супроводу дітей та їх родин, максимальна інформаційна відкритість та координація.   

Стандарт 10: Психосоціальний стрес і психічні розлади. Велика кількість тимчасових 

переселенців, членів сімей учасників АТО, мешканців конфліктних територій породжують 

психосоціальні стреси та психічні розлади. Постійна, структурована, кваліфікована допомога 

та підтримка відповідних фахівців на державному та регіональному рівнях, створення мереж 

соціальної громадської підтримки та підготовка нових і перепідготовка досвідчених фахівців 

допоможе у вирішенні ситуації.  

Стандарт 13: Несупроводжувані і розлучені діти. Під час військових та політичних 

конфліктів різко збільшується кількість дітей, що втрачають зв’язки із своєю родиною. Тому 

вдале, оперативне та інформаційно-кваліфіковане втручання у ситуацію дозволить 

оперативно вирішувати проблеми дітей, створюючи механізми допомоги, які максимально не 

травмують дитину. 

Стандарт 15: Кейс менеджмент. Метою цього стандарту є аналіз законодавчої бази, на 

наявність і доступність кадрових і фінансових ресурсів у визначенні видів підтримки, 

необхідної для функціонування державної системи кейс-менеджменту та створення 

загальних механізмів взаємодії по роботі з дітьми та сім'ями СЖО. А також розробка 

критеріїв, в яких визначені випадки вимагають екстреного втручання і реагування. 

Стандарт 17: Простір - сприятливий для дітей. Всі діти і молоді люди можуть скористатися 

сприятливими для дітей просторами в своїй спільноті, де вони можуть взяти участь в різних 

організованих заходах в безпечній, інклюзивній обстановці, яка враховує інтереси дитини. 

Створення таких просторів і є завданням цього стандарту. 

Стандарт 18: Захист виключених дітей (діти з особливими потребами, діти, які потребують 

спеціалізованої допомоги). Проблема виключених дітей ніколи не стояла в Україні, як 

пріоритетна.  Недостатнє фінансування цієї сфери, недостатнє інформування населення, брак 

кваліфікованих фахівців не дає можливість покрити потреби всіх груп в повній мірі. 

Вирішити ці питання є завданням стандарту. 

Стандарт 20: Освіта і захист дітей. Моніторинг потреб в сфері освіти і захисту дітей. 

Забезпечення безперервності освіти в Україні. Включення компонента психо-соціальної 

підтримки в навчально-виховний процес. Підвищення рівня знань дітей та  навчання 

педагогічних колективів щодо мінної безпеки, першої медичної допомоги, психологічної 

підтримки, захисту прав дітей, толерантного відношення. 
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ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ У БОРОТЬБІ ЗА МОДЕРНИ 

Усі процеси людської життєдіяльності інтегровані у вельми особливий тип розвитку – 

історію як еволюцію культурних (у  найширшому розумінні цієї дефініції) форм існування. 

Саме у поступі людства життя індивідууму набуває цінності не як просто як витвір природи, 

але як надбання цивілізації, умова та чинник її розвитку у мірі не меншій, аніж вона сама є 

середовищем формування людської особистості. Чим більш розвиненим стає суспільство, 

тим більша його зацікавленість у вивченні якісних характеристик життя своїх громадян, бо 

лише щасливі люди здатні до побудови позитиву у соціальній практиці, і, лише комплексне 

бачення щастя робить і спільноту, і індивідуума насправді ефективними. Не випадково ООН 

замовила скласти за об'єктивними статистичними маркерами показник щастя як 

інтегрального показника задоволення людини своїм життям, причому враховується ВВП на 

душу населення, екологічна ситуація, порядок у країні. Таким чином, рейтинг добробуту 

найсуттєвішим чином впливає на соціальне самопочуття людини. [4] 

Те, наскільки пов’язаними є суб’єктивні та об’єктивні виміри щастя як особливого 

соціокультурного феномену, яскраво видно на прикладі Данії, розвинутої країни, де живуть  

найщасливіші у світі люди. Найнижчий рівень щастя у Бурунді. Україна цього року посіла 

123 місце зі 157 в рейтингу щастя серед країн, опинившись поміж Кенією та Ганою. За 

даними 2015 [1] року 57% українців вважали себе щасливими, або швидше щасливими, ніж 

навпаки , причому на Донбасі щасливими себе вважає тільки третина населення (знову 

маємо кореляти із політичними подіями). А за останній рік у цілому ми посунулися до низу 

(скоріше нещасливі, ніж щасливі) на 12 місць. У західному регіоні щасливих українців 

більше двох третин, і з цих же місць традиційно рекрутуються «заробітчани», їх же 

співмешканці піднесені надією на плідність євро інтеграційних процесів, зорієнтовані на 

цінності свободи, демократії, індивідуальної ініціативи та волевиявлення. 

 У тих випадках, коли держава переймається питаннями особистісної свободи на свій кшталт 

( чого варті лише приписи індійської Конституції про те, що « жоден індивід не може бути 

позбавлений життя чи свободи у іншому порядку, аніж це передбачено чинним 

законодавством» [3]) права людини на щасливе життя парадоксальним чином виявляються 

набагато менше захищеними, аніж коли ми покладаємося на її власний розсуд і, відповідно, 

зростають суїцидальні настрої.  

Якщо раніше ученими вважалося, що визначальним у поціновуванні особистістю власного 

існування є традиція приналежності до певної культурної інтенції, так, прагнення «досягти» 

рахувалося більш небезпечним для емоційно-психічного стану, аніж цінності «споглядання», 

то зараз ми стаємо свідками того, як саме політико-економічні аспекти суспільного буття 

визначають рівень щастя людини Так, Індія має показник самогубств 23,2 на 100 000 осіб 

населення, незважаючи на те, що самогубство, згідно до звичаєвого права рахується 

злочином, а сім’я, що зустрілася з таким горем може на додаток ще й зазнати 

переслідувань.[5] Швеція, країна де люди менше, у порівнянні із Європою загалом (показник 

самогубств 1,4) [5,6]  важать власним існуванням усе одно вкорочують собі віку у 2,5 рази 

рідше, аніж у Індії, чи Китаї, хоча ніяких особливих положень про життя як цінність закони 

Швеції не містять, бо це вважається само собою зрозумілим і головні акценти ставляться 

саме на якісні характеристики існування – свободу совісті, зібрань, переміщень та об’єднань, 

інформаційні та особистісні виміри щасливого буття [7].  

Конституція нашої держави також наголошує на найвищій соціальній цінності життя 

людини, асоціюючи їх, як і здоров’я із честю, гідністю, недоторканістю та безпекою.  
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Причому саме права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, яка відповідає перед особою  за їх утвердження і забезпечення, що і 

виступає її головним історичним покликанням та обов’язком [8].  У сучасних історичних 

умовах «цілеспрямованої радикальної трансформації суспільства, що охоплює як 

макрорівень – наприклад, змінюючи зразки соціальної дії та її орієнтацій, формуючи нову 

ідентичність – так і інституційну структуру соціуму» [2., с.27]  актуалізується необхідність 

виваженої соціальної політики держави щодо своїх громадян, аби положення Основного 

закону не лишалися на рівні декларацій, а насправді протидіяли суїцидальним тенденціям 

сучасного світу, де модернізація формує як нові можливості бути щасливим, так і нові 

перепони для цього, примушуючи по-новому дивитися на якість життя та його цінність. 
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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНЫ: УТРАЧЕННЫЕ НАДЕЖДЫ 

Акт провозглашения независимости Украины в 1991 году означал не только факт появления 

на политической карте мира нового европейского государства, но и одновременно отказ от 

того политического устройства, которое существовало в течение многих лет на данной 

территории. Установление независимого государства предполагало радикальное расставание  

с коммунистическим прошлым и связанными с ним формами организации социальной 

жизни. По сути дела перед обществом, его политической элитой не стояла проблема выбора, 

какой путь дальнейшего развития следует избрать. Перед освободившимся от имперского 

прошлого общества в качестве образца политической организации стояли европейские 

государства с устоявшейся демократией, рыночной экономикой, а главное, - высоким 
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уровнем жизни. Для того, чтобы достичь уровня образцовых европейских государств был 

начертан определенный путь, который получил общее название модернизация.  

Падение коммунистического режима способствовало установлению принципа открытости во 

всех сферах (идеологической, культурной, политической и экономической) и стимулировало 

рост культурных взаимодействий между Украиной и Европой и скорейшую адаптацию 

западных моделей социально-экономической жизни. Попытаемся осмыслить в категориях 

«открытости» и «закрытости» процесс модернизации в истории современной Украины.  

Опыт модернизации Украины весьма специфичен и представляет собой либо уклонение от 

установленных на Западе норм, либо ряд систематических уступок давлению модернизации 

при сохранении глубинных старых привычек. Опыт модернизации Украины, согласно 

мнению западных социологов (Дж. Арнасон), лучше понимать как одну из «альтернативных 

модернизаций». Это не столько долгожданное «чаемое» возвращение к Европе и 

установление рабочего режима «открытого» общества, сколько начало новой 

дифференциации опытов открытости и закрытости и рост напряжения между этими двумя 

взаимоисключающими стремлениями.  

Как доказал Дж. Арнасон в своем анализе множественных модерностей и моделей 

модернизации, следует проводить различие между теми обществами, которые пережили 

модернизацию в силу «внутренней логики» своего существования, и теми, которые «просто 

попали в орбиту геополитических и исторических обстоятельств».  

Траектории модернизации в Украине  прежде всего отмечены зависимостью от внешнего 

воздействия и порой явным воспроизведением внешних стимулов. Реализация западного 

проекта модернизации в Украине понималась обычно как сооружение «каналов открытости» 

в периферийном для Европы регионе, где раньше господствовали марксистская идеология, 

традиционализм и авторитарные формы самосознания. Однако принципу открытости в 

Украине всегда противостоял проект построения государства на базе самобытных традиций, 

а национальная идентификация была связана с более общими цивилизационными 

установками (главной из которых  был миф о Центральной Европе как о надгосударственном 

и отвечающем интересам каждой из этих наций образовании). Установка на национальную 

обособленность и самобытность на практике часто оборачивалась тоталитарными 

устремлениями. Такие настроения особенно сильно укрепляются в обществе тогда, когда 

многолетние попытки его реформирования воспринимаются порой как источник постоянных 

бедствий и унижений. Попытка модернизации общества в такой ситуации толкуется как 

бесплодная и выгодная исключительно узкому слою олигархов: она не совершенствует это 

общество и даже не утверждает его исключительность, но лишь разрушает его. Адаптация 

модерности и современных институтов в такой версии радикализирует социальные 

тенденции, ведущие к закрытости.  

Обнаруженные социальные тенденции к закрытости можно проследить в различных сферах 

социальной жизни. В сфере идеологии обособленность обусловлена абсолютистским 

пониманием политики — она признает только один вид дискурса, полагая его подлинным 

выражением нужд общества. Такая идеологическая закрытость была свойственна советскому 

обществу, где отвергалось любое отступление от единственно верного марксистско-

ленинского учения. В современном украинском обществе либеральная риторика приобрела 

безальтернативный статус и придала различным видам репрезентации “либеральной” 

демократии тотальный характер. Запрещение коммунистической партии и начатая 

украинской властью широкая кампания декоммунизации продолжает тенденцию к 

закрытости политического дискурса. 

Закрытость культуры — это прямое выражение нетерпимости к внешним влияниям, которая 

особенно усилилась в результате военного конфликта с Россией. Предполагается, что 
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украинская культура является самобытной и репрезентирующей себя в каждом члене 

общества и должна быть максимально защищена от российского влияния. Поэтому 

проводятся политические мероприятия, запрещающие демонстрацию российских фильмов и 

ввоз русскоязычной книжной продукции.  В настоящее время мы продолжаем наблюдать 

тенденцию, ведущую к политической закрытости, когда допустимым оказывается 

политический агент только одного рода — именно он прославляется как благотворный 

источник развития, тогда как оппозиция и все несогласные воспринимаются как угроза 

системе (враги Украины). 

Итак, в Украине противопоставление модернизма и открытости традиционализму и 

закрытости само по себе проблематично и поэтому история модернизации  государства   

должна быть осмыслена заново: не как привнесение извне веяний прогресса, но как  попытка 

адаптации к местным обстоятельствам институтов демократического общества. В ходе этой 

адаптации открывается противоречивость модернизации Украины, состоящая в 

напряженности противоположных принципов, подразумевающих как открытость, так и 

закрытость общества.  
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ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В КОНЦЕПЦІЇ «ЄВРАЗІЙСТВА» 

ОЛЕКСАНДРА ДУГІНА 

Інтерес до геополітичної думки Російської Федерації доволі сильно активізувався за останні 

декілька років. Конфлікт на території Грузії, анексія Криму та конфлікт на Донбасі, 

втручання у конфлікт у Сирії виявляють практичне застосування геополітичної стратегії 

нашого східного сусіда. 

У сучасній Росії, науковий доробок Олександра Дугіна набуває значну популярність в 

контексті високої уваги усіх верств населення до зовнішньої політики власної держави. 

Для аналізу геополітичної думки Дугіна, найчастіше використовують один з найвідоміших 

його аналітичних творів «Основи геополітики», написаного наприкінці епохи Єльцина Б.М. 

Не дивлячись на відносну застарілість викладених у цьому творі матеріалів, деякі постулати  

його геостратегічної концепції активно реалізуються в теперішньому часі. 

На думку Дугіна, територія сучасної Російської Федерації, не відповідає її геополітичній та 

історичній місії.  Російський народ ніколи не виходив з концепції «держави-нації», що є 

популярною у європейських державах. Це є стратегічною пасткою і в найближчому 

майбутньому може трансформувати геополітичний вплив Росії у рамки «регіональної 

держави». Тобто, історична політична міць Російської держави, сформована ще з часів Петра 

І та активізована за часів СРСР може зменшитися до кордонів держав-сусідів минулої 

імперії.  У цьому контексті, на його думку, головним  геополітичним антагоністом Росії - є 

держави атлантичного блоку на чолі з США. 
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У рамках подальшого розвитку потенціалу РФ, Дугін обґрунтовує створення Нової 

Російської Імперії, що в рамках концепції «євразійства» має вибудовувати свої відносини з 

усіма геополітичними суб’єктами континентальної Євразії. А після створення цього союзу, 

вступити в природну геополітичну боротьбу з таласократичними державами. Тільки у 

випадку економічної, наукової та політичної інтеграції з Європою, союзу з Японією та 

виходу до Індійського океану ця боротьба неминуче приведе до поразки атлантизму. 

У рамках цієї концепції, він приділяє значну увагу геостратегічному положенню України. На 

його думку, боротьба між атлантичними державами та Росією за цю територію вже почалася. 

Не дивлячись на твердження про виключність цієї території для інтересів Росії, він не бачить 

Україну окремою державою. Дугін відносить Україну в рамки «санітарного кордону», що 

природньо поділяє Росію та Європу, відіграє роль певного каталізатора балансу сил у регіоні, 

перешкоджаючи більшій інтеграції таласократичної Європи і континентальної Росії. Більш 

того, її існування, на його думку, є загрозливим та штучним, через відсутність політичної 

цілі, неоднорідності народів та історично сформованої залежності від «великоруського» 

народу. Поділяючи українські землі на окремі регіони, або «зони впливу», він вказує на 

відмінність релігійної, національної та політично орієнтованої складової проживаючого на 

території України народу. До того ж, Дугін виділяє окремі, напів-автономічні осередки 

(Крим, Галиція, Волинь, Закарпаття, Східна Україна, Центральна Україна). Ці осередки, 

через свою специфічність, мають орієнтованість або на Росію (Крим, Східна та Центральна 

Україна), або на Західну Європу (Галиція, Волинь, Закарпаття). Але подібна концентрація 

впливу не влаштовує Росію, і в перспективі лінія кордону з Європою має проходити ще 

західніше. Територія Української держави, в цьому контексті має повністю вийти з 

атлантичного впливу та стати плацдармом для військово-технічної кооперації між Європою 

(на чолі з Німеччиною) та Росією у рамках «євразійської» концепції. 

Проаналізувавши концепцію Олександра Дугіна, можна дійти висновку, що на перший план  

при побудові Нової Імперії, беруться інтереси виключно Росії. Інтереси України зводяться до  

бездержавного територіального осередку або ж простого ресурсного придатку. 

 

Васильєва Ю. Д. (м. Київ) 

vasilyevayulia@ukr.net 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Переважна більшість громадян України та провідних політичних сил держави на 

сьогоднішній день виявляють схильність до євроінтеграції. Якщо навіть Україна 

найближчим часом вступить до ЄС, це не зможе негайно перетворити її на правову й 

демократичну державу. Політична система нашої країни поки не адаптована до 

європейського способу життя, у цьому й полягає унікальність проблеми трансформації.  

За довгі роки перебування на перетині західної та східної цивілізацій власна політична 

культура українського народу, його ментальність сформувались як неповторний симбіоз 

різних елементів культур (з перевагою все-таки західних цінностей). Проте, «у 

посткомуністичному українському суспільстві поширені та мають помітний вплив уявлення, 

ідеї, ідеали, орієнтації, настрої, стереотипи мислення та поведінки, культивовані радянським 

режимом, з одного боку, а, з другого, — одвічною мрією українського народу про незалежну 

власну державу [1]. 

Перейнявши у спадок від радянських часів архетип заідеологізованого традиційного 

суспільства, українці й досі відчувають його вплив. З огляду на це, інтеграції до 

Європейського співтовариства перешкоджають не стільки політичні, скільки психологічні 
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фактори. Європейці бажають бачити поряд з собою людей, які поділяють їх цінності, 

особливо у політико-правовій сфері, так як почуття відповідальності та усвідомлення себе як 

відповідального громадянина є грунтовною основою демократичної теорії та практики. 

Свідоме ігнорування вимог закону, вартості права, зневажливе ставлення до моральних 

норм, цінностей та традицій, що спостерігається зараз в українському соціумі (причому, як з 

боку політичного керівництва, так і населення), значно віддаляє нас від європейської 

інтеграції.  

Отже, несформованість політичної культури в Україні є небезпекою для розвитку і 

стабільного функціонування демократичного політичного режиму. Для того, щоб її 

уникнути, політична еліта має сформувати й затвердити на державному рівні концепцію 

демократичної освіти,  створити всі засади для формування і закріплення у свідомості 

населення європейських демократичних цінностей і норм. Але розвивати подібні поведінкові 

орієнтації громадян набагато складніше і довше, ніж створити це показово. Політичні лідери, 

що розповідають про розвиток демократії, забувають, що її неможливо нав’язати 

насильницьким шляхом.  

На підставі законів суспільного розвитку, політичних і психологічних особливостей 

українського народу, урядовці, які стурбовані долею країни, повинні розуміти, що не 

потрібно чекати швидких змін у поведінці та свідомості  українців, цей процес є дуже 

тривалим. Тому, очевидно, що реальні перспективи євроінтеграції поки залишаються доволі 

невизначеними і повністю пов'язані з послідовним розвитком європейських демократичних 

цінностей і закріпленням їх в українській культурі. Варто зауважити, що в Україні не 

проводились масштабні наукові дослідження домінуюючих ціннісних орієнтацій населення: 

в чому вони схожі або відмінні в залежності від конкретного регіону та в порівнянні з 

ціннісними орієнтаціями громадян  європейських країн. Тобто, у нас немає чітких керівних 

принципів для початку демократичних процесів, крім загального принципу посттоталітарної 

політичної культури. Також немає зафіксованих  у державно-управлінських документах 

конкретних визначень тих цінностей, які збираються закріплювати в суспільній свідомості. 

Демократична політична культура має ряд основних характеристик. Перш за все, цінністю 

виступає сама демократія як можливість участі народу в державному управлінні, прийнятті 

важливих політичних рішень. Основними ідеологічними цінностями демократії є 

законослухняна поведінка, правова культура і рівність перед законом для всіх: від звичайних 

громадян до президента. Важливе значення надається й наявності політичного плюралізму. 

Не остання роль в демократичному суспільстві належить індивідуалізму та конкуренції. 

Модерна політична наука до головних принципів демократії відносить також визнання 

народу як єдиного джерела влади та перевагу свобод людини у державних відносинах між 

владою та суспільством. Також сюди можна віднести вільний інформаційний простір без 

надмірного контролю з боку держави, право вільно висловлювати свої думки без загрози 

покарання, свободу створювати громадські організації та політичні партії.  

Лише поєднання цих демократичних цінностей в змозі піднести нас до європейських країн. 

Українська держава далека від справжньої ( а не позірної) демократії, незважаючи на те, що 

політична культура суспільства знаходиться в процесі динамічних перетворень, відходячи 

від авторитаризму. Отже, очевидно, що успіх як європейської інтеграції, так і переходу до 

демократії в цілому, на мою думку, може бути досягнуто тільки у випадку створення і 

реалізації національної програми для формування нової системи політичних і культурних 

цінностей. 
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ЯВИЩЕ СЕПАРАТИЗМУ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ 

Рух за незалежність значно посилився У Європі за останні роки. Вирішальним фактором 

стала криза, яка, безсумнівно, охопила увесь континент. Проте навряд чи найближчим часом 

будуть перекреслені які небудь географічні межі (принаймні офіційно і так, щоб це було 

прийнято усім іншим цивілізованим світом).  

Економічна криза у Європі розпалила прагнення до автономії, особливо в тих регіонах, які є 

економічними локомотивами. У зв’язку з цим вимоги до незалежності служать важелем 

тиску на центральну владу. Не завжди легко виявити, чи насправді даний рух є проявом  

прагнення створити незалежну країну, чи це просто боротьба за більшу автономію регіону. 

Шотландія, Каталонія, Країна Басків, Фламандський регіон, а віднедавна й територія східної 

України, так звані ДНР та ЛНР, демонструють своє бажання отримати незалежну 

державність. Вони втілюють нову сучасну форму сепаратизму. Також слід відмітити, що 

вони відносять себе до європейського руху, вважаючи, що незалежність принесе їм бажані 

переваги у глобальній конкуренції економічних регіонів. 

Загальні регіональні особливості, такі як, наприклад, спільна мова, просувають самобутність 

та служать для узаконення претензій на самовизначення. На даний момент сепаратистські 

вимоги набирають популярності. Регіони скаржаться, що їх інтереси ігноруються 

національною владою. Реформи, затверджені центральним урядом для вирішення кризової 

ситуації, часто протирічать регіональним інтересам, оскільки вони мають тенденцію ще 

міцніше зв’язувати регіони з центральною владою. Ключовим залишається наступне 

твердження: та частина країни, яка має право відокремитися, знаходиться на роздоріжжі між 

правом на самовизначення націй та територіальною цілісністю держави. Ці принципи є 

невідними частинами уставу ООН, однак їх інтерпретації відрізняються. На практиці, обидва 

принципи застосовуються у боротьбі з сепаратизмом. З іншого боку, односторонні умови 

декларації незалежності без згоди решти частини країни визнаються легітимними тільки в 

виняткових ситуаціях, зокрема, в тих випадках, коли закінчився строк колоніального статусу. 

Цікаво відмітити, що ЄС відіграє важливу роль у русі за незалежність. Так як її ціллю як раз і 

є створення незалежної самобутньої країни. Багато регіоналів вважають, що принцип 

субсидіарності, який є якорем Маастрихтського договору, робить ЄС гарантом далекосяжної 

регіональної компетенції. Мрії про самовизначення ще більше підігріваються баченням про 

подолання національної держави у єдиній Європі. Проте, розвиток Європейської інтеграції 

на даний момент не достатньо визначений, а це, в свою чергу, сприяє підтримці 

самовизначення незалежних національних держав.  

Центральні уряди відповідних країн мають вирішальний вплив на траєкторію рухів за 

незалежність. Не існує цілком правильного шляху боротьби з сепаратистськими вимогами, за 

винятком того, що ефективне управління послаблює рухи за незалежність. Уряди повинні 

впоратися з проблемою задоволення потреб автономії без шкоди для загального 

функціонування держави. Однак права автономії і федералістські структури стануть ще 

більш широко поширені. Рух за незалежність не зникне. 

Дійсно, питання виникнення, розповсюдження та усунення сепаратистських рухів напевне 

назавжди залишиться відкритим. Навіть зараз на скільки ми б не вважали Європу сучасним 

та провідним союзом країн, для неї це теж є невирішеною проблемою. Розглянемо на 
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прикладі країну Басків. Це, можна сказати, найтрадиційніший приклад європейського 

сепаратизму. Це досить значний регіон Іспанії на якому проживають більше 2 млн басків. 

Вони мають найбільш широкі права порівняно з іншими регіонами, баскська мова має статус 

державної. Не дивлячись на те, що країна Басків отримала достатні автономні права, це не 

зупиняє баскських терористів. І у боротьбі за незалежність, відокремлення від Іспанії 

загинуло близько 900 чоловік. Це пояснюється тим , що дуже рідко сепаратисти 

дотримуються поставленої мети. Як тільки досягнуто однієї цілі, наприклад підвищення 

соціальних умов проживання, з’являються інші – присвоєння їхній мові статусу державної, а 

потім і цілком автономного статусу їхньому регіону. У такому разі дуже важко тримати такі 

регіони під контролем. Краще попередити це губне явище. На жаль така ситуація склалася у 

нашій країні. Вимоги сепаратистів дуже невизначені: хтось ратує за приєднання до 

Російської Федерації, другі – за створення двох незалежних республік, а інші – тільки 

вимагають більш автономних прав.    

Отже, можно зробити висновок, що центральній владі слід постійно моніторити підвладні їй 

регіони, а не випускати одні й ті самі реформи, які не задовольняють потреби усієї держави, 

а лише окремих регіонів. Оскільки кожна країна є нерівномірною політичною спільнотою 

людей зі своїми правами та обов’язками. Усвідомлюючи це, явище сепаратизму можна 

попереджувати та контролювати. 

 

Григораш С. О., Ушивець Д. З. (м. Київ) 

sergiisokolskiy@gmail.com 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Зараз зовнішня політика України розвивається у напрямку співпраці з  Європейським 

союзом. Для нашої країни євроінтеграція - це економічне зростання, закордонні інвестиції в 

розвиток технологій, нові робочі місця, збільшення рівня конкурентоспроможності 

українського товаровиробника, прямий вихід на Європейський та світовий ринки.  

Співпраця з європейськими країнами необхідна для оновлення технологій вітчизняного 

виробництва, тому, що більшість обладнання на наших підприємствах суттєво поступається 

обладнанню підприємств передових країн Європи. В Україні просто недостатньо грошей на 

модернізацію підприємств до відповідності європейським стандартам. Якщо залучити 

іноземні інвестиції в вітчизняну економіку, то Україна зменшить відставання від 

європейських країн та вийде на стабільний економічний розвиток.  

Наступний плюс – покращення доступу товарів та послуг на Європейський ринок.  

Збільшення обсягу двосторонньої торгівлі, а  також транзит товарів через Україну  дозволить 

розвиватися відповідним галузям промисловості і сільського господарства та скласти більш 

якісну конкуренцію іншим країнам світу. 

Також повинно відбутись зближення законодавства України із законодавством 

Європейського союзу. Необхідно реформувати нашу правову систему та поступово привести 

її до європейських стандартів. Ці зміни стосуються трудового, приватного, фінансового, 

митного,  податкового законодавства, охорони праці, життя і здоров'я, захисту прав 

споживачів, технічних правил і стандартів та транспорту. 

Для якісного оцінювання наслідків євроінтеграції необхідно пояснювати громадянам та 

працівникам усіх органів державної влади про специфіку функціонування ЄС, про сутність 

європейської інтеграції, щоб це стало пріоритетним та свідомим вибором. Таку 

пояснювальну роботу необхідно проводити  через газети та телепередачі. Влада повинна 
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постійно підтримувати діалог із народом. Також потрібно наводити приклади не тільки того, 

що Європейський Союз може дати Україні, а й що наша країна може дати Євросоюзу. 

Але закритість системи управління державної влади, корупція, утиски засобів масової 

інформації, відсутність стабільності в питаннях  розвитку національної політики створює 

негатив у відносинах між Україною та ЄС, що перетворює нашу державу на країну-

аутсайдера.  

Така ситуація викликана наступними факторами: 

1. Процес визначення торгового профілю України тільки розпочався. 

2. Економічна криза не дозволяє Україні повністю використовувати квоти, надані 

Євросоюзом на імпорт української продукції. 

3. У нас сьогодні немає високотехнологічного виробництва на більшості підприємств 

країни. Тому значна кількість українських виробів не достатньо конкурентоспроможності 

або і зовсім не конкурентоздатні на світовому ринку. 

Завдяки традиційному машинобудуванню Україна може затвердитись на європейському 

ринку як виробник складної продукції. Тому потрібно активізувати інноваційний процес у 

країні. 

Сформулюємо основні шляхи зовнішньої економічної політики України по відношенню до 

європейських країн. 

а) Повна реалізація торгово-економічних відносин з європейськими країнами.  

б) Створення зони вільної торгівлі з країнами ЄС. 

в) Україна матиме можливість  приєднатися до провідних європейських програм 

інтеграційного характеру, що допоможуть у вирішення проблем, пов'язаних з енергетичною, 

транспортною, науковою і технічною сферами, сільським господарством, охороною 

навколишнього середовища, освітою. 

г) Для формування високого рівня конкурентоспроможності України необхідне стабільне 

отримання фінансової підтримки та технічної допомоги. 

Формування зовнішніх економічних зв'язків і інтеграційних процесів викликали ряд певних 

проблем: 

1. Подолання політичної і соціальної нестабільності.   

2. Покращення характеристик вітчизняного товару.    

3. Зменшення рівня інфляції.    

4. Піднесення ролі держави в процесах врегулювання правової бази. 

Необхідно вирішити ці питання, щоб продовжити роботу зв'язку України з ЄС. 

Таким чином, стратегічною метою України має стати Європейська інтеграція країни і як 

наслідок, членство в ЄС, тому що це найкращий спосіб побудувати економічно-розвинуту і 

демократичну державу, посилити позиції у світовій системі міжнародних відносин. 

Основною вигодою від євроінтеграції повинні стати стабільність політичної системи, 

модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поваги 

до прав людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

“Політична культура – сукупність стійких форм політичної свідомості і поведінки, способів 

функціонування політичних інститутів у межах певної політичної системи, які виявляються в 

діяльності суб’єктів політичного життя суспільства” [4]. Політична культура формує 

політичні інститути і впливає на них та на поведінку широких мас. 

На мою думку, згідно з класифікацією Г.Алмонда, С.Верби та Є.Вятра [4], політичну 

культуру в Україні можна визначити як суміш підданського та перехідного типів. 

Підданський тип властивий для культури, при якій громадяни країни байдуже ставляться до 

політичної системи, беззаперечно визнають авторитет уряду та пасивні у діях щодо 

політичного життя держави. Перехідний тип характеризується переходом від 

тоталітарного(“монополізм, тотальний контроль, згортання прав” людей [4]) до 

плюралістичного типу(багатий вибір ідеологій, політичних партій, свобода думки, рівність 

на виборах, проголошення захисту прав людей).  

Політична культура складається з: політичної свідомості, політичної поведінки та 

політичного досвіду. Політична свідомість – система цінностей, переконань, політичних 

знань, на основі яких виробляються орієнтації людей, погляди на політичну систему в цілому 

і пошук їх місця в ній. 

Проаналізувавши явку громадян України на вибори Президента України 1994 р. (2 тур – 

71,4%), вибори 1999 р. (2 тур – 74,9%), вибори 2004 р. (повторне голосування 2 туру – 

77,1%), вибори 2010 р. (66,8% - 1 тур, 69,15% - 2 тур) [1] та вибори Президента України 2014 

р. (явка 59,48%) [2], можна сказати, що тенденція невтішна. Явка виборців зменшується, що 

свідчить про незацікавленість громадян у керуванні державою, неусвідомлення значення 

власного голосу, зняття з себе відповідальності, а загалом – про низький рівень політичної 

свідомості. На мою думку, ця проблема в Україні походить саме з Радянського Союзу (країна 

з тоталітарним типом політичної культури), де існувала керуюча партія, люди мали 

голосувати тільки за неї, явка була примусовою. Таким чином, громадяни не відчували 

відповідальності за свій вибір. Після розпаду СРСР та утворення незалежної України, дані 

звички залишились, але з’явився вибір між політичними силами. 

 Іншою важливою проблемою народу України є незнання законів, а отже і не слідування ним. 

Згідно статті 5 Конституції України, «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ» [5]. Як ми бачимо з результатів останніх президентських виборів, 40% 

українців не визнають свого права на владу в державі, не хочуть брати на себе 

відповідальність. Я вважаю, що саме таке ставлення громадян до проблем в Україні 

притаманне для країн з підданським типом політичної культури [4], а перехідний тип [4] 

характеризується приходом демократії, свободою думки, великим вибором ідеологій та 

партій. 

Щоб подолати постколоніальний, посттоталітарний синдром в українській спільноті, 

потрібно вживати певних заходів для зміни політичної культури суспільства. Цей процес 

повільний і займає не десяток років, адже  культура формується на ґрунті політичного 

досвіду країни, сучасного політичного життя. О.Рудакевич [3] виділив декілька основних 

чинників для формування власної політичної культури: демократизація суспільних відносин 

(починається творчість еліти); показ історії України, її досвіду в минулому, а також досвіди 

інших країн та шляхи розвитку; підтримка ініціатив, експериментів, таким чином, набуття 

сучасного політичного досвіду, стежачи за змінами в суспільстві; “створення умов для 
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прояву позитивних тенденцій в політичному житті, поширення джерельної бази формування 

культури” [3] серед громадян; створення законів задля закріплення продуктивних політичних 

ідей, інституцій, розробка плану їх використання серед громадян. Окрім того, потрібно 

проводити потужну інформаційну кaмпанію, спрямовану на розвиток зацікавленості 

громадян у політичному житті України заради подальшої їх участі в ньому. На мою думку, 

найголовнішим фактором є звичайне визнання відповідальності людей, адже більшість так і 

не навчились цього робити у всіх сферах життя. 

Отже, українська політична культура на даному етапі знаходиться на досить низькому рівні. 

Цьому є причиною радянське тоталітарне минуле нашої країни, яке знищило всю політичну 

культуру мешканців СРСР. Звісно, ми маємо враховувати історичний розвиток 

державотворення України, відновлювати національні традиції, ідеї і культуру минулого, але 

формувати нову українську культуру, спираючись на нові ідеї від вітчизняних науковців та 

переймаючи досвід у  демократичних країн. Тобто, потрібно працювати над удосконаленням 

форм “політичної етики, поведінки, вчинків, дій” [3]. 
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МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ТА СТАВЛЕННЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ ДО НИХ  

Україна зіткнулася з новою загрозою, військовим конфліктом з сусідньою державою. 

Президент України, Президент Російської Федерації, Президент Французької Республіки і 

канцлер Федеративної Республіки Німеччина підтверджують повне дотримання суверенітету 

і територіальної цілісності України. Вони твердо переконані в безальтернативності виключно 

мирного врегулювання та цілком готові зробити всі можливі заходи як окремо, так і спільно 

з цією метою. 

Тристороння контактна група підписала документ, який називається "Комплекс заходів, 

спрямований на імплементацію Мінських домовленостей" [1]. Враховуючи недвозначність 
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даних вимог і принципові розходження інтересів та позицій сторін конфлікту стосовно 

основних положень, не всі умови є виконаними. І єдине, що може забезпечити виконання 

домовленостей – це неминучість покарання. 

Світова спільнота певною мірою підтримує мирне врегулювання конфлікту. Наприклад, 

Білий дім заявив, що «Америка вітає угоду, досягнуту в Мінську. Вона являє собою 

потенційно суттєвий крок до мирного врегулювання конфлікту. Тепер за домовленістю 

повинні послідувати негайні конкретні кроки щодо виконання зобов'язань усіх сторін. 

Припинення вогню повинно бути встановлено і має дотримуватися». Голова Європарламенту 

Мартін Шульц заявив, що вітає досягнення угоди про припинення вогню в Україні [2]. Але 

якщо заглибитися в політику країн щодо України то можна помітити, що не всі готові чекати 

поки Росія визнає, що вона веде війну (відповідно до текстів ухвалених документів, 

Російська Федерація позиціонує  конфлікт  на  Донбасі  як  внутрішньодержавний) і  

припинить дії на території України 

Європа націлена  на  здійснення  конкретних  кроків  з  припинення  збройного конфлікту  

лише  дипломатичним  шляхом. В той час як в США  займають  більш радикальну  позицію,  

наголошуючи  на  суверенне  право  України здійснювати  контроль  над  її  територією. 

Можливо позиція Європи обумовлена власне її інтересами у стосунках з Російською 

Федерацією, адже ЄС  має  серйозну економічну  кооперацію,  передусім  у  сфері  імпорту  

дешевих  російських енергоносіїв. Європейський союз  не зацікавлений  у  продовженні  

війні  на  Україні,  сподіваючись  на  швидке скасування  режиму  санкцій  проти  Росії. 

На сьогоднішній день є очевидним, що зазначені терміни виконання Мінських 

домовленостей будуть продовжені і в 2016 році, але навіть це не гарантує виконання їх в 

повному обсязі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Імплементація Мінської угоди сторонами 

Як видно на рисунку 1, порушення угоди з боку Російської Федерації є значними, а отже стає 

очевидною головна проблема сучасного міжнародного права – за порушення міжнародних 

зобов'язань за грати ще нікого не посадили. І як би світова спільнота не підтримувала 

мирний шлях виходу з конфлікту він стає все більше неможливим. І все було б добре якби 

порушення домовленостей бойовиками не вартувало великої кількості життів.  

Війна завжди буде і була актом насильства, що має за мету змусити суперника виконати 

вашу волю. Зазвичай війна тримається на: страху, гордості та вигоді, а отже поки ці основи 

не будуть знищені війна буде продовжуватися. Крім того, характер, форма та тривалість 

війни значною мірою залежать від технологій, економіки, рівня суспільного розвитку 
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учасників бойових дій. А отже, поки супротивникам вистачає сил грати в "військові ігри" 

народ буде страждати.  

Список використаної літератури: 

1. Комплекс заходів з виконання мінських угод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/12/7058327 

2. Війна на сході України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Війна_на_сході_України. 

 

Дроздовський І. О. (м. Київ) 

ivandrozdovsky@mail.ru 

ПАРТІЇ ТА ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

На сьогоднішній день, партії поступово відходять від класичних ідеологій, що не 

заперечують і самі члени партій. Навпаки, це навіть стає атрибутом партії з успішною 

стратегією, оскільки партія не має ідейних обмежень, а має повну свободу дій. 

Якщо розглядати ідеологію, як явище, то ми не можемо говорити, що вона зникає, швидше за 

все, вона видозмінюється разом з вимогами та функціями політичних партій і те, що вона є 

відносно не залежна від політичних партій, хоч і вони зумовлюють її розвиток, але більший 

вплив несе в собі державна ідеологія. Ідеологія потребує підтримки електорату, та відповідно 

змінюються від його потреб та вимог. 

Розглянемо зміни ідеології в Україні на прикладі парламентських партій (Партія регіонів 

(ПР), Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (ВО «Батьківщина»), Український-

демократичний альянс за реформи Віталія Кличка (УДАР) та Всеукраїнське об'єднання 

«Свобода» (ВО «Свобода»), з даних партій ніхто не має чіткої ідеологічної прив’язаності. 

Гуманітарна сфера являє собою вихідне ідеологічне положення політичних партій у 

парламенті. Цьому положенню приділяють більше 70% партійної програми і десь 20% 

економіки.  

Для прикладу, Партія Регіонів у своїх програмах на перше місце відносить гуманітарну 

сферу: освіта, політика, медичне обслуговування, пенсійні проблеми, захист навколишнього 

середовища. В цей момент для економіки відносять: енергозабезпеченість, стабільність курсу 

національної валюти, розвиток державної та сільсько-господарської інфраструктури і на 

останній план ставляться проблеми гуманітарної сфери. Отже, партія, яка почала 

здійснювати державне правління, перейшла від своїх ліберальних цілей до більш соціальних, 

змістивши економіку на інший план, це призвело до видозміни ідеологій, тобто, одержали 

змішану ідеологію поміркованого соціалізму. 

З іншої сторони ВО «Батьківщина» не приховує той факт, що слідує соціалізму, але 

перетворення партій в опозицію спричинило значиму зміну ідей партії. Іншим прикладом 

перетворення ідеології варто взяти до уваги партію “УДАР”. Партія вказала, що їх 

ідеологічні положення це розвиток країни, як демократичної держави. 

Хоч партію ВО «Свобода» відносять до ультраправих націоналістів, прямого офіційного 

підтвердження цього від  її членів немає. Політична спрямованість має напрям на 

гуманітарну сферу, то дану партію можна віднести до націонал-соціалізму.  

Таку різноманітну ідеологію мають не тільки парламентські, а й позапарламентські партії. 

Варто зазначити, що тільки у двох партій помірні погляди: Партія Регіонів та партія “УДАР”.  

http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/12/7058327
https://uk.wikipedia.org/wiki/Війна_на_сході_України
mailto:ivandrozdovsky@mail.ru
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Інші партії є радикальнішими: “Батьківщина”, ВО “Свобода”). І як вказують ідеологічні 

класики, що саме радикальні партії є дзеркальним відображенням соціальних та політичних 

процесів. Ми отримаємо лояльне відношення до влади населенням, при радикальній зміні 

теперішнього положення речей.  

Цей фактор наголошує на тому, що головним напрямком перетворення ідеології українських 

партій є “невизначеність”, на якій акцентують увагу ідеологічні дослідники. Вони вважають, 

що ідеологія – це сукупність поглядів соціальних груп, які захищають власні інтереси та цілі 

та мають соціальну зацікавленість з метою відновлення суспільства, що, в свою чергу, дасть 

змогу виділити різні види українських політичних партій. 

Отже, ми можемо говорити про явище невизначеності , як про майже звичайне, яке 

спричинило змінену структуру ідеології: громадяни  впливає на зміст ідеології; ієрархія 

цінностей; зміна справ; функція ідеології – це стратегія та орієнтир для громадян. 

В підсумку, можемо сказати, що нині в еволюції ідеології політичних партій, їм все менше 

відводиться вирішальне місце в партійному становленні. Це може бути спричинено 

емоційністю «нашої» громади, тому основна їх увага спрямована на вирішення гострих 

проблем, а не на спрямування до певної мети. Відповідно,  ідеологія партій видозмінюється і 

стає все більш символічною. 

 

Дундяк С. Р. (м. Київ) 

SergiyDundyak@i.ua 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Наше суспільство знаходиться у дуже складному становищі уже на протязі довгого часу. 

Невпевненість у завтрашньому дні, соціальна нестабільність, політичні ігри чиновників, 

боротьба зі свободою слова – це все свідчить про відсутність будь-якого політичного 

розвитку в Україні. Проте, ми ще в процесі будування нашої країни. І, думаю, ми усі хочемо 

залишити стабільну і процвітаючу Батьківщину для наших дітей.   

Актуальність теми в тому, що суспільство потребує відповіді на питання: «чому немає 

політичного та економічного розвитку держави?» «Що ми можемо зробити для зміни 

ситуації в державі?»; «Що чекає на нас завтра?». Відповідь на дані питання дадуть розуміння 

яким шляхом політичного розвитку ми маємо рухатись. 

Без сумніву, в державі назбиралось багато політичних та економічних проблем, які 

негативно впливають життя на кожного з нас. 

Я виділив такі основні причини, що призвели до даного становища: 

1)Немає політичної відповідальності чиновників за невиконання обіцянок; 

2)Тотальна корупція на усіх рівнях виконавчої, законодавчої та судової влади; 

3)Воєнні дії в зоні АТО; 

4)Затягування проведення реформ; 

5)Загальна порука. 

 Ці, як і ряд інших причин, призвели до загального занепаду держави. 

Як наслідок, згідно проекту інтернет-інформативного ресурсу «Українська правда» та групи 

громадських діячів «Україна у глобальних рейтингах», де об’єднані дослідження 

mailto:SergiyDundyak@i.ua
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міжнародних моніторингових груп щодо стану України у всіх сферах державно-

економічного устрою, Україна у 2015 р., порівняно з 2014 р., погіршила свій стан в «індекс 

процвітання», «індекс свободи преси», «індекс демократії», «рейтинг відкритості бюджетів», 

«глобальний інноваційний індекс», «індекс недієздатності держав» та деяких економічних 

рейтингах. А збільшила позиції в «індексі ведення бізнесу», «індексі гендерної політики», 

«індексі глобалізації». 

Посилаючись на статтю головного редактора аналітичного порталу «Хвиля», Юрія 

Романенка, найбільш ймовірними для України є 3 сценарії розвитку подій протягом 2016-

2017: 

«Перший – це сирійський, тобто громадянська війна, або війна всіх проти всіх… 

…Другий сценарій – єгипетський, тобто, революційний або контрреволюційний (як у 

Єгипті) переворот… В такому випадку, Україна може перетворитись на певну сіру 

зону на зразок Боснії і Герцеговини… 

Третій сценарій – туніський. Це сценарій політичного консенсусу, коли 

структуровані соціальні групи організуються і виходять на домовленості про нові 

правила гри з частиною старої еліти…»  

Щоб не робити висновки про тенденції політичного розвитку та потрібних для цього дій 

лише зі статті Юрія Романенка, я провів власне соціальне дослідження, де поставив 

респондентам одне запитання: «Що на вашу думку потрібно зробити, щоб в Україні 

розпочався політичний розвиток?».  

Узагальнюючи, я отримав такі результати: 53% опитуваних висловились за радикальне 

вирішення питання, обвинувачуючи в усьому політиків, 27% вважають, що потрібно 

першочергово побороти корупцію, а решта ж висловились за зміну ментальності українців та 

освіти в державі. 

Також хочу відзначити дві доволі цікаві думки. Від Ані: «Сделать упор на образовании и 

получения опыта молодежью, чтоб молодое поколение было политически подкованным, 

могло принимать взвешенные решения, а в будущем, занималось политикой, но не по 

принципу наскока, а взвешено, понимая свои шаги.»  

Та думка від Олександра: «…нас турбує корупція на високому рівні, але не хвилює корупція 

на побутовому рівні - вона всім зручна, тому, знаєш, в нас країна парадоксів. Якщо всі ці 

парадокси перестануть регулярно відбуватися, може щось і зрушиться в кращу сторону» 

Враховуючи дане дослідження та узагальнюючи тему, я дійшов такого висновку: політичний 

розвиток України варто розпочати з «самих низів», а саме – спонукати населення до 

активнішої участі в державотворенні, підвищити їх політичну освіченість та культурний 

рівень. А головним завданням для стрімкого політичного розвитку України є виховання 

нової і молодої еліти на зміну посткомуністичній старій еліті. Окрім цього, більш 

конкретними кроками мають бути: 

1)Децентралізація влади; 

2)Удосконалення громадського телебачення; 

3)Антикорупційна люстрація судових, митних, податкових органів; 

4)Утвердити систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу; 
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5)Встановлення суспільного публічного контролю за новими призначенням кадровими 

призначенням в органах влади; 

6)Забезпечення енергетичної незалежності; 

7)Реформування освіти; 

Думаю, такі заходи здатні докорінно змінити сучасний політичний стан. 

У будь-якому випадку, сьогодні, наша Батьківщина стоїть на роздоріжжі, потребуючи 

негайних вирішень усіх питань та завдань, що постали перед нею. Зовнішня агресія не має 

зупиняти нас і політичну еліту у напрямку реформування та розвитку держави. А, навпаки, 

спонукати об’єднатись і спільно діяти та розвиватись. 

Список використаної літератури: 

1. Ситуація в Україні протягом 2016-2017 рр. має такі перспективи розвитку, які в тій чи 

іншій формі були реалізовані в сценаріях на Близькому Сході [Електронний ресурс] - 

http://iac.org.ua/situatsiya-v-ukrayini-protyagom-2016-2017-rr-maye-taki-perspektivi-rozvitku-

yaki-v-tiy-chi-inshiy-formi-buli-realizovani-v-stsenariyah-na-blizkomu-shodi/ 

2. Україна у глобальних рейтингах: підсумки 2015 року  [Електронний ресурс] -

http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/index.html 

 

Єрьоміна А. О. (м. Київ) 

nastia.ereomina@yandex.ua 

ІДЕОЛОГІЯ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 

Сьогодні такі світові тенденції як незахищеність робочих класів, великий розрив між 

багатими і бідними, зосередження благ у руках правлячих кіл багато хто  вважає наслідками 

політики неолібералізації. При цьому процеси спрямування трансформацій у цьому 

напрямку в Україні сприймаються також неоднозначно. Таким чином, актуальним є 

визначити сутність неолібералізму як ідеології, що здатна забезпечити позитивні суспільно-

політичні процеси, і її застосування в українському контексті.  

Неолібералізм як ідеологія, що сформувалася наприкінці 1980-х рр., тримається на принципі 

вільного ринку, умови конкуренції якого є встановленими державою. На відміну від 

класичного лібералізму, неолібералізм не заперечує державні регулювання економіки з 

метою збереження сприятливих умов для конкуренції. Варто зазначити, що критики 

неолібералізму стверджують, що право держави на певне регулювання бізнесу надає 

розвитку корупції, інфляції, адміністративної інтервенції. При цьому економічний аспект 

політики неолібералізму можна виокремити в діяльності Міжнародного валютного фонду і 

Всесвітньої торгової організації. Отже, неолібералізм – амбівалентна ідеологія, специфіка 

якої особливо неоднозначна в рамках України, для якої актуальні проблеми централізації 

управління і корупції. 

Неоліберальні трансформації у країнах Східної Європи відбувалися специфічно. Існує думка, 

що пoлітика приватизації дeржавної власності, лібeралізації цін, дерегуляції ринків та 

згортання cоціальної держави пов’язана з неоліберальною ідеологією влaдних еліт, які 

слідували вказівкам міжнародних фінансових інcтитуцій. Однак насправді тоді МВФ мав 

обмежені важелі для нав’язування своєї політики. Дослідження Джоанні Бокман про 

«соціалістичні корені» неолібералізму в моделях ринкових соціалізмів у Східній Європі 

http://iac.org.ua/situatsiya-v-ukrayini-protyagom-2016-2017-rr-maye-taki-perspektivi-rozvitku-yaki-v-tiy-chi-inshiy-formi-buli-realizovani-v-stsenariyah-na-blizkomu-shodi/
http://iac.org.ua/situatsiya-v-ukrayini-protyagom-2016-2017-rr-maye-taki-perspektivi-rozvitku-yaki-v-tiy-chi-inshiy-formi-buli-realizovani-v-stsenariyah-na-blizkomu-shodi/
http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/index.html
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ставить під сумнів те, що неоліберальна ідеологія була «нав’язана» постсоціалістичним 

країнам ззовні. 

Так як неолібералізм не заперечує ролі державного регулювання, то задля ефективного 

функціонування держави в рамках цієї ідеології, структура влади повинна бути максимально 

вільною від корупції і тяжіти до демократичних поглядів. В іншому випадку, нібито 

неоліберальні трансформації насправді набувають іншого значення. У випадку України 

критикою тези про неоліберальний характер перетворень може стати апеляція до поширеної 

корупції, яка вбиває «вільну конкуренцію» на ринку. Однак саме корупція і є одним із 

найважливіших соціальних механізмів, що збільшує нерівність у пострадянських 

суспільствах. Наприклад, приватизація, як елемент неоліберальних перетворень, в Україні 

стала грабіжницькою, бо майже завжди супроводжувалася корупцією. Аналогічно 

зменшення податку для великого бізнесу, що є рисою суто неоліберальної політики, в умовах 

українських реалій кінця ХХ ст. призводить до активнішого збагачення найзаможніших 

верств населення. Отже, у контексті умов пострадянських держав, бюрократизм не відмирає і 

не стає перепоною неолібералізації. Він посилюється і перетворюється на її інструмент. 

Яскравим прикладом стає впровадження Болонської реформи і подальша комерціалізація 

української освіти. 

Для того, щоб зрозуміти сутність перетворень у рамках ідеології неолібералізму та їх 

наслідків, варто визначити причини виникнення і поширення подібних ідей. На Заході 

неолібералізація постала як відповідь на кризу кейнсіанського регулювання капіталістичної 

економіки. В умовах ускладнення накопичення капіталу в 1970-х роках неолібералізація 

полягала у відновленні класової влади капіталістів. Комерціалізація соціальної сфери, 

дерегуляція ринків дозволяли розширити інструменти фінансових спекуляцій, вирішивши 

кризу інвестицій. Однак неолібералізація в Україні стала реакцією на кризу централізованої 

економіки: дефіциту товарів, зниження продуктивності праці,  кризу гнучкого управління. 

Важливим є те, що криза 1970-х у рамках радянського простору була лише відстрочена через 

підвищення цін на нафту і дешевими кредитами. Отже, як наслідок, після відносно успішної 

неолібералізації на Заході пострадянські держави обирають шлях неолібералістичних 

реформ. Процеси приватизації державної власності, лібералізації економіки стають 

інструментами встановлення влади нового капіталістичного класу у тісній зв’язці з 

пострадянською бюрократією. З іншого боку, неолібералізм був єдиним оптимальним 

варіантом подальшого розвитку української економіки в умовах того, як альтернативні йому 

ідеології не мали однакового успіху в досвіді країн Першого світу.  

Отже, різне світове становище соціальних систем передбачає різне втілення одних і тих 

самих трансформацій. Однак незважаючи на те, що неоліберальні перетворення були 

обумовлені різними чинниками в Україні та у країнах першого світу, їх наслідки 

залишаються схожими: нерівність, корупція та загострення соціальних проблем. У таких 

умовах здаються альтернативою радикальні соціалістичні перетворення, але можливість їх 

утілення сьогодні є мінімальною. 

Список використаної літератури: 

1. Совсун І. Новий порядок денний для університетської освіти / І. Совсун. // У: Спільне. – 

2011. – №3. – С. 57–62. 

2. Swain А. The Corruption Industry and Transition: Neoliberalizing Post-Soviet Space / А. Swain, 

V. Mykhnenko, S. French., 2010. 

3. Birch K. The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order / K. Birch, V. 

Mykhnenko. – London: Zed Books. 

 



273 

 

Зозюк М. О. (м. Київ) 

fel.dp32@gmail.com 

СИСТЕМА СВІДОМОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОБУДОВИ 

Історія показує, що суспільство не завжди розуміє свої дії та наслідки цих дій. Це говорить, 

про те, що людина не завжди розуміє та аналізує своє життя, свої бажання. Ще в минулому 

столітті, психоаналіз довів, що бажання людини виходять з глибоких внутрішніх інстинктів і 

що людина не контролюючи їх, перетворюється в агресивну та жорстоку істоту, і  перша та 

друга світові війни це довели [1]. Політика має бути спрямована на створення такої системи, 

де кожен суб’єкт та об’єкт влади усвідомлює всю важливість спрямованих, на суспільство, 

дій та їх наслідки. Дії мають направлятися не стільки на контроль над людьми, як тваринами, 

скільки на створення умов для гармонічного розвитку особистості та свідомості кожної 

людини. Тільки, коли людина буде усвідомлювати свої вчинки та важливість їх, тільки тоді 

політика буде мати сенс та цивілізація ітиме в напрямку розвитку та вдосконалення. 

Політика має бути спрямована, в першу чергу, на молоде та підростаюче покоління, де 

особистість розвивається гармонійно та з відповідним підходом. За основу можна, 

наприклад, взяти систему виховання Тибету. Напрямки розвитку людини, мають бути 

спрямовані на розвиток свідомості та розуміння дій і їхніх наслідків. В цій системі не існує 

сліпого слідування правилам та стереотипам, без попереднього розуміння їх. Політика має 

базуватися на законах природи, де їх не дотримання призведе до хаосу, дегенерації, 

деградації, деструкції. Політика спрямована на просвітлення знанням, догм та основних 

законів природи, суспільства та населення в цілому. В системі присутня абсолютна свобода 

вибору, тільки при умові достатньої свідомості та просвітленості знанням.  

Так як всі люди різні то, «перша влада» (початкова влада) нової системи формується з 

людей-лідерів, тобто свідомих, вольових, які здатні контролювати не тільки себе але і 

непросвітлене суспільство, які не слідують егоїзму, а переслідують розвиток, процвітання 

суспільства, де формується поняття істинного щастя та радості. За таких умов, має 

сформуватися палата високо інтелектуальної влади, яка створює ідеї та забезпечує їх 

реалізацію, в той же час як населення вирішує основні глобальні питання. Структура влади 

населення схожа на суспільство XXI по Фрому, тобто по типу "Групи міжособистісного 

спілкування"[2]. Система свідомого суспільства в своєму складі, має ще багато аспектів та 

ідей, де потрібно детально описати кожну із них. За основу можна взяти ідеї Еріх Фрома 

зазначені в його колосальній роботі "Здорове суспільство"[3].  

В реальності, описану ним систему соціалістично-капіталістичної демократії створити 

можливо, але для цього потрібна міцна «перша влада», яка витримає та втримає тиск різних 

негативних факторів і сил. Ця влада буде іти по наміченому шляху, заради вищих цілей та 

створення даної системи. Зазначимо тільки мінуси такої системи, бо плюс очевидні. 

1. Для того, щоб реалізувати дану систему потрібно в корінь змінити нинішню. 

2. Така система потребує багато людських та інтелектуальних ресурсів для реалізації 

наміченого. 

3. Основна частина населення пройде тяжкий шлях просвітництва та перевиховання 

особистості. 

Слід розуміти, що формування свідомого суспільства це не забаганка, а основа нормального 

функціонування кожної держави. Україна в цьому плані не є винятком і для країни сьогодні 

це не лише актуальне питання, а й основа побудови більш досконалої політичної системи в 

майбутньому, адже свідоме суспільство це рушій розвитку. 
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УКРАЇНА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Європейська інтеграція вважається дуже складним політичним, економічним, соціальним і 

юридичним процесом, головною метою якого є налагодження співробітництва між 

європейськими державами. Якщо звернутись до історії, то першим інституційним 

оформленням європейського проекту був прийнятий у 1950 р. «план Шаумана» - документ, 

створений за ініціативою міністра закордонних справ Франції Моріса Шаумана. 18 грудня 

1939 року між СРСР (а, відповідно, і Україною) та Європейським Союзом було підписано 

угоду на10-річний термін, в якій визначались засади економічного і торгового 

співробітництва. Дія даної угоди поширювалась на усі промислові товари, окрім текстилю, 

морепродуктів і сталі. Але справжня спрямованість України до євроінтеграції почалась лише 

зі здобуттям незалежності. З боку ЄС це, в першу чергу, було бажання налагодити відносини 

з державами, які утворилися на пострадянському просторі. 14 вересня 2000 року президент 

України Л. Кучма видав указ  «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програму 

інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році» [1] 

 Найбільшу хвилю  евроінтеграційної активності можна було спостерігати у 2004 році, 

коли відразу 10 світових держав приєдналися до Євросоюзу. Але, на думку експертів, процес 

розширення і досі не завершений. 27 квітня 2015 р. в Києві  відбувся XVII саміт  ЄС, в якому 

Україна вперше  прийняла участь як держава, що склала Угоду про асоціацію з 

Європейським Союзом. Президент Петро Порошенко тоді зазначив, що ідея членства країни  

в ЄС є головним орієнтиром українських прагнень до перетворення і основною метою 

введення  реформ. Основними принципами діяльності у сфері інтеграції мають стати методи 

праці за європейськими звичаями, розширення прав середньої та нижньої ланок державного 

управління, використання досвіду розвинених європейських країн у цій сфері, більш 

ретельніший контроль кінцевих результатів діяльності управлінських ланок й заохочення їх 

до активних дій, розвиток міжвідомчої взаємодії тощо. 

 Курс на євроінтеграцію та перспектива підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом дуже хвилює і непокоїть як українське населення, так і 

представників владної верхівки. На сьогоднішній день стало зрозумілим, що більшість 

наукових досліджень присвячені політичним та економічним аспектам інтеграції, що не в 

повній мірі відображають сутність та дійсний стан реалізації європейського проекту.  

 Треба зазначити, що окрім інтеграції в політико-правовій, фінансово-економічній та 

інституційній сферах, важливими є освітня, мовно-культурна, інформаційна та інші сфери 

життєдіяльності населення. Центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова у 

2013 році провів опитування, за результатами якого було з’ясовано, що більшість громадян 

України не відчувають себе європейцями, не усвідомлюють свою належність до культури та 

історії Європи. Тільки третя частина (32,4 %) опитаних тією чи іншою мірою відчувають 
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себе як європейці; понад половина (60,5 %) – взагалі не вважають себе причетними до 

європейської спільноти. У  свідомості суспільства наша країна не сприймається як 

європейська [2]. 

 Разом з тим, наявні цілком виправдані побоювання, що вхід до Європейського союзу 

може негативно відбитись на економічному та політичному становищі України. Однією з 

проблем є те,  що через вхід до ЄС Україна втратить партнерські відносини з Російською 

Федерацією, яка до останнього часу була основним споживачем української продукції. 

Відповідно, через втрату ринків збуту економічне становище України погіршиться. 

Повертаючись до реалій сьогодення, ми вже відчули на собі наслідки російської економічної 

блокади українських товарів, але зовсім не через перспективи вступу до ЄС. Не менш 

важливою проблемою є те, що видача великих сум грошей для України, призведе  до 

формування залежного характеру вітчизняної економіки. Також Україна поки не здатна 

скласти сильну конкуренцію на споживчому ринку серед продовольчих та промислових 

товарів. В країні продаватимуться дорогі закордонні продукти, що не зможуть конкурувати з 

нашими більш дешевшими, але менш якісними. Такі припущення були висунуті багатьма 

провідними світовими аналітиками. Недооцінюється й роль соціокультурної сфери в 

євроінтеграційних процесах. Про це свідчить навіть те, що в проекті Угоди про асоціацію на 

питання неекономічного плану було виділено лише одну сторінку з 38.  

 В наші дні європейська інтеграція відбувається за рахунок розширення Європейського 

союзу та Ради Європи. Вона є однією з провідних тенденцій сучасного світового розвитку, 

що передбачає посилення взаємозалежності між державами та їх зближення в подальшому. 

Для України цей процес має розглядатися не тільки як  стратегічний пріоритет зовнішньої 

політики, а й як проект змін всередині країни.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ 

2013 року почалась нова віха історії сучасної України. Революційні події та умови 

зовнішньої агресії спричинили визначні зміни в усіх суспільних сферах держави. 

Волонтерський рух став сферою, що піддалася чи не найсильнішій трансформації. 

Оцінюючи рівень розвитку благодійності в країні Британська незалежна організація Charities 

Aid Foundation (CAF), що формує «Світовий рейтинг благодійності», виокремлює такі 

показники: 

- Кількість пожертвувань з боку громадян коштів благодійним організаціям; 

- Кількість залучених до роботи на волонтерських засадах громадян; 
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- Кількість людських, часових та матеріальних ресурсів, виділених для надання 

допомоги людям, які її потребують.[1] 

До подій Революції головними сферами волонтерської діяльності були розвиток 

громадського простору та підтримка соціально незахищених верств населення. Згідно з 

дослідженнями CAF 2013 р. до волонтерської роботи було залучено 26% громадян, 35% 

населення допомагали незнайомим людям, пожертви на користь благодійних організацій 

робили 9% громадян. 2013 р. Україна посідала в цьому рейтингу 103 місце, але наразі, на 

2015 р. піднялась на 14 позицій і зайняла 89 місце.[1] 

У доповіді для Національного інституту стратегічних досліджень «Волонтерський рух: 

світовий досвід та Українські громадянські практики» українські політологи Горєлов Д. М. 

та Корнієвський О. А. зазначають, що «.. український волонтерський рух 2014 р. за 

масштабом поширення став безпрецедентним виявом громадської самоорганізації. Кризові 

процеси в країні та зовнішні впливи поставили під загрозу існування України як 

національної держави, що було сприйнято громадянами як особистий виклик, загрозу їх 

самоідентифікації.»[2]. 

Есперти GfK Ukraine у дослідженні «Волонтерський рух в Україні», підготовленому 2015 р. 

на замовлення ООН в Україні, зазначили, що протягом 2014 р. кількість волонтерів 

збільшилася на 9%. Близько 70% волонтерів займалися допомогою армії, пораненим 

солдатам та вимушеним переселенцям. Опитування показало, що 

- 62% населення визнають значну роль волонтерів у процесах 2014-2015 рр.;  

- 85% населення вважають, що волонтерський рух сприяє зміцненню миру; 

- 81% населення зазначає, що розвинене волонтерство є обов’язковою складовою 

здорового громадянського суспільства.[3] 

Варто зазначити, що події останніх років в Україні стали для громадян і важким 

психологічним випробуванням, тож новою тенденцією волонтерської діяльності стало 

надання психологічної підтримки. Організована за часів Революції психологічна служба 

перетворилася на велику Психологічну кризову службу, підрозділи якої займаються 

допомогою пораненим, сім’ям загиблих, вимушеним переселенцям. 

Звісно, ефект волонтерських ініціатив значно підвищується за умов визначеної взаємодії між 

владою та громадськістю, тому значною подією стало заснування Ради волонтерських 

організацій при Міністерстві оборони з метою проведення оперативного моніторингу 

переліку цінових пропозицій та інформації щодо постачання та своєчасної закупівлі майна, 

пально-мастильних матеріалів, продовольства тощо. 

Тож за період 2013-2015 рр. волонтерський рух в Україні зазнав значних трансформацій. Під 

час Революції та в умовах зовнішньої агресії значно збільшилась кількість громадян, 

залучених до волонтерської діяльність. Відбулося заснування Ради волонтерських 

організацій при Міністерстві оборони. Пріоритетними напрямками волонтерства стали 

допомога армії, пораненим солдатам та переселенцям.   

збільшивши показних грошових пожертв у чотири рази.  

Так, від спорадичних проявів громадської свідомості як людяності до організованої 

суспільно-корисної діяльності, волонтерський рух України пройшов значний шлях. 

На мою думку такі зміни обумовлені двома головними чинниками: 

- Внутрішньополітична криза і розбалансування системи державного управління 
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- Зовнішня агресія, і як наслідок посилений дисбаланс між здатністю держави 

виконувати свої функції та забезпеченням потреб громадян.  

На жаль обидва фактори не є компліментарними щодо політичної спроможності керманичів 

українського суспільства, та вони спрацьовують як чинники формування інституцій 

громадянського суспільства, яке вирізняється активністю своїх членів. На мою думку, для 

подальшого зростання ефективності роботи волонтерських організацій критично необхідно 

створити сприятливі умови для взаємодії волонтерів і органів державної влади, наприклад, 

шляхом прийняття відповідного законодавства, покликаного остаточно врегулювати 

благодійну та волонтерську діяльність в Україні. 
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КРЕДИТНА  ПОВЕДІНКА ЗА УМОВ СЬОГОДЕННЯ 

В наш час,  коли спостерігається нестабільність у всіх сферах суспільного життя, 

актуалізується питання формування та реалізації  кредитної поведінки населення. Також, 

враховуючи, перманентний характер військового конфлікту на сході країни, політичні та 

соціально-економічні умови,  залишається актуальною проблема кредитної заборгованості 

позичальниками, що негативно позначається на обох сторонах кредитування. 

Дослідженням різних аспектів кредитної поведінки  займались такі науковці, як 

О.Грибанова, А. Дикий, В. Радаєв,  Д. Стребков та вітчизняні, зокрема,  Т. Кізима, В. Леонов, 

О.Шаманська та ін.. Вивченню проблемності кредиту присвячені роботи наступних 

дослідників: В. Андрійчук, О.Барановський,  Т. Болгар, О. Вовчак, В.Голуб, В. Кльоба, І. 

Сало, А.Мороз,  Л. Примостка, та ін.   

Т.Кізима зазначає, що фінансова поведінка - це така поведінка, яка є якісною 

характеристикою дій економічних суб’єктів, що проявляється в ціннісних орієнтаціях, 

прийнятті конкретних (фінансових) рішень та певного рівня довіри до фінансових інститутів. 

Відповідно, кредитна поведінка являє собою отримання тимчасово вивільнених коштів на 

основних принципах кредитування [2, С.21]. Основними принципами є платність (ціна 

кредиту), зворотність (обов’язковість повернення кредиту), терміновості (повертати кредит 

необхідно в суворо визначений термін) та забезпеченості (необхідно гарантувати повернення 

кредиту заставою чи поручителями).  

О. Шаманська розглядає кредитну поведінку, як діяльність спрямовану на запозичення 

коштів для реалізації своїх потреб. Кредитну поведінку можна розглядати в двох аспектах: в 

позитивному та негативному. Позитивний аспект реалізується в тому, що така поведінка 

дозволяє споживати та отримувати блага без зайвих накопичень, на тому рівні доходу, який є 

на даний момент. Негативний аспект проявляється в  формуванні проблемної кредитної 

заборгованості.  Ситуації, коли позичальник через ряд об’єктивних чи суб’єктивних причин 

не зміг вчасно повернути кредит. 

https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/
https://www.gfk.com/
mailto:oksana.kazmirova@ukr.net
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Так, Т. Болгар зазначає: «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» [1, C. 51]. 

Проблемна кредитна заборгованість виступає тягарем, як для позичальника, так і для 

установи, яка видала кредит.  Якщо, на етапі видачі кредиту, працівники банку, не ефективно 

перевірять та не оцінять кредитну спроможність позичальника, то в результаті можуть 

отримати невчасне повернення кредиту.  

Отже, причинами виникнення проблемної заборгованості залишаються соціально-

економічна та політична нестабільність, в зв’язку з чим збільшується кількість 

неплатоспроможних банків  та зменшується платоспроможність нашого населення. 

Позичальник не може бути на сто відсотків впевнений в своєму майбутньому, його 

можливості та становище сьогодні не є стабільними. Але, відповідальність несуть дві 

сторони, як позичальник, так і банківська установа; це невід’ємні частини одного механізму, 

який не може існувати, якщо кожна з сторін не зможе бути впевненою в наступному дні. 
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КИЇВСЬКІ МУРАЛИ – ДЛЯ КОГО?                                                                                        

(ДО ПИТАННЯ СВІДОМОГО МІСТОПЛАНУВАННЯ) 

Графіті, стріт-арт та муралізм співвіснують сьогодні у великих містах на рівні зі всіма 

іншими візуальними засобами (такими, наприклад, як реклама) та впевнено входять до 

публічної сфери. Ці три явища генетично пов’язані між собою субкультурним явищем, що 

виникає та швидко розповсюджується у другій половині ХХ ст. Водночас, всі три 

зображувальні практики містять у собі спільне культурне ядро, яке відсилає до прадавньої 

традиції писання та малювання на площині стіни. 

Муралізм і стріт-арт за визначенням сучасного українського журналіста та кинокритика 

Дмитра Десятерика можна описати як пост-графіті, він пропонує влучний термін «high 

graffiti» («високе графіті», за аналогією з високим Відродженням) для позначення тієї 

частини графіті, які виходять на якісно інший рівень ціннісно-смислового наповнення, що 

позначається змінами мистецьких стилів, а також змінами в світогляді. Оскільки сучасні 

майстри міського монументального живопису є в основній своїй масі вихідцями з 

http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7594.pdf
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7594.pdf
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субкультури графіті, які завдяки професійній художній освіті, багаторічному досвідові 

відточування навичків малювання аерозольную фарбою, приходять до муралізму, можна 

стверджувати, що першопочотково девіантне явище графіті зазнає ідеологічних та 

стилістичних змін і виходить на конструктивнй та гуманний рівень свого існування. 

За останній рік (з червня 2015 року) Київ вкрився близько 50 гігантськими картинами просто 

неба. Спочатку фасади 16-поверхівок спальних районів, а згодом і центральна частина міста 

вкриваються кольоровими настінними панно. В межах проекту «Сity Art» з’являється 

величезний портрет Лесі Українки на вулиці Стрілецькій, портрет гімнастки Анни 

Різатдінової на розі вулиць Стрілецької та Стрітенської, «дівчина у вишиванці» на бульварі 

Л.Українки, портрет Михайла Грушевського на вулиці Артема та гетьмана Павла 

Скоропадського на Старовокзальній, оригінальні мурали на Великій Житомирській, 

Спаській, а також кольорові абстракції на проспекті Перемоги та вулиці Булаховського. Ці 

на інші мурали виконували спеціально запрошені художники з Іспанії, Бразилії, Португалії 

та Австралії. Близько п’яти популярних муралів виконав український стріт-артист Саша 

Корбан. Заручившись підтримкою міської влади, меценатів та спонсорів, ініціатори проекту 

та художники вже другий рік поспіль змінюють обличчя Києва. Нові мурали оздоблюються 

спеціальними металевими табличками, на яких зазначається ім’я художника, назва твору, 

дата та основна ідея малюнку, а також висловлюються подяки меценатам та спонсорам. Не 

лише кияни, а й туристи з великим зацікавленням роздивляються мурали та навіть 

спеціально вирушають на піші прогулянки маршрутами нових публічних артефактів. В 

Інтернеті навіть з’явилася інтерактивна мапа муралів Києва, на якій позначені вулиці і 

будинки з новими декорами.  

Ідея та ініціатива по реалізації проекту належить київському молодому режисерові  Гео 

Леросу. З березня 2016 року він разом з Іллею Сагайдаком (головою Святошинської РДА) та 

всесвітньовідомим українським стріт-артистом Володимиром Манжосом (Waone, Interesni 

Kazky) розпочинають діяльність в межах нового міжнародного проекту «Art United Us», який 

об’єднав 200 художників з усього світу. Ідея проекту полягає в тому, що напротивагу 

пропаганді агресії, інформаційній війні і промиванню мізків, які породжують напруженість у 

всьому світі, мистецтво з його творчими потенціями здатне нівелювати глобальні конфлікти 

через трансляцію в художніх образах ідеї миру на Землі. Перший же мурал «Лабіринт», що 

було виконано в рамках нового проекту на вулиці Дмитрівський, 62/20, одразу ж посів 4 

місце в ТОР-10 стріт-арт об’єктів світу по версії видання StreetArtNews. І щодо нього ж 

одразу була висловлена негативна оцінка нового прем’єр-міністра, який прочитав 

символічний ряд зображення як такий, що «ущимляет религиозные мировоззрения». Нове 

міське вуличне мистецтво часто-густо наштовхується на неоднозначні відгуки та оцінки в 

силу своєї масштабності і відкритості зору, публічності та  доступності у повсякденному 

просторі. Окрім замилування величезними кольоровими «плямами» серед одноманітного 

сірого спального району та позитивними відгуками від жителів цих та сусідніх будинків, 

можна також почути невдоволення зображеним сюжетом, ідеєю. Хтось радісно споглядає 

яскравий фасад будинку навпроти зі свого вікна, а хтось каже «чому слон? Хочу птаха» і т.ін. 

На гучні обговорення наштовхнувся мурал «Дівчина з вишиванкою» (кандидат на рекорд 

Гіннесса в номінації найбільша намальована вишиванка) через зовнішню подібність дівчини 

на портреті на дочку чиновника.  

Найцікавішими видаються нам не оцінки, які висловлюються вголос, а мовчазні реакції, які 

переосмислюють контекст та простір мурала, поглиблюючи його соціальне значення. 

Художник  Гвідо Ван Хелтен, натхненний віршем Л.Українки «Конвалія», прикрашає 

гілочкою квітів портрет поетеси на вулиці Стрілецькиій. Романтика настінного живопису 

розчиняється в повітрі, коли ми бачимо домальовані пізніше великі білі стрілки вниз, які 

вказують на доверху набиті металеві смітникові контейнери, які давно вже не вивозилися і 

розкидане навколо паперове, пластикове та побутове сміття. Динамічний та устрімлений у 
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височинь мурал «Лебеді» в Георгієвському провулку прикрашає спонтанний напис білою 

фарбою на паркані поруч: «Я бы поработал, но уже шаббат и я – в г…». 

Всі суперечки з приводу неоднозначних оцінок нових зображувальних практик сьогодні 

широко обговорюються в рамках громадських культурно-освітніх заходів (MyMind, Місто-

Сад) та публічних дискусій (CultprostirHub), а також на радіо та телебаченні. Основним 

невирішеним питанням постає механізм узгодження ескізів майбутніх монументальних 

зображень з міською громадою. На сьогоднішній день теми та сюжети муралів 

пропонуються самими художниками, а рішення про їхнє розміщення на фасадах одноосібно і 

безапеляційно приймається кураторами проекту та чиновниками, незважаючи на думки і 

прагнення пересічних містян та їхньої психологічної готовності до сприйняття цієї візуальної 

складової свого життєвого простору. Серед пропозицій по результатам таких обговорень – 

ідея створення експертної групи по оцінці потенційного муралу та аналізу реакції 

громадськості на нього. Яким чином впровадити цей механізм та яким чином  дізнаватися 

думки містян (чи то через відкриті голосування в соціальних мережах, чи то через 

опитування) – ці питання залишаються відкритими. 

 

Карчевський Ю. А. (м. Київ) 

jura-karchevskiy@rambler.ru 

РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕПАРАТИЗМ ЯК ЗАГРОЗА ЦІЛІСНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВИ 

Впливовим політичним фактором у державі є громадська думка. В деяких державах від неї 

залежить навіть перебування людини на посту президента, як тільки довіра громадян падає 

голова держави має піти у відставку. Звичайно ж невдоволення соціуму може призвести не 

лише до зміни влади в державі, а й до видозмінення її території. Сепаратизм завжди був, і є, 

загрозою цілісності та стабільності для будь-якої держави. Враховуючи те, що 

сепаратистські рухи активізуються тоді, коли загальне соціально-економічне та становище в 

країні різко змінюється або коли настає політична криза, жодна з країн не застрахована від 

прояву сепаратизму, навіть країни з високим рівнем життя. На сьогоднішній день це тема є 

актуальною й для України. 

Варто звернути увагу на те, що окремі частини сучасної України в певний час знаходились у 

володінні різних держав. «З ХІІІ по XVII століття, після падіння Київської держави, етнічні 

українські землі захоплювалися і неодноразово перерозподілялися монголо-татарським 

державою, Золотою Ордою, Кримським ханством, Туреччиною, Угорщиною, Молдавським 

князівством, Польщею та Литвою, Російською імперією тощо. Приналежність до тієї чи 

іншої країни у різні часи призвела до появи певних проблемних територій, зокрема: Крим 

(уже анексований Росією), Закарпаття, Схід України (саме там зараз точаться бойові дії).» 

Саме на цих територіях наявні прояви сепаратизму,  прагнення регіонів до відокремлення, 

придбання більшої політичної самостійності, суверенітету.  

Найбільш вираженими факторами, які можуть привести до сепаратистського руху будь-який 

народ, не лише український, є наступні:  

1. привілейованість одних регіонів відносно інших;  

2. шовіністичне відношення до мови, культури, звичаїв, традицій, релігії народу;  

3. вплив зовнішнього фактору, який полягає у втручанні країн, що мають інтерес на данній 

території, у суспільне життя громадян іншої країни (зовнішні фактори здатні стати джерелом 

ресурсів, надавати політичну та інформаційну підтримку). 
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Ці фактори є основними, але в різних державах до них можуть бути додані фактори, які 

будуть характерні для окремого регіону. 

Розвиток сепаратизму може бути припинений шляхом чітко продуманої регіональної 

політики держави, яка має бути спрямована на організацію території країни відповідно до 

прийнятої стратегії розвитку. Регіональна політика повинна бути складовою частиною 

політики кожної держави, якщо вона зацікавлена в стабільності, адже те, що відбувається в 

регіонах впливає і на ситуацію в країні в цілому. 

Прикладом може слугувати регіональна політика ЄС. Вона спрямована на покращення 

добробуту регіонів Європейського Союзу, а також запобігання міжрегіональним 

нерівностям. Понад третина бюджету ЄС витрачається на подолання економічних, 

соціальних і територіальних розбіжностей, перебудову занепалих індустріальних зон і 

розвиток аграрного сектору. Ця політика має сприяти поліпшенню економіко-політичної 

ситуації в регіонах. 

Події, які відбуваються в Україні в останні кілька років, коли схід країни став осередком 

сеператизму, доводять, що проблеми регіональної політики, національних міжусобиць, стали 

основними для держави. Враховуючи вже теперішні наслідки подій на сході країни, владі 

варто переглянути своє відношення до здійснення регіональної політики, так як країна є 

багатонаціональною, і сеператистський рух може виникнути не тільки на сході країни. 

 

Коваленко Д. Ю. (м. Київ) 
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Постановка проблеми. Серед політологічної спільноти побутує думка про те, що суттєві 

політичні, етнічні та регіональні суперечки між різними групами в Україні викликані 

великими суспільно-соціальними поділами, котрі існують в державі. Найбільш поширеним 

уявленням про розподіли та регіоналізм в Україні є поділ по уявній лінії «захід-схід», який 

уособлює не стільки географічний поділ, скільки поділ за низкою ідеологічно-економічних, 

демографічно-історичних ознак, що підсилюють одна одну  [3]. 

  Зв’язок з дослідженнями інших науковців в цій сфері. Проблематику  

регіоналізму та сепаратизму у своїх працях розглядали відомі закордонні та українські 

дослідники: Флоріан Єрмакора, Іван Курас, Дмитро Неліпа, Віктор Нікітюк, Ігор Лукашук, 

Ігор Зварич, Володимир Євтух, Олена Лукашева, Микола Рябчук, Фредерік Гекман, Натан 

Лернер, Франческо Капоторті та ін.  Більшість дослідників наголошують на тому, що 

ідентичність українців як нації є незавершеним процесом і наразі регіональний поділ 

вважають домінантним. 

 Виокремлення невирішених раніще частин загальної проблеми. Відсутність 

напрацьованих методик впливу на регіональні конфлікти та сепаратистські настрої в Україні 

призвели до трагічних подій у Криму та  на Донбасі. Наразі  важливо зрозуміти, як на далі 

уникнути наслідків цих  негативних суспільних явищ.  

Виклад основного матеріалу. Регіони різняться політично, культурно та економічно, мають 

глибокі історичні відмінності, та разом з тим  є важливим сегментом політичного життя 

будь-якої країни. Відносно нещодавно через разючий політичні розподіли в Україні сталися 

силові конфлікти, які були зумовлені:  

по-перше, сепаратистськими рухами, які стали часто проявлятися у Східній Європі і виникли 

як на заході України, де переважало намагання долучитися до таких міжнародних 
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організацій як ЄС або НАТО,  так і на лівобережжі, де домінувала тенденція щодо посилення 

політичних та культурних стосунків з Росією; 

 по-друге,  існуванням регіональних партій і політичної мобілізації винятково на 

регіональному та субетнічному принципі;  

по-третє,   домінуванням так званої «політики символів» –  мови, релігії, історії [1].  

Вибудовуючи наукову позицію, зробимо акцент на деяких важливих теоріях: 

 Першою групою є  теорії, які можуть бути використані для дослідження регіональних 

процесів, на вістрі уваги яких внутрішні демографічні фактори, а конкретно:  склад регіону, 

культурні й географічні  особливості, напрямки міграції.  

Другим напрямком  є припущення того, що численний дисбаланс груп – так звана «відносна 

фракціоналізація» – впливає на ефект регіоналізму та політичну ситуацію в країні.  

Третя група досліджень показує сутність політтехнолізації та механізації, які передбачають 

гармонічні відносини між центрами та регіонами, розглядає запозичені від сталінської 

системи формалізовані і неформалізовані методи управління людьми, інтегровані зв’язки 

між можновладцями та електоратом, які збільшують або зменшують кількість 

міжрегіональних суперечностей [2].  

 Висновки. Проаналізувавши основні теорій, які досліджують причино-наслідковий 

зв'язок різноманітних політичних поділів, можна висловити припущення, що: 

1. Регіоналізація пов’язана з діяльністю національних та етносепаратистських рухів 

найчастіше є причиною значної дестабілізації суспільства. 

2. Регіоналізм і пов’язані з ним суспільно-політичні поділи призвели до силового 

протистояння в  незалежній Україні. 

3.  Саме вплив міжнародних організацій на відносини між регіонами України є 

вирішальним.  
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ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ПАРТІЙНИХ 

ПРОГРАМ 

 У своєму розумінні політична ідеологія представляє центр, в якому зосореджені такі 

принципи, як рівень політичної культури та політична свідомість індивідів. В комплексному 

розумінні політична ідеологія являє собою комбінування сприйняття людиною ідеалів, 
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певних соціальних інтересів та пізнання одне одного в соціальних групах, що формує собою 

чіткі філософські, політичні та правові уявлення. До основних функцій, які виконує 

політична ідеологія відносять захисну, соціально-регулюючу та пізнавальну.  

У своєму творі «Empire V» Віктор Пелевін припускає, що ідеологія – це опис невидимої цілі, 

яка виправдовує реальні засоби. Але чим виправдані ці «реальні засоби» у сучасних 

політичних партій? Проглянувши програми основних українських політичних формувань, ми 

спробували прослідкувати трансформації політичних ідеологій сучасності. 

За даними департаменту державної реєстрації, станом на 9 жовтня 2015 року було 

зареєстровано 297 політичні партії із різних регіонів України. «Права воля України», «Союз 

Лівих сил», Республіканська платформа, «Організація українських Націоналістів», «Союз 

анархістів України», Демократична партія України – ці, та багато інших формацій у своїй 

назві містять натяк на ту чи іншу ідеологію. Завдяки цьому, партія отримує свій електорат та 

прихильність можливих спонсорів. Політична ідеологія прописується в програмі партії та 

має відображатися в її діях.  

Ми обрали за основу нашого дослідження партії Верховної Ради VIII скликання за 

спробували прослідкувати загальну ідейну спрямованість сучасної законодавчої гілки влади. 

Політична партія «Народний фронт» заснована Арсенієм Яценюком та Олександром 

Турчиновим у 2014 році. Програма партії поєднує в собі три основні течії: консерватизм, 

представлений інструментом систематичних реформ, пан’європеїзм та український 

націоналізм, які виражені у підтримці євроінтеграції із збереженням суверенітету держави та 

нації. 

  «Блок Петра Порошенка», колишня «Солідарність», на чолі із Юрієм Луценком 

виступають протекціоністами ліберального консерватизму та пан’європеїзму, додаючи до 

своєї ідейної орієнтації християнську демократію. 

Під заклики «Візьми і зроби!» громадське об’єднання «Самопоміч» реєструється як 

політична партія та  стає на захисті «християнської моралі та здорового ґлузду», що майже 

повністю відповідає спрямуванню попередньо розглянутої партії.  

Багато протиріч викликає Радикальна партія Олега Ляшка. На початку вересня 2015 року 

лідер партії заявив про перехід до опозиції існуючому уряду. Таким чином, ідеологією 

політичного об’єднання являється сукупність радикальної демократії, україноцентризму, 

проєвропеїзму та націонал-лібералізму. 

Проєвропеїзм знайшов відображення й у програмі політичної партії всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина». Боротьба проти неототалітаризму та бідності проводиться ідеями 

солідаризму, економічного лібералізму та демократії. 

Проросійські погляди у ВРУ VIII скликання представлені «Опозиційним блоком». Ідеологія 

партії – соціал-лібералізм (втручання держави у економічне життя індивіда). 

На сьогоднішній день ми бачимо, що в умовах сучасної України можна відокремити 

недостатню компетентність в справах управління суспільством та державою. Спостерігається 

погана розвиненість громадянських позицій та слабий розвиток індивідуалізму.  

Отже, сучасна манера ведення політики непередбачувана. Загалом, настрої парламентарів 

спрямовані на євроінтеграцію та розвиток нашої країни, збереження суверенітету держави та 

нації і економічний розвиток України. Проаналізувавши програми політичних партій, видно, 

що коаліцію можна назвати прихильниками центризму, в той час, як опозицію – 

лівоцентризму. Конструктивна боротьба цих двох сил в майбутньому може призвести до 

стабільного розвитку держави. На сьогодні взагалі кажучи Україні притаманні 



284 

 

західноєвропейські політичні цінності, але спостерігається схильність до культури східних 

народів. Сучасна політика не є цілісною, оскільки багато складових компонентів, які її 

формують поки відсутні.  
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ПРИЧИНИ РЕГІОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

Сучасна Україна має дуже виразні регіональні відмінності. Так історично склалося, що на 

певних територіях проживають громадяни, котрі жили в інших державах не змінюючи свого 

місця проживання. Крім того регіони відрізняються концентрацією різних національностей. 

Частина з них знаходиться під впливом країн, до яких вони належать етнічно. Це породжує 

суттєвий конфлікт і загрозу територіальної цілісності держави. Регіон – це фундамент і опора 

держави, який забезпечується економічною самодостатністю і впливає на розвиток країни. 

Україна має два неофіційних регіони - східний і західний, як за мовною ознакою, так і за 

політичними симпатіями. Кожен регіон має свої проблеми. Нерівномірний розподіл 

суспільного продукту між регіонами; насадження мови, релігій, традицій, звичаїв, культури; 

пільги при формуванні органів влади; дискримінація при прийомі на роботу все це в 

реальності й призвело до появи такого явища як сепаратизм. 

Сепаратизм (від лат. sepaiatus – окремий) – це прагнення до відокремлення частини території 

з метою створення нової самостійної держави або одержання статусу широкої автономії [1]. 

Сепаратизм може бути політичний (боротьба за відокремлення частини території держави 

або надання певній частини держави автономії), економічний (прагнення певного регіону 

відмежуватися від загальнодержавної економічної системи), правовий (створення законів в 

певному регіоні, які власне суперечать конституції або ж загальнодержавним нормам) та 

ідеологічний (пріоритет регіональних інтересів над загальнодержавними). Так чи інакше в 

різних країнах світу проявляється сепаратизм і на карті світу з'являються все нові "білі 

плями" невизнаних територій. 

Для запобігання сепаратизму державна влада повинна чітко дотримуватись регіональної 

політики. Її розробка та реалізація має величезне значення як для регіонів, так і для країни, 

впливає на політику, економіку, соціальне і демографічне становище. 

Головне призначення регіональної політики забезпечення регіональної єдності, відтворення 

макроекономічних процесів. Світовий досвід вказує, що жорстоко централізована модель 

територіального устрою і управління, а також протилежний автаркічний варіант призводять 

до негативних наслідків. При автаркічному варіанті набирають силу центробіжні 

федералістські тенденції. Це призводить до розвалу загальнонаціональної системи 

господарювання. На цій базі утворюються вузько регіональні ринки автаркічного типу. 

Розподільча політика також заважає розвитку країни. Тому окремі регіони і етнічні території 

в складі багатонаціональної держави прагнуть відокремлення. Це стає джерелом політичної 

та економічної нестабільності, відкритої конфронтації і збройного протистояння, що 

призводить до людських жертв, руйнування інфраструктури, появи біженців, зниження 

ефективності територіальної влади.  

Крім того, слід зазначити, що регіональна політика має будуватися на принципах: 

демократизації і децентралізації держави, раціонального формування бюджету, чіткого 

визначення напрямів і пріоритетів розвитку регіонів та наявності координації між центром та 

регіонами. 

mailto:andrekaka1996@gmail.com


285 

 

Стабілізація політичної обстановки, економіки, продумана державна регіональна політика 

сприяє нейтралізації проявів сепаратизму. Головне в регіональній політиці для України – це 

довгостроковий характер, втілення досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, 

зокрема країн ЄС. Головною задачею регіональної політики повинна бути зменшення 

диспропорції між регіонами, узгодження з місцевою специфікою відповідно економічним 

реформам країни. 

Сепаратизм загрожує державному суверенітету, підриває територіальну цілісність, знижує 

міжнародний престиж країни, він руйнує життя тисячі людей і в результаті призводить до ще 

більших регіональних проблем. Саме тому потрібно віднаходити всі можливі шляхи для 

врегулювання питань невдоволеності жителів певних районів до того як вона набуде більш 

колосального розмаху і не поглине всю державу. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЗА ТА ПРОТИ 

Процес Євроінтеграції – один з ключових моментів революції гідності. Більшість країн 

рухаються одним і тим же шляхом розвитку, повторюють схожі помилки та переживають 

ідентичні тріумфи. "Сьогодні Європейський Союз займає провідні позиції у світовому 

господарстві. На його частку припадає 41,4% світового товарного експорту та 39,8% імпорту, 

42,8% сагового експорту та 41,9% імпорту послуг"[1]. Ці показники є закономірними адже 

головною метою ЄС є створення такого економічного союзу,  що матиме найвищий рівень 

інтеграції економіки держав (спільна зовнішня економічна політика, єдиний ринок послуг, 

матеріальних благ, праці, капіталу і одна спільна валюта) і політичного (спільна зовнішня 

політика) союзу, а також утвердження спільного громадянства. 

Україна прогресуюче рухається в напрямку модернізації, тому одним з перших положень 

успіху являється членство у ЄС.  Для того, щоб долучитися до Євросоюзу необхідно 

відповідати ряду вимог Копенгагенських критеріїв, що були розроблені в червні 1993 року на 

засіданні Європейської Ради в Копенгагені й підтверджені в грудні 1995 року на засіданні 

Європейської Ради в Мадриді. Згідно до цих критеріїв, у країні має панувати абсолютна й 

непохитна демократія, встановлені принципи правової держави і висока повага до людей (ст. 

6, 49 Договору про Європейський Союз). Вступ до ЄС України означає перехід до абсолютно 

нового рівня осмислення життя, іншого способу управління структурами суспільства, 

активізації занедбаних галузей суспільного життя та покращення вже існуючих.  

Слід відмітити той факт, що зміни, що чекають на Україну як повноважного члена Європи 

мають як позитивне та і негативне значення для життєдіяльності країни. Основними 

перевагами є: 

1) Відкриті перспективи партнерства та інтеграції з сусідами. 

2) Впровадження нових соціально-економічних реформ, якими вже успішно 

користуються розвинуті країни світу. 

3) Підтримка політики зайнятості населення, що стане основою скорочення розриву між 

багатими та бідними.  
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2) Укріплення демократичних цінностей, положень Європейської конвенції з прав людини, 

де повага до особистості є найвищою цінністю. 

 3) Безвізовий режим. 

4) Забезпечення високого культурного розвитку та створення умов щоб молодь мала змогу 

успішно навчатися як в своїй державі так і за кордоном.  

5) Покращення якості продукції через необхідність наблизитися до стандартів, що диктує 

ЄС, щоб мати змогу успішно експортувати її і максимально вилучати свій прибуток.  

6) Зменшення безробіття через потребу в нових кадрах. 

7) Збільшення довіри до України призведе до теплішого бізнес-клімату, більшого обміну 

знаннями. 

 8) Захист від агресорства з боку Росії.  

Але не варто закривати й очі на можливі негативні наслідки європейської інтеграції: 

1) Перейняття нових засад розвитку може призвести до втрати самобутності та особливості 

українського народу. 

2) При спрощенні візового режиму ймовірне збільшення кількості українських емігрантів.  

      3) Переймання висококваліфікованих фахівців за гроші.   

      5) Ускладення відносин з сосідами-агресорами.  

Проаналізувавши позитивні та негативні сторони можливого членства України в складі ЄС, 

можемо відмітити, що позитивних рис набагато більше, адже прагнення до стабільного, 

розміреного життя, в якому видно подальші перспективи для інтелектуального, духовного, 

фінансового  та фізичного розвитку дуже приваблюють громадян демократичних держав. З 

великою ймовірністю можна сказати, що після досягнення Україною цієї цілі, буде важкий і 

довгий адаптаційний період, який будуть переживати кілька поколінь, проте результати не 

змусять розчаровуватися і вся пролита кров у боротьбі за незалежність буде виправдана. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Протягом останніх десятиріч в системах освіти різних країн можемо спостерігати значні 

зміни, які базуються на зміщенні освітніх технологій та впровадженні соціальних інновацій в 

систему освіти. Світовий освітній простір кінця ХХ – початку ХХI століття характеризується 

підвищеною увагою до питань інновацій та процесів управління ними, в рамках аналізу 

трансформації соціальних інститутів в умовах глобалізації. Впровадження інновацій в сферу 

освіти диктується, першочергово, змінами, що мають місце в світовій економіці та 

потребами соціуму в трансформації і модернізації інституту освіти на макрорівні. Таким 
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чином, якісні зміни в трансформації освіти і науки в аспекті соціальних інновацій в наш час 

стає необхідною умовою для всіх сучасних вищих навчальних закладів. 

Соціальні інновації в освіті набувають унікальних аспектів соціального механізму, який 

здатен забезпечувати розвиток, моделювати вигляд майбутнього суспільного устрою і всього 

діапазону взаємовідношень між людиною та природою та суспільними відношеннями. 

Освітнє середовище загалом являє собою одну з найбільш інноваційних галузей, що значною 

мірою пов’язано зі створенням інноваційного клімату і забезпечує конкурентоспроможність 

в цілому.  

Попри це, вагомою проблемою інновацій в системі сучасної вищої освіти залишається 

невідповідність сучасним вимогам ринку праці, що постійно змінюються. В основі сучасної 

освітньої системи лежать принципи сучасних інформаційних, комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій. В системі вищої освіти постійні якісні зміни в площинах 

соціально-освітніх інновацій відбуваються значно повільніше, ніж в умовах ринкової 

економіки, що призводить до нівелювання значення вищої освіти з-поміж фахівців (в першу 

чергу це стосується ІТ сфери).  

Таким чином, на сьогодні, місцем зародження нових технологій та відкриттів значною мірою 

перемістилось з університетської площини в корпоративну. Це означає, що вчені-спеціалісти 

по підготовці кадрів (здебільшого це стосується фахівців інформаційно-технічного 

спрямування) стають менш компетентними, ніж їх колеги з виробничих корпорацій та не в 

змозі не лише випереджати розвиток, але й встигати за ним. Так, зокрема, в рамках 

емпіричного дослідження дипломної роботи було проаналізовано онлайн-спільноту 

розробників програмного забезпечення dou.ua.  

Проаналізувавши опитування, що проводились на предмет задоволеності випускників ВНЗ 

України, було визначено, що попри задоволеність своєю професією та рівнем заробітної 

плати, більшість респондентів вважають рівень підготовки свого альма-матер недостатнім, 

матеріально-технічну базу застарілою та вказуються на велику кількість “зайвих” дисциплін 

з одного боку та на недостатнє акцентування вивчення фахових предметів. Також, важливою 

проблемою є відсутність рішення реальних кейсів студентами, що може негативно впливати 

на якість виконуваної в майбутньому професійної діяльності.  

Таким чином, особливої актуальності набуває завдання інтенсифікації інноваційних процесів  

в соціальних системах, яка має на меті розвиток комплексних, в тому числі соціологічних 

досліджень інновацій в системі вищої освіти.  

В сучасних умовах глобалізації беззаперечною є необхідність впровадження освітніх 

інновацій як на макрорівні(рівень охоплення освітньою сферою державним регулюванням та 

характером державного впливу в цій сфері) так і на регіональному(створення сприятливого 

освітнього клімату, підтримці організацій, що взаємодіють з ВНЗ) та мікрорівнях (постійна 

динамічна зміна освітнього продукту, що надається закладом, що лежить в основі наданих 

освітніх послуг).  

Основними напрямками інтеграцій соціальних інновацій в сфері вищої професійної освіти 

мають бути інновації в навчальному процесі ВНЗ, серед яких особливу увагу слід приділяти 

інноваційним процесам освітніх технологій, педагогічних систем з одного боку та 

забезпеченням інноваційного середовища в рамках впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в процесі навчання, створенням електронних інформаційних 

освітніх ресурсів, впровадження технологій мережевого навчання, що зробить можливим 

навчання поза закладом, роботою з можливістю використання реальних проблем в існуючих 

компаніях та організаціях, що не лише підвищує рівень професіоналізму студента, але й дає 

можливість подальшого працевлаштування. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Для стабільного функціонування соціуму необхідно забезпечити гармонію усіх основних 

сфер його життєдіяльності. Цьому має сприяти реалізація Концепції сталого розвитку, що 

передбачає узгодження екологічних, економічних та соціальних складових розвитку 

суспільства:  

В Україні було здійснено декілька спроб на законодавчому рівні запровадити Концепцію 

сталого розвитку, зокрема, у таких нормативних документах, як: «Проект Закону про 

Концепцію сталого розвитку України» (№ 3234 від 25.04.2001), внесений до регламенту та 

заслуханий на засіданні Верховної Ради України 07.03.2002 р.; «Проект Закону про 

Концепцію переходу України до сталого розвитку» (№ 3234-1 від 19.12.2001), заслуханий на 

засіданні ВРУ 07.03.2002 р. та «Проект Постанови про Концепцію переходу України до 

сталого розвитку» (№ 5749 від 02.07.2004), що був розглянутий на засіданні ВРУ 06.10.2005 

р. [1]. 

           Жоден з цих законопроектів не набрав достатньої кількості голосів, та, відповідно, не 

набув юридичної сили. Це видається досить дивним, адже Україна на міжнародному рівні 

ратифікувала цілу низку декларацій та інших офіційних документів ООН, які сприяють 

реалізації Концепції сталого розвитку, зокрема: Декларацію Тисячоліття ООН (2000 р.), 

Йоганнесбурзьку декларацію та План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого 

розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), «Майбутнє, якого ми прагнемо» (Ріо-де-Жанейро, 2012 р.) 

[2]. Незважаючи на це, у вітчизняному законодавстві до сих пір не представлено жодного 

нормативного документу, який би визначав та регулював план впровадження даної 

концепції. Якщо ж проаналізувати вже існуючі законопроекти з цього питання, то можна 

помітити, що в них не вистачає конкретики: відсутній чіткий план дій та послідовних кроків, 

необхідних для її реалізації, не прописані механізми та джерела фінансування, а соціальна 

складова, що включає до себе вимоги захисту довкілля, соціальної справедливості та 

відсутності расової й національної дискримінації взагалі не береться до уваги, що, в свою 

чергу, веде до нехтування самою парадигмою концепції. Дані положення не розглядалися 

взагалі, з чого можна зробити висновок, що концепцію сприймали, скоріше, як утопічну ідею 

майбутнього. 

Ще однією проблемою, на мою думку, є те, що при розробці конкретних кроків щодо 

впровадження цього нормативного документу, не беруться до уваги думки футурологів, адже 

варто пам’ятати, що концепція дає можливість задовольняти потреби нинішнього покоління 

без завдання шкоди поколінням майбутнього. Якщо залучити даних експертів до розробки 

програми впровадження концепції, то можна з певною долею ймовірності спрогнозувати, на 

які сфери людської життєдіяльності варто спрямовувати більше матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, а яким можна не надавати першочергового значення. 

Як вже зазначалось, одним з важливих положень Концепції сталого розвитку є запобігання 

будь-якої дискримінації за ознакою віку, статі, релігії, расової та етнічної приналежності. У 

жодному з наявних законопроектів цій проблемі також не було приділено достатньої уваги. 

Незалежна міжнародна організація «The Equal Rights Trust», метою якої є протидія 

дискримінації та просування рівності як засадничого права людини та основного принципу 

соціальної справедливості, 14 серпня 2015 р. у м. Києві презентувала свій звіт «На межі: 

вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні» – перше всебічне та докладне 

дослідження вказаних проблем [3]. В даному звіті описуються характерні моделі 
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дискримінації за ознаками статі, сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності, 

інвалідності, ВІЛ-статусу, етнічної належності, громадянства, мови, релігії, а також щодо 

внутрішньо переміщених осіб та певних груп дітей, підкреслюється вразливість деяких 

соціальних груп населення. Також аналізується національне законодавство та міжнародні 

зобов’язання України в галузі захисту прав людини, оцінюється ефективність їх 

імплементації та надаються рекомендації українській владі з поліпшення ситуації. 

Головним висновком дослідження є те, що хоча недавні реформи створили досить міцну 

законодавчу базу з питань рівності та запобігання дискримінації, існують значні прогалини в 

її практичній реалізації. Перманентна суспільно-політична криза в Україні призвела до 

актуалізації та загострення традиційних проблем у цій сфері та створила нові виклики для 

держави і суспільства. Якщо прийняти низку рекомендацій, які були надані у даному звіті, 

наша країна зможе зробити великий крок уперед щодо вирішення проблеми дискримінації та 

нерівності й наближення соціальної сфери до міжнародних стандартів розвитку.  
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ЛІБЕРАЛІЗМ ТА НЕОЛІБЕРАЛІЗМ В ПЕРСПЕКТИВІ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

Лібералізм – ідеологія, яка заснована на положенні про те, що індивідуальні можливості 

вибору людини є правовим базисом суспільства та економічної стабільності. В лібералізмі 

існує багато різних течій, однією із найбільш вагомих є неолібералізм, що передбачає 

протиставлення ідей лібералізму до егалітарних та колективістських тенденцій.  Історично 

склалося, що терміном “неолібералізм” позначали ідеологічні течії, що уособлювали нові 

відгалуження розвитку лібералізму. Однією з унікальних рис неолібералізму можна назвати 

те, що ця течія є специфічною апологією “ідеального” капіталізму. І розглядає його з позицій 

економічного зростання, ефективності використання у абстрактно-формалізованому вигляді. 

Основоположником цієї течії вважають Людвіга фон Мізеса (Ludwig von Mises, 1881-1973), 

засновника нової австрійської школи економіки. Його ринкові ідеї були направлені проти 

державного регулювання економіки та планового соціалістичного господарства. Перевагами 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=4&pf3516=3234
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неолібералізму можна назвати високу ефективність ринкового саморегулювання та 

засудження будь-якого втручання держави в економіку, навіть якщо це було спрямовано на 

обмеження монополій. 

У наш час можна спостерігати тенденцію – західне суспільство вирішило спробувати відійти 

від неоліберальної політики, у якості альтернативи обравши “соціал-демократизм”. Тріумф 

Подемос на регіональних виборах в Іспанії та перемога Сірізи у Греції – лише перші 

несміливі кроки до так знайомого нам соціалістичного суспільства. Але люди, що можуть 

похизуватися реальною владою у вище згаданому ЄС – не прості абстрактні ідейні захисники 

такого звичного вже неолібералізму. Більшість з них – банкіри та учасники біржових 

відносин, що займають відносно високу позицію у “харчовому ланцюзі” неолібералізму і не 

просто будуть відстоювати свою думку до останнього, а ще й активно заважати “соціал-

демократизації” капіталізму, який “годує” їх вже стільки років. Це буде не простою втратою 

капіталістичної влади та авторитету – це буде насамперед втрата доступу до гаманця 

платників податків та втрата вражаючого прибутку від біржових спекуляцій. Прикладом 

цьому може послугувати локальний колапс неолібералізму в Ісландії, коли власність 

багатьох банкірів було заарештовано, а багатьом з них довелося виїхати з країни. Справжній 

конфлікт між прихильниками неоліберального ладу та лівими партіями, які з’явилися 

буквально нізвідки, свідчить про глибокий розкол керуючого класу, як єдиного цілого. 

В Україні ж неолібералізм, разом з лібералізмом, у якості єдиної політичної доктрини, 

представлений у якості партій і рухів, які виступають за формування вільного та незалежного 

ринку, забезпечення умов для різних форм економічної діяльності, розвиток конкуренції. На 

теренах України навряд чи можна явно відокремити неолібералізм від лібералізму, адже як 

було згадано вище, неолібералізм починався як відгалуження від лібералізму, який у 

політичній сфері країни так і не зміг знати собі місця. Декларативна «ліберальна» орієнтація 

впливових урядовців сучасної України — ілюзія стосовно бездоганності й універсальності 

монетаристських засобів реформування економіки, помножена на політико-економічне 

донорство міжнародних фінансових інституцій, за умов відсутності системи економічних 

перетворень та традицій економічного лібералізму може призвести до серйозних та 

непередбачуваних наслідків. 

Тому найближче майбутнє ліберальної ідеї в Україні, мабуть, буде значною мірою пов’язане 

з національною традицією та химерами сучасного українського політичного життя [1]. 
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ЗМІНА ПРОФЕСІЙНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ ЗА УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО  СУСУПІЛЬСТВА 

На сьогодні, у той час, коли країна переживає економічну кризу й соціальний занепад, 

погіршення умов та якості життя населення, більшість молоді, роблячи кроки у доросле 

життя, звертає увагу на престижні та високооплачувані професії. Реалії показують, що дуже 

важко забезпечити своє майбутнє, працюючи, наприклад, вчителем або лікарем. Так в 

минулому бути вчителем або лікарем вважалося дуже престижним, оскільки за поглядами 

наших предків такі види діяльності свідчили про освіченість і інтелігентність людини. Проте 

зараз багатьох турбує більше матеріальне становище та авторитетність, аніж сам вид роботи. 

До того ж люди забувають про те, що від нашого вибору професії залежить усе життя. 
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Оскільки більшість часу ми проводимо саме на роботі, потрібно, щоб вона приносила 

задоволення. Також, не треба забувати про здібності та схильності. Чи можна стати в чомусь 

професіоналом, якщо тобі не подобається і воно просто не твоє? Як наслідок, змінюються 

життєві цінності, цілі, ставлення до навколишнього світу, відносини з людьми. Як бачимо, з 

плином часу суспільство почало визнавати за краще отримувати спеціальності інших 

спрямувань. 

Усі дослідження спрямовані на вивчення проблем вибору молоді професії, пошуку роботи, 

компетентності та кваліфікованості, встановлення причинно-наслідкових зв’язків  між 

бажаною і обраною професією. Метою є визначення цьогорічного рейтингу престижних 

фахів, окреслення тенденцій до вибору професії та їх фактори. 

Досліджуючи вступну кампанію абітурієнтів за кілька останніх років, можна побачити, яким 

спеціальностям надається найбільше переваг. Протягом останніх 7 років найпріоритетнішою 

галуззю знань є «Економіка та підприємництво». Друге місце посідають «Медицина» та 

«Гуманітарні науки». Третє – «Інформатика та обчислювальна техніка». Четверте – «Право». 

П’яте – «Менеджмент і адміністрування». І останнє місце очолює «Педагогічна освіта». 

Серед більшої частини населення ходить думка, що професії першої трійки носять, як 

правило, суто інтелектуальний характер, але при цьому автоматично забезпечують високий 

рівень матеріального доходу, надають певний соціальний статус, дозволяють досягти 

добробуту. Ось чому зараз існує надзвичайно великий конкурс на місця навчання на 

факультетах економіки й права, що призвело до збільшення набору студентів на вказані 

вище напрями. Адже, там де попит, є і пропозиція. Як результат, незабаром ринок праці буде 

значно перенасичений такими спеціалістами.  

За результатами опитування Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна останніх 

3 років було виявлено, що погляди суспільства на спеціальності змінюються швидко й 

якісно. Задля визначення цьогорічного рейтингу та факторів, на підставі яких він 

сформувався, було проведене власне опитування щодо престижних професій. На діаграмі 

зображена динаміка змін бачення високооплачуваних спеціальностей, на думку українського 

населення.(мал.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1. Динаміка змін бачення високооплачуваних спеціальностей, на думку українського 

населення 

Результати опитування показали, що суспільство крокує в ногу з технологіями. Люди 

надають перевагу тому, що зараз найбільше й найшвидше розвивається. Рейтинг очолили 

представники ІТ-технологій. Через перенасичення на ринку праці економістами та 
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юристами, відповідно менша кількість населення вбачає в них престижності. Проте, на жаль, 

ми бачимо тенденцію до падіння зацікавленості до такої професії, як лікар, що є надзвичайно 

необхідною та важливою. Державі варто звернути увагу на цю статистику та вжити заходів 

щодо умов праці, заробітної плати, вільного часу цих людей. 
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ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ 

Чем темней и пасмурней закаты 

гнусно увядающих эпох, 

тем оптимистичнее плакаты 

о большой удаче в ловле блох. 

И. Губерман 

Мистецтво і політика завжди крокували поруч один з одним: у мистецтві завжди була 

присутня політична репрезентація. Згадаймо неймовірну кількість портретів, зображень 

героїв або важливих політичних подій, воєн або революцій серед надбань культури 

попередніх століть. Окрім того, мистецтво традиційно виступало декорацією, орнаментом 

політичної влади (окрасою палаців, республіканських зборів тощо).  

Починаючи з ХХ ст. нові течії вираження в мистецтві (зародження модернізму) почали 

пропагувати незгоду і непокору подібному служінні, але на арену вийшла нова форма 

творчого синтезу - дизайн як спосіб передачі інформації від політика до народу. 

Дизайн як творча діяльність щодо синтезу естетичних та практичних предметів, починаючи з 

першої половини ХХ ст., значно розширив сфери свого застосування. Зазвичай дизайну 

дають таке визначення -  проектування естетично організованої форми практично корисних 

об'єктів. Та в сьогоденні дизайн окрім поняття художнього проектування набув глобальних 

ознак технічного, соціального, психологічного проектування. Аналіз прогресу даного 

інструменту дозволяє стверджувати, що дизайн це синкретичний вид діяльності, мета якого - 
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функціональна організація зовнішнього середовища. Він покликаний вибірково надавати 

елементам із всезагального хаосу чітко визначену структуру та порядок. А все що володіє 

цими категоріями претендує викликати в людині почуття естетичного задоволення, що в 

свою чергу приводить до категорії краси.  

Отже, дизайн покликаний приносити красу в усіх процесах активної взаємодії об'єкта із 

суб'єктом задля досягнення певної мети. Однак це первинна, або ж найблагородніша функція 

дизайну. Буває і так, що краса слугує чиїмось корисливим цілям, скажімо, атрибутом 

статусності або навіть засобом маніпуляції. Можливо, це не дуже радісний факт, але 

маніпуляція через зовнішню привабливість - найбільш поширений прийом в рекламі. А 

реклама з недавніх пір почала активно слугувати представникам політичної діяльності. 

Поняття дизайну все частіше використовується в контексті вивчення процесу конструювання 

сучасних соціальних і політичних міфологій, при вивченні PR-дискурсу, а також 

особливостей конструювання різного роду брендів (комерційних, інституційних, політичних 

та ін.) [1]. 

Розглянемо останній атрибут як один із продуктів політико-дизайнерської діяльності 

останніх років. Складовими будь якого бренду є владні ресурси політика (його місце в 

політичному світі), репутаційні характеристики (відомість та популярність) та сила впливу, 

що зазвичай проявляється у обіцянках благ, здійсненню мрій, надій, потреб соціуму. 

Очевидно, що весь скелет бренду вибудовується відповідно соціальним запитам та 

очікуванням мас населення.  

Політичний бренд трактується сучасними дослідниками як символічний політичний капітал, 

включення якого в маркетинговий оборот приносить певний соціальний ефект, пов'язаний з 

формуванням позитивного репутаційного образу на політичному ринку [2]. Соціальний 

ефект матиме силу лише в тому випадку, коли матиме місце неодноразова участь 

політичного бренду в маркетингових комунікаціях, що лежить в основі пізнаваності 

політичного діяча чи партії і вважатиметься успішним в тому разі, коли викликатиме почуття 

довіри та прив'язаності у виборців.  

Якщо прослідкувати історію розвитку політичного дизайну можна простежити певний регрес 

у контексті первинної ідеї служити для чогось. Дизайнери перших десятиліть ХХ ст. 

створювали такі системи спілкування, як малі шрифти Sans Serif, які по замислу повинні 

були стати зрозумілими для всіх, що повинно було сприяти міжнародним зв'язкам [3]. 

Новаторські підходи у дизайні були напряму пов'язаними з політичними революціями ХХ ст. 

і були інструментом соціального розвитку. Та ніщо не може розвиватися в одному напрямі, 

особливо там де є місце існуванню ефемерній демократії. Свої функції внесення цінностей, 

змісту, просвітлення, спрощення, роз'яснення, облагороджування (а не чорного піару) дизайн 

чемно здійснював в епоху коли була можлива жорстка ідеологія і достатня правдивість, в 

часи маніфестів і боротьби за краще майбутнє. 
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“РЕВОЛЮЦІЇ ПО-УКРАЇНСЬКИˮ: СПРОБА КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

Проблема визначень тих чи інших понять сьогодні є надзвичайно актуальною. Від того, який 

зміст ми вкладаємо у поняття, залежить розуміння того чи іншого явища, процесу чи події. 

Поняття з часом змінюють свої змістовні навантаження, але те, що залишається незмінним у 

понятті – це його етимологія. Початковий зміст поняття важко заперечити. Довільне і 

широке трактування поняття «революція» призвело до появи великої кількості визначень, і 

ще до більшої кількості «теорій революції». 

Американський соціолог Дж. Голдстоун на сьогодні виділяє чотири покоління теорій 

революцій: 

1. Історична і філософська феноменологія революцій як великих наративів, що 

інтегрувала досягнення ліберально-консервативної історіографії, природні теорії революцій 

(Л. Едвардс, Дж. Петті) та їх філософсько-історичну інтерпретацію (Х. Арендт). 

2. Модернізаційні теорії революції, що виникли у 50-60-их рр. ХХ ст. у рамках 

біхевіористської парадигми, структурно-функціонального аналізу і девелопменталізму (Дж. 

Девіс, Н. Смелзер) та підсумовуючого синтезу С. Гантінгтона; 

3. Державоцентричні моделі революцій др. пол. 70-80-х рр. ХХ ст. (Т. Скочпол, Ч. Тіллі, 

Дж. Пейдж); 

4. Протягом 90-х рр. ХХ ст. (Дж. Гудвін, Дж. Гоулдстоун, С. Терроу)  обґрунтували 

четверте покоління теорій революцій. У них на основі теорії раціонального вибору значно 

більша увага приділена ролі політичного лідерства, новим соціальним рухам, етнічній і 

регіональній мобілізації, ненасильницьким формам тиску і протесту, міжнародним 

організаціям, протестним ідентичностям, ідеології та культурі [1, с. 563-564]. 

Слово «революція» походить від латинського «revolutio»  і означає обертання, розвертання, 

поворот. Революція – це фундаментальна структурна зміна існуючої системи (політичної, 

соціальної, економічної), яка зазвичай відбувається раптово або протягом відносно 

короткого часу. Історія поняття «революція» має вікову традицію. Основний комплекс її 

визначень був створений на поч. ХХ ст. Сучасні визначення є лише варіативними.  

Спочатку виділимо суттєві ознаки революції. Ч. Тіллі такими ознаками вважає: конфлікт між 

елітами, масову мобілізацію і «множинний суверенітет» або втрату центральною владою 

монополії на легітимне використання сили [2, с.633-634]. Т. Скокпол звернула увагу на те, 

що революції розпочинаються не «знизу», а «згори», тобто з розвалу держави. Коли держава 

з відсталою економікою зазнає тиску міжнародного середовища, відбувається занепад 

державних інститутів, що може призвести до революції. Такі держави нездатні самостійно 

підтримувати свою безпеку, контролювати територію і населення, а тому вони особливо 

вразливі до зовнішньої агресії [2, с. 592-593].  

Однак проблема існує не лише у самому визначенні поняття «революція», а також у її 

підміні. Так, сьогодні дуже часто перевороти, протести, заколоти і бойкоти «дотягуються» до 

поняття революція. А сам термін «революція» часто підміняють на ряд синонімів таких як 

«революційний рух», «революційні війни», «революційні перетворення». Усі зазначені 

колізії навколо лише одного поняття вказують на складність процедури визначення, а також 

про те, що дослідники ще мають багато попрацювати над цією дефініцією.   

Більшість сучасних авторів опираються на визначення «революції» С. Гантінгтона і Т. 

Скокпол. С. Гантінгтон дав декілька визначень «революції». В  одному із варіантів він 
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зазначає, що «повномасштабна революція, таким чином, пов’язана із швидкою і примусовою 

руйнацією політичних інститутів, мобілізацією нових груп у політику і створенням нових 

політичних інститутів» [2, с. 145-146]. Популярним серед дослідників є визначення 

революцій Т. Скокпол: «Соціальні революції – це швидкі, фундаментальні трансформації 

суспільного становища і класових структур; і вони супроводжуються і частково проводяться 

через класові повстання знизу» [3, с. 137].  

Таким чином, поняття «революції» напевно доцільно визначати не через її причини чи 

революційні сили, а наслідки, які вона приносить у суспільство. Революції змінюють 

соціальну структуру, а також економічні і політичні інститути суспільства. У випадку 

незавершеності революції, відбуваються нові хвилі до тих пір, допоки не завершиться 

необхідний соціальний і політичний процес.  

Протягом ХХ ст. в Україні відбулося декілька революцій, з яких у сучасній Україні 

відбулося дві (2004 – «Помаранчева революція», 2013-2014 – «Революція гідності»). 

Революції це чи не революції?  На це питання в подальшому ще треба буде дати відповідь 

дослідникам. Якщо трансформаційні процеси, які відбулися в Україні у  2004 та у 2013-2014 

рр. - це революції, то нам залишається очікувати на нову хвилю, оскільки практично відсутні 

їхні результати/наслідки у суспільстві.   

Актуальною є думка історика Я. Грицака та соціолога Є. Головахи [4, с.66-80]. У 2001р. Є. 

Головаха зробив прогноз щодо того, що «Україна йде до революції» [5]. Його думку 

сприйняли тоді зі скепсисом. Сьогодні Я.Грицак продовжує думку Є. Головахи і стверджує, 

що «наші революції починаються не тоді, коли стає гірше, а тоді, коли стає краще. Бо 

підвищуються очікування.  

Коли в Україні ситуація погана – майже не чекайте на революції, бо люди зайняті 

виживанням. Навпаки, ситуація стає революційною, коли стає краще середньому класу. Це 

також означає, що революції у нас тепер пов’язані із середнім класом. Найбільш 

революційною частиною суспільства є люди, які мають машини, комп’ютери і все інше» [5]. 

Отже, сучасна ситуація тотального зубожіння українців відтерміновує революційний 

потенціал суспільства. 

І перший, і другий Майдан не закріпив і не розвинув результатів революційних подій. 

«Післяреволюційний синдром» в Україні і надалі полягає у прагненні влади втримати 

соціальну рівновагу через мінімізацію соціальних змін та збереження старих структур і 

механізмів соціального управління. А отже, революція як докорінний злам старого 

соціального ладу в Україні знову зазнала невдачі.   
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ЗМІНИ В ШЛЮБНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ: ПРОБЛЕМИ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

В європейських країнах СНД дедалі виразніше проявляється сукупність соціально-

демографічних змін, які розпочалися раніше в Західній Європі. Крім дуже низької 

народжуваності, вони включають пізніший вступ до шлюбу і вік появи первістків, 

поширення альтернативних варіантів організації сімейного життя, зокрема, незареєстрованих 

шлюбів та позашлюбних народжень, «гостьові родини», тощо. Актуальним це є і для 

України. 

Я проаналізувала показники середнього віку вступу в шлюб у нашій державі впродовж 

останніх 80 років. На початку ХХ століття (1925-1928 рр.) середній вік вступу в шлюб для 

жінок становив 21,9 років [3]. Спосіб організації сільськогосподарської праці, як і 

екстенсивна форма відтворення людського чинника виробничих процесів, обумовлювали 

необхідність ранніх шлюбів як для жінок, так  і для чоловіків. Надалі Україна зазнала у 

складі Радянського Союзу включення до модернізаційних трансформацій суспільного життя, 

але на вік вступу в офіційні подружні стосунки і у 60-ті, і у 70-ті роки минулого сторіччя це 

суттєво не позначилося. Думаю через те, що ще існувала родинна інституція бабусь 

(переважно) та дідусів, старших родичів, які доглядали за дітьми. Також потрібно завважити 

розповсюдженість та доступність державних закладів дошкільного догляду. Лише в 1980-

1984 рр. показник середнього віку вступу в шлюб трохи збільшився до 22,5 років[3]. А вже у 

2004 році він становив 27,1 років для жінок і 30,1 для чоловіків. Причому про стійкість цієї 

тенденції свідчить той факт, що у 2009 році середній вік реєстрації шлюбу збільшився у 

чоловіків до 30,4 років, у жінок – до 27,9 років [1]. Якщо порівнювати цей показник з 

європейськими країнами, то можна зазначити, що в Швеції середній вік нареченої, що 

одружується вперше, перевищив 30 років, а у багатьох країнах Західної і Південної Європи 

досяг 27-28 років. У Східній і Центральній Європі також активно змінюється вікова модель 

вступу в шлюб. Наприклад, в Угорщині, Хорватії, Чехії вік першого шлюбу для жінок 

перевищив 25 років, у Словенії досяг 27 років. [2] 

Збільшення середнього віку вступу в шлюб відбувається на тлі значної переоцінки, зміни у 

ставленні молодих людей до шлюбу і сім'ї. Також, слід зазначити, підвищення рівня 

інформованості про контрацепцію, тому що до недавнього часу, велика кількість ранніх 

шлюбів зумовлювалася вагітністю нареченої, що свідчить про непоінформованість у 

питаннях планування сім’ї (зокрема, в Україні і Росії). Крім того, різко збільшився вимоги до 

якісних характеристик життя, до уваги береться бажаність досягнення більш високого 

соціального статусу у суспільстві, і, оскільки ми здебільшого прагнемо долучитися до 

меритократичних цінностей Заходу, то, відповідно, збільшується час, який людина 

присвячує процесам первинної соціалізації, тому що молоді люди спочатку прагнуть здобути 

хорошу освіту і мати високооплачувану роботу та вже відбувшись у якості фахівців та 

громадян, перейматися питаннями гендерної та демографічної імплементації. Таким чином 

унаочнюється те, що у процесі історичного розвитку шлюбу відбувається його 

трансформація від традиційного типу до сучасного, основною характеристикою якого є 

«відкладання» шлюбу до завершення періоду соціалізації: здобуття освіти, професії, певного 

соціального статусу. Нові соціальні механізми дозволили жінкам працювати поза домом, і 

дали їм можливість і стимул для інвестування в формування свого людського капіталу. В 

результаті під впливом цих змін коефіцієнт народжуваності і число дітей в сім'ї зменшилися. 

Менша кількість дітей в сім'ї, ймовірно, сприяла збільшенню інвестицій в освіту, що 

призводить до більш високих рівнів освіти в Західній Європі як для жінок, так і для 
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чоловіків. Зростання рівня людського капіталу за рахунок інвестицій в освіту підвищує як 

доходи особи, так і прибутки фірм, позитивно впливає на економічний ріст країни. 

Як показує статистика, найбільше середній вік вступу в шлюб визначається саме прийнятним 

для населення рівнем життя. В країнах, що розвиваються, населення одружується пізніше. Це 

я вважаю позитивним наслідуванням життєвої матриці розвинутих країн Скандинавії та 

Західної Європи, де показник середнього віку вступу в шлюб сягає приблизно 30 років. 

Найнижчим є показник в Афганістані - 20,2 роки.  Треба зазначити, що за індексом життя 

Афганістан займає 141 позицію в світі серед 142 країн світу, тоді як країни Західної Європи 

регулярно займають перші позиції.  

  При вступі до європейської спільноти Україна мусить рішуче відходити від цінностей 

патріархальної суспільства, що у своєму архаїчному вигляді виступають перешкодою 

модернізації соціуму. 
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УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ – РЕВОЛЮЦІЇ БЕЗ ЗМІНИ РЕЖИМУ? 

Україна не один раз опинялася в ситуації революційних заворушень в останні 30 років і тому 

й недивно, що така тема стає полем для наукового дослідження. Революції – це вагомі 

показники того як громадськість ставиться до діяльності влади, її політичних цілей, проектів, 

рішень. Якщо звернутися до марксистської концепції то революції сприяють руйнуванню 

надбудови до якої належать: «політичні й правові ідеї, філософія, мораль, мистецтво, релігія, 

держава, політичні партії, культосвітні та професійні установи й організації, церква тощо. 

Надбудова є ідейно-політичною і правовою формою виразу економічного змісту життя 

суспільства, його потреб. Всі складові частини надбудови мають свої специфічні 

закономірності розвитку, свою відносну самостійність і разом з тим перебувають у 

постійному взаємозв'язку» [1]. В ході революції певною мірою має відбутися зміна в усій 

надбудові, а отже й владі теж. Проаналізуємо українські революції в плані основних ідеї які 

вони відстоювали і до яких змін в житті держави вони призвели. 

На сьогоднішній день, фактично, в Україні відбулись 3 революції: 

1. Революція на Граніті – студентська акція «Ненасильницької громадянської непокори» 

1990-го року в УРСР, що призвела до виконання основних вимог, таких як: 

* Недопущення підписання нового союзного договору; 

* Перевибори Ради УРСР; 

http://ukrstat.gov.ua/
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* Проходження військової служби юнаками-українцями виключно на території УРСР; 

* Націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; 

* Відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола. 

2. Помаранчева революція – також мирна акція протесту, проти нахабного порушення 

виборчих прав громадян. Ця акція призвела до правового проведення президентських 

виборів. 

3. Найболючіша, для України – Революція Гідності – що забрала життя людей різних 

національностей, що мали Україну за Батьківщину. У випадку цієї «акції», вже не можна 

сказати, що все відбувалось мирним шляхом: сутички, жертви з обох сторін, відверте 

порушення прав людей як на політичний вибір так і на життя в цілому. 

Якщо проаналізувати зазначені революції то, на даний момент «революції» в Україні не мали 

і найближчий час не будуть мати результату революції як такої, що призведе до радикальних 

змін. Помаранчева Революція та Революція Гідності спонукали до переобрання влади, які 

звичайно ні до яких кардинальних змін не призвели адже до влади в більшості прийшли старі 

діячі в складі нових партій. Відбулося своєрідне перетасовування вже існуючих політичних 

сил. За даними центру Разумкова «серед партій проєвропейського спрямування, що набрали 

більше 5% голосів, «нові» пар- тії («Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», 

«Самопоміч» та Радикальна партія Ляшка) набрали загалом понад 62% голосів, тоді як 

«старі» (ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода») – менше 11%» [2, С. 20]. Але якщо 

проаналізувати склад партій то можна побачити старі обличчя в новому форматі. Тому й не 

дивно, що на разі в Україні склалась така ситуація коли громадяни перестали думати, що від 

них їх голосу на виборах щось зміниться. Деякі через це навіть не бажають відвідати виборчі 

дільниці та віддати свій голос за одного з кандидатів чи партій. Крім того люди вибирають в 

більшості тих хто на даний момент вирізняється меншою «заплямованістю», по відношенню 

до інших. Але не завжди ці діячі виправдовують сподівання людей і відстоюють їхні права. 

Саме тому внаслідок політичної апатії, абсентеїзму в країні, з’являються партії без ідей, 

переконань, чіткої програми державного розвитку. Отже, стає зрозумілим, що Україні 

потрібні не лише нові проекти та нові реформи, а й нові сили які активізують населення в 

плані участі в політичному житті країни не революційним, а мирним шляхом. 
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ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО: ЧИ Є ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ? 

 Однією з соціально-політичних характеристик індивіда є його громадянська 

приналежність, що визначається територією проживання. В межах конкретної держави на 

законодавчому рівні можуть закріплюватись різні варіанти громадянства – як єдиний 

(Австрія, Данія, Німеччина, Білорусь, Росія), так і подвійний (множинний): (Іспанія, 
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Франція, Румунія, Бельгiя, Канада, Великобританiя). Цей вибір може зумовлюватись 

наступними чинниками: географічним розташуванням, історико-культурними та 

ментальними особливостями, національно-етнічною структурою населення тощо. 

 В Україні на законодавчому рівні (ст. 4 Конституції) закріплюється  єдиний, так 

званий «нульовий» варіант громадянства, що не передбачає можливостi володiти паспортом 

ще якоїсь країни. Але на практиці доволі значна кількість українців обирає для себе подвійне 

громадянство, що суперечить діючому законодавству. Це питання є особливо актуальним 

для жителів прикордонних регіонів. Подібний інтерес пояснюється цілим рядом причин: 

бажанням вільно пересуватися країнами Європи та світу, навчатися або працювати за 

кордоном, можливістю займатися підприємницькою та інвестиційною діяльністю, 

отримувати дипломатичний захист. Наявність подвійного громадянства також має певні 

вигоди, пов'язані зі сплатою податків та виконанням військового обов'язку у країні 

постійного проживання. Статус іноземного громадянина також дозволяє уникати 

кримінальної відповідальності за різного роду злочини, здійснені на території держави. 

 За неофіційними даними (оскільки статистика щодо точної кількості біпатридів в 

нашій державі не ведеться), від 5% до 10% українців крім українського, мають угорський 

(близько 94 тисяч осіб), румунський (до 80 тисяч), російський (від 140 до 350 тисяч) або 

польський паспорт. Більшість з них мешкає на Закрпатті, Буковині, Криму та на Донбасі. Що 

цікаво, процедура набуття подвійного громадянства в Україні може мати як добровільний, 

так і примусовий характер.  Зокрема, обов’язковою умовою для «безпроблемного» життя на 

окупованих територіях керівництво «ДНР»/«ЛНР» вимагає відмови від українського 

громадянства (з 1 січня 2016 р. за подвійний статус їх жителям загрожують кримінальною 

відповідальністю).  Але населення, тим не менше,  не поспішає позбавлятись від українських 

документів, бо тільки вони дають реальну можливість купити або продати майно, 

зареєструвати шлюб чи новонароджену дитину, вступити до певного ВНЗ тощо.Подібна 

ситуація має місце і в анексованому Криму.  

 Дані соціологічного опитування, проведеного у 2014 році Київським міжнародним 

інститутом соціології на замовлення ZN.UA, свідчать, що в Україні в цілому бажання 

узаконити біпатридів (осіб з подвійним громадянством) виявило лише 30,2% респондентів. 

Найбільша їх кількість проживає на Сході – 47,3%.По країні в цілому проти подвійного  

громадянства виступає 44,9% осіб. Найбільше тих, хто підтримує право мати два паспорти - 

в Закарпатській області (56,8% опитаних), що зумовлюється етнічною специфікою даного 

регіону. В Галичині ж більшість респондентів вважає, що дозвіл подвійного громадянства 

призведе до зростання сепаратизму і розколу України – 57,5%. На Закарпатті в прямий, 

беззастережний зв'язок між розколом країни і подвійним паспортом вірять одиниці – всього 

5,5% [1].  Наявність у людини двох паспортів за сучасних умов може становити реальну 

загрозу національній безпеці держави.  Логіка тут очевидна: чим більше таких громадян буде 

проживати в межах певного регіону, тим більше приводів з боку політичного керівництва 

сусідніх країн підживлювати там сепаратистські настрої й вимагати відновлення «історичної 

справедливості» шляхом територіальної анексії. Чим закінчується турбота Росії про «захист 

інтересів та безпеку російських й російськомовних громадян» світ вже міг пересвідчитись. 

Також подвійне громадянство може використовуватися для формування автономних 

національно-територіальних утворень (наприклад, на основі Притіснянського району на 

Закарпатті, де переважну більшість населення становлять етнічні угорці), що є одним з 

неофіційних пріоритетів зовнішньої політики сусідньої Угорщини. Остання проводить 

активну політику підтримки своїх закордонних співвітчизників, надаючи їм фінансову й 

інформаційну допомогу. Все це може провокувати політичні конфлікти й виступати 

перманентним джерелом соціальної напруги в суспільстві. 
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  Як зазначають політичні експерти, для запобігання цим негативним тенденціям 

першим (і, мабуть, найважчим) кроком для української влади має стати підвищення рівня 

життя й матеріального добробуту населення та в подальшому – забезпечення можливості 

безвізового в'їзду у країни Європейського Союзу.   Певний ефект може мати й закріплення на 

законодавчому рівні кримінальної відповідальності (у вигляді штрафу) за наявність 

громадянства іноземної держави.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦЯ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ 

Децентралізація в тому чи іншому вигляді, рано чи пізно, цією чи іншою владою буде 

здійснена. Моноцентрична (централізована) влада вже не може гнучко й ефективно 

управляти регіональними процесами. Вона має поділитися повноваженнями з регіонами. 

Україна має стати не лише децентралізованою, але й у повному сенсі поліцентричною як 

європейські держави, де влада розподілена між органами публічної влади, бізнесом і 

громадянським суспільством. Делегування значної частини державних повноважень 

регіональним органам влади й іншим інституціональним суб’єктам має продемонструвати 

довіру до цих інститутів з боку держави. Під тиском внутрішніх і зовнішніх обставин 

інституціональна система публічного управління в перспективі знизу доверху буде 

раціоналізована і приведена до потреб сучасної практики. Проте поки що європейські 

стандарти публічного врядування залишаються для нас недосяжною мрією. Експерти вже 

давно говорять, що надмірний централізм призводить до нездатності державного апарату та 

фактичної девальвації конституційних норм. Ще жодного разу в Україні не робилися 

серйозні спроби впровадити принцип системності у проведення реформ, який орієнтує 

дослідника та практика виокремлювати серед багатьох проблем пріоритетну сферу – 

децентралізацію влади.  

Більшість позицій щодо розуміння сутності децентралізації базується на телеологічному 

трактуванні цього феномену. Згідно з ним інституціональне призначення децентралізованої 

влади, що реалізується через систему політико-правових інститутів, полягає в захисті прав 

громадян та реалізації місцевих інтересів, тобто інтересів регіонів, субрегіонів і 

територіальних громад, досягненні ефективності публічного управління. Підхід, що 

базується на телеології, дає змогу виокремлювати залежно від дослідницького завдання інші 

теоретико-прикладні аспекти децентралізації, акцентуючи увагу на різних формах набуття 

територіями відносної автономії – політико-правової, організаційно-управлінської, 

матеріально-фінансової, етнокультурної та ін. Телеологічний характер децентралізації 

залишиться незмінним, оскільки будь-який його аспект буде пов’язаний з місцевим 

інтересом та оптимізацією її реалізації. Таким чином, для кожної окремої держави, що 

ставить за мету децентралізацію, її телеологія – урахування особливостей території та 

реалізація місцевих інтересів – залишається константою. Проте в рамках її інваріантності 

мають бути визначені й певні особливості, й передусім – модель децентралізації, її цілі та 

пріоритети. Найважливішими цілями децентралізації в Україні є, безсумнівно, оптимізація, 

раціоналізація та демократизація публічного управління. Це, власне, й сформульовано в 

Концепції децентралізації, де визначено, що її мета полягає у «визначенні напрямів, 

механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для 

громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад»[1]. 

Українська Концепція децентралізації ґрунтується на інституціональних змінах, що 

передбачають зникнення районних державних адміністрацій та подальше передання їх 

функцій виконавчим комітетам районних рад. Функції і повноваження будуть передані 

обласним державним адміністраціям. Також на базі структурних підрозділів відповідних 

місцевих державних адміністрацій будуть утворюватися виконавчі органи районних та 

обласних рад. Буде збільшена роль органів місцевого самоврядування з питань, щодо 

надання громадських послуг населенню даної території. В результаті чого чіткий розподіл 

сфери компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування й органами 

виконавчої влади дасть змогу якісніше вирішувати нагальні проблеми регіону. 

Реалізація децентралізації надасть можливість передусім зламати кланово-олігархічну (чи, 

можливо, краще сказати олігархічно-люмпенську) систему публічного управління, видалити 

з культурно-інституціонального простору держави елементи командно-адміністративного 

стилю, зокрема домінування централізованого перерозподілу ресурсів; нероздільність влади 

та бізнесу; установити більш-менш прозорі та чесні публічно владні відносини в 

економічних і політичних практиках. Якщо такі інституціональні зміни відбудуться, будуть 

усунені патрон-клієнтелістські відносини та сурогатні інститути. Політичне життя зможе 

перейти від імітації дій та декларацій до реалізації проголошених намірів, від торгу та 

ситуативних угод між центром і регіонами до державної регіональної політики. Очевидно, 

саме це мається на увазі, коли децентралізацію (у звичайному сенсі) називають матрицею 

всіх інших реформ. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОЛІТИКО-ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 

Дослідженню глобалізації як соціального феномену, що визначає світовий розвиток на його 

сучасному етапі, присвячено багато робіт як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Та не 

дивлячись на це, й досі немає одностайності щодо якоїсь єдиної та уніфікованої дефініції 

даного поняття. У цій роботі ми відштовхувались від визначення, поданого у роботі 

українського дослідника О. Білоруса «Глобалізація і безпека розвитку»: «Глобалізація – це 

об’єктивний, багатомірний процес якісних змін у різних сферах громадського життя, який 

визначає пріоритетні тенденції сучасного розвитку і суттєво впливає на розробку 

національних і міжнародних його стратегій» [1].  

Вона здійснює активний вплив на соціально-економічну, політико-правову та культурну 

сфери життя суспільства.  Відповідно, глобалізація передбачає масштабні (докорінні) 

трансформації у функціонуванні та розвитку більшості  сучасних держав, забезпечуючи їх 

взаємовплив та взаємозв’язок. Це, зокрема, може виявлятися у впровадженні єдиних 

міжнародних стандартів розвитку, створенні наднаціональних економічних та політичних 

структур, «прозорості» кордонів, скороченні ролі держави і державного суверенітету, 

уніфікації політичного устрою, зміні та модернізації владних інституцій, їх функцій та 
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пріоритетів розвитку, поширенні певних стандартів споживання, моди, цінностей та норм 

поведінки, релігійних течій, молодіжних субкультур тощо. Але в даному контексті не можна 

не згадати й про негативний бік цього явища: через глобалізаційні тенденції, що скеровані на 

забезпечення «відкритості» сучасного світу, більшість держав стають об'єктами терактів, 

страждають від неконтрольованих міграційних потоків, проявів сепаратизму, міжетнічних 

конфліктів. 

Отже, у контексті вище сказаного, глобалізація є однією із основоположних причин змін у 

сфері політико-владних відносин. 

За словами відомого українського вченого А. Арсеєнко, поняття політичної глобалізації 

широко використовується для позначення зростаючої політичної взаємодії між державами і 

наддержавними органами. На його думку, діяльність міжнародних неурядових організацій, 

нових соціальних транснаціональних рухів і формування глобального громадянського 

суспільства є одними з основних показників соціальної й політичної глобалізації, що 

поширилися в кінці XX століття через тектонічні геополітичні зрушення [2]. 

Які ж наслідки змін у політико-владних відносинах та яке значення вони мають для 

сучасного суспільства? Глобалізація, фактично, призводить до зміни суспільної реальності, в 

тому числі правової та державно-політичної. 

 Як вже зазначалося, держава вже не виступає відправною точкою впливу, а центр влади 

змістився в бік інших суб'єктів: всесвітні організації міжнародного урядового, а також 

неурядового рівня, транснаціональні компанії сьогодні мають безпрецедентне право 

регулювання загальнопланетарних відносин. Зміна державно-владної парадигми також 

зумовлюється й соціальними факторами, серед яких, зокрема, можна згадати перетворення 

культурної сфери у єдиний мегакультурний простір, інформатизацію, швидкий розвиток 

наукового прогресу тощо. 

Отже, з усього вищесказаного, можна дійти висновків, що в межах сучасного соціуму 

глобалізація здійснює значний вплив на владу у будь-яких її проявах.  
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Регіональна політика  – це політика яка спрямована на продуктивність регіону та подальший 

його розвиток, створення нормальних умов життя населення в регіоні. В Україні в цьому 

аспекті є деякі проблеми. Зазвичай кожен політик або діяч хоче прийти до влади, всі вони 

розпочинають з малого тобто з невеличких районів або ж регіонів. В Україні начебто все 

проходить по чесному, проте для того щоб буди головою села наприклад треба набрати 

певну кількість балів, чи голосів. Найчастіше для цього використовують корупцію, або так 

звані взятки. Після цього він стає головою всього регіону. Далі відбуваються цікаві речі, 

кожен регіон бажає сам за себе відповідати, не залежати від держави, а бути кожен сам за 

себе тобто отримати автономію..  
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Сепаратизм дехто розглядає як захист регіональних інтересів, самобутності культури, 

відстоювання незалежності етнічної групи, але зазвичай люди звикли вважати, що 

сепаратисти це певні терористичні угрупування, які служать людям зверху для вирішення їх 

інтересів. Сепаратизм зароджується там, де є невдоволені владою люди, які здатні піти на 

будь-які дії щоб відстояти свої позиції перед владою і змусити її йти на поступки, 

задовольняючи їхні потреби. Як приклад можна навсти ситуацію в ДНР, коли почався 

майдан деякі люди були не вдоволені тому зразу з'явився сеператизм та так звані тітушки які 

робили те що їм накажуть. Після цього Донецьк проголосив себе народною республікою, і 

перестав залежати від держави. Якщо так піде і далі то кожен регіон буде залежати тільки від 

себе, а бо ж захоче перейти до іншої країни, як наприклад зробили люди в Криму. 

Від’єднання криму від України не обійшлося сусідньої держави, Російської Федерації. Це 

вони зразу допомогли Криму облаштуватися, та надали все необхідне, наприклад закинули 

туди своїх бійців в першу чергу. Після анексію Крима Україна була змушена визнати острів 

татарським. Проте ці документи не ввійдуть у дійство, так як острів не вважається вже 

частиною Російської Федерації. Хочеться сказати що, без підтримки деякої еліти Криму вони 

не увійшли б до сусіднього агресора. Дуже сильно постраждали Донецькі та Луганські 

області. В цих областях більше всього проходили сепаратиські заходи, наче б то Україна 

хоче приеднатись до Російської Федерації. Таким нахабним чином хотіли відібрати в нас ці 

області, та зарам в ціх областях іде війна за територію. 

Більшість країн добровільно переходили у автономні спільноти. 

У 2004 році було зафіксовано як найбільш конфліктні та нестабільні вибори, тоді її прозвали 

оранжевою революцією. Деякі держави важають регіоном сукупність декількох держав. 

Вважають що Україна розділяється на два регіона на східний і західний, тобто на. Але 

поговоримо про ще два регіона це про АР Крим та Закарпаття. Крим перетворився на регіон 

ще у далекі 90 роки після розпаду СССР. У той час силу мали російські політики. Через 

кілька років проявився татарський сепаратизм, він мав не лише націлнальний але і 

міжрегіональний характер. Ці два регіони дуже різні, це так сказати чорне та біле. Проте 

вони дуже важливі для нашої країни. Наприклад Закарпаття проходить через три різні 

країни, Крим теж є важливим, наприклад у військовому та туристичному плані. Сепаратизм є 

не тільки в Україні він проявляється ще в криїнах Європи, Америки, Азії та в інших країнах 

світу.  

Що в загалі таке автономія? Автономія це це внутрішне самоврядування національно-

теротиріального утворення в рамках однієї держави та інших сфер життя та діяльності. 

Автономія забезпечила в деяких країнах стабільнасть, це наприклад в Іспанії, Данії, 

Португалії, Франції, Фінляндії та ще в Україні.  

Керівник РФ заперечую що Росія має якийсь вплив на сепаратизм в сусідній держави, на 

їхніх каналах говорять що саме східні сепаратисти все це провернули. Особливо РФ 

розповідає що вони дотримуються мирного договору, на сам перед кожен день по декілька 

разів звучать постріли.  

Багато років РФ готувало цей сепаратиський шлях, спочатку вони підсовували своїх людей у 

верховну раду, у різні сфери життя, і коли настав той день, почали діяти. Вже кілька років 

триває війна між Украхною та РФ, і поки ніщо не може це зупинити. Особисто для мене я 

досі не розумію навіщо цей конфлікт, на мою думку напевно через територію, або захотілося 

начальству вернути ті часи, та знову зробити одну велику державу, проте ніхто не захотів. 

Вони почали діяти радикало, жорсткими методами. 

Отже, з сепаратизмом треба боротися, робити так щоб області Укпаїни не хтіли ставати 

автономними, та добре дбати про свою економіку.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ЕВРОПЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 

НЕОБХОДИМОЙ СОВРЕМЕННОМУ ПРОФЕССИОНАЛУ 

 Формирование модерна предполагает укрепление национального государства, 

которое солидаризирует различные слои населения, даже классически оппозиционные 

группы (собственники-наемные рабочие) с целью постоянного научно-технического 

обновления общественной практики. В то же время, эти же цели обуславливают 

необходимость налаживания широкой сети международной кооперации по обмену 

информацией, профессионалами, развитием международного раздела труда в широком 

смысле этих слов. То, как личностные пристрастия конкретных участников данного процесса 

могут препятствовать осуществлению национальных интересов страны ярко видно на 

примере взаимоотношений участников футбола как массового культурного, политического и 

экономического феномена. 

 Если исторически, расизм как черта характера и политическая позиция, и были 

приемлемы на этапе первоначального распространения империалистических тенденций 

(Великая Британия, США), то современный мир его однозначно осуждает. Антон 

Несвитский, психолог, сказал, что расизм - это показатель незрелости общества, как в целом, 

так и отдельных индивидов [1]. В энциклопедии Britannica указывается, что расизм — это 

идеология, заявляющая о разделении людей на строго дифференцированные группы, 

называемые расами, о связи между унаследованными физическими чертами и чертами 

характера, интеллектом, моралью, культурой, а также о врожденном превосходстве одних 

рас над другими [2]. 

 Квалификационная мощь команды Порты пострадала от личных пристрастий тренера 

Переса. Аналогичная ситуация наблюдалась в «Реале», который лишился талантливых 

футболистов и из-за отсутствия гражданской культуры и профессиональной честности 

тренера Флорентино Перес [2]. Показатели команды с тех пор немного испортились. Таким 

образом, мы убеждаемся, что толерантность является не просто одной из ценностей 

европейского гуманизма, но и выступает необходимым для успешной работы 

профессиональным качеством человека. Именно поэтому ассоциация футболистов-

профессионалов Украины поддерживает борьбу с расизмом [3]. 

 Так в произошедшем инциденте в матче 35-го тура чемпионата Испании 

«Вильярреал» с брошенным с трибун бананом чернокожий игрок из Барселоны, Дани Алвес, 

не просто остроумно отреагировал (поднял и съел его) [4], но и получил поддержку мирового 

сообщества [5]. Интернет стал наполняться фотографиями жующих бананы футболистов. 

 Вместе с тем каждая из европейских ценностей отличается тем, что требует 

постоянных усилий как личности, так и социума в её воспроизведении, распространении и 
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развитии. Это касается и толерантности. Как живое качество мироотношения она требует 

постоянного внимания и институционального участия. Поэтому различным ассоциациям 

необходимо с моей точки зрения, обратить особое внимание на отслеживание случаев 

непрофессионального отношения участников футбольных матчей (игроков, болельщиков, 

тренеров), работая над повышением политической культуры, как важнейшей части культуры 

общей. К сожалению, по отзывам некоторых игроков в Украине так же имеются прецеденты 

агрессивного поведения (футбольный матч на Олимпийском — безобразия болельщиков). С 

учетом того что глобальный характер мировых связей предполагает интенсификацию всех 

видов обменов как типично социального феномена, в Украине будет всё большее количество 

приглашенных специалистов, футбольных спортсменов в частности. Это же касается и 

миграции наших звёзд за рубеж. И если мы хотим уважительного отношения к нашим 

игрокам, через которое находит своё выражение отношение к стране, формирование 

репутации Украины и её признание в качестве полноценного члена, участника, игрока 

мирового сообщества; то мы должны способствовать распространению и укреплению 

аналогичных настроений в позиционировании как украинского политикума, так и в других, 

особенно, публично значимых сферах общественной жизни. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОПАГАНДИ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРУ  

ПОЛІТИЧНИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ 

Успіх політичного діяча, партії на виборах в значній мірі залежить від ефективності 

сформованого іміджу, від сприйняття його цільовими аудиторіями, від популярності носія 

іміджу. Іншими словами, особливе значення набуває формування претендентами на владу 

потрібної  їм громадської думки. Багатоступінчастий процес формування іміджу різних 

політичних гравців включає в себе кілька етапів. У їх числі впровадження і просування 

сформованого способу політики в масову свідомість за допомогою багаторазово 

апробованих у вітчизняній і зарубіжній політичній практиці методів (технологій). Одним з 

таких методів є маніпулювання суспільною свідомістю. Але час від часу такі способи впливу 

виявляються неправомірними і можуть становити небезпеку для цільових аудиторій. У 

зв'язку з цим аналіз і розуміння існуючих на сьогоднішній день методів і засобів 

маніпулювання масовою свідомістю являє особливий інтерес. 
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У сучасному розумінні маніпулювання являє собою систему способів ідеологічного і 

соціально-психологічного впливу з метою зміни мислення і поведінки людей всупереч їхнім 

інтересам. Існують також визначення, що спираються на розуміння маніпуляції як якогось 

виду шахрайства, махінації. Однак маніпуляція ніколи не буває жорстко насильницькою, 

вона носить так званий добровільно-примусовий характер. Деякі дослідники стверджують, 

що маніпулювання є виразом інстинктивної потреби людини в стабільності навколишнього 

світу, що випливає з її прагнення все пояснювати з боку своїх внутрішніх поривів. 

Зі  становленням  інформаційного суспільства, появою нової медіа системи, заснованої на 

принципах горизонтальності, рівності учасників комунікації, конвергенції ЗМІ і соціальних 

мереж відбулася трансформація технологій політичного маніпулювання і, зокрема, 

політичної пропаганди.  

 Пропаганда, тобто «система діяльності, спрямована на поширення знань, художніх 

цінностей, ідеології та політики певних класів, партій, держав і ін. Інформації з метою 

формування певних поглядів, уявлень, емоційних станів, надання впливу на соціальну 

поведінку людей »[1], є одним з видів політичного маніпулювання. 

Пропаганда як метод маніпулятивного впливу на політичну свідомість і поведінку найбільш 

ефективно працює в тоталітарних і жорстко авторитарних режимах, здатних забезпечити 

безальтернативне комунікативне середовище, тобто таке комунікативне середовище, де 

переважна більшість або всі ЗМІ перебувають під контролем правлячого класу. Разом з тим 

все вищесказане аж ніяк не виключає можливості застосування пропаганди в 

інформаційному суспільстві, при цьому його особливості, з одного боку, знижують 

ефективність традиційних пропагандистських технологій, з іншого – дозволяють 

трансформувати старі і розробляти нові технології пропагандистського впливу. 

Основною психологічною метою пропаганди є вплив на систему ідейних, громадських і 

політичних установок людей, яку можна змінити шляхом формування нових установок або 

через посилення (ослаблення) вже існуючих. Залежно від того, які емоції пробуджує 

пропаганда, розрізняють позитивну і негативну пропаганду. 

Позитивна пропаганда, виконуючи виховну, інформаційну, роз'яснювальну функції, сприяє 

злагоді, соціальній гармонії, вихованню людей відповідно до загальноприйнятих цінностей і 

нормам. Негативна пропаганда спрямована на створення ілюзорної, паралельної реальності, 

що вигідна пропагандистам, з перевернутою системою цінностей, переконань, поглядів з 

метою маніпулювання суспільною свідомістю в інтересах вузької групи осіб. Вона сприяє 

розпалюванню соціальної ворожнечі, соціальних конфліктів, загострення протиріч в 

суспільстві. Це дозволяє роз'єднувати людей і нав'язувати вигідні пропагандистам 

переконання і стереотипи.  

Дослідники технологій маніпулювання суспільною свідомістю вважають політичну 

пропаганду найпотужнішим засобом психологічного впливу (навіть тиску) на суспільну 

свідомість і думку з метою формування певного політичного мислення. Серед 

досліджуваних методів пропаганди виділимо такі, при реалізації яких в значній мірі 

підвищується ефективність формування і впровадження іміджу (образу) політичних акторів в 

свідомість громадян. Це, перш за все, ефект ореолу, принцип переваги первинної інформації, 

принцип контрасту, перенесення несхвалення, використання медіаторів, повторення, 

констатація факту, створення загрози. 

Таким чином, сучасний політичний процес передбачає активне використання спеціальних 

засобів досягнення значущих політичних цілей. Використання методів політичної 

пропаганди в процесі формування та впровадження іміджу політичних діячів в значній мірі 

підвищує їхні шанси на успіх і суспільне визнання. 
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО ТРЕНДУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО 

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Питання євроінтеграції стоїть на порядку денному в Україні відтоді, як у 1991 році на 

політичній карті світу з’явилась незалежна українська держава. Проблема пошуку свого 

місця в світі й до сьогодні найважливіше питання у міжнародній політиці України, яке за час 

самостійного існування так і не набуло реальних обрисів.  Саме прагнення вступу до 

Європейського Союзу в Україні не викликає заперечень, адже вступ до ЄС не стільки 

політичне переконання людей, скільки усвідомлене прагнення кожного громадянина, 

незалежно від його політичних симпатій та переконань, до кращого життя, потяг 

українського суспільства зберегти власну національну ідентичність в умовах викликів ХХІ 

століття [1]. 

Для того, щоб розібратись у тому, який характер суспільної думки щодо ідеї євроінтеграції 

існує в Україні, сформуємо спочатку саме визначення «європейська інтеграція». Досі в 

політології не склалось єдиного поняття, але найдоцільнішим в даній темі є визначення 

українського вченого Юрія Вілкова, який розглядаючи феномен політичної інтеграції, 

вважає її сукупністю політичних процесів, спрямованих на консолідацію, злиття суспільних, 

політичних, економічних структур або етносів в рамках однієї держави або кількох держав з 

метою протидії деструктивним внутрішнім та зовнішнім чинникам. При цьому особлива 

увага надається саме європейській інтеграції, як найтиповішому прояву даного процесу. В 

сферу вжитку терміну "європейська інтеграція” включено не лише політичні або економічні 

прояви зближення держав Європи, але й наукову, технологічну, соціальну, екологічну сфери 

[2]. 

Підтримка європейського вектору інтеграції стала домінувати в українському суспільстві з 

кінця 2011 р. Саме тоді відбулася зміна співвідношення між прихильниками ЄС, Митного 

союзу та неприєднанням до жодного з них на користь прибічників європейської інтеграції. 

Характерно, що збільшення підтримки членства у ЄС почалося у той період, коли 

відбувалося згортання євроінтеграційного курсу [3].  Але основна проблема полягала в тому, 

що цю підтримку висловлювала лише відносна більшість громадян України.  

Докорінна зміна в свідомості громадян відбулась після подій Євромайдану та подальшої 

революції, пусковим гачком для яких стало непідписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі. 

Після цього значно зросла кількість громадян, що підтримують ідею євроінтеграції до 50,5% 

- у травні 2014 р.  Так само зменшилась частка людей, які підтримували приєднання до 
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Митного союзу. Збільшилась кількість громадян, які мають позитивну чи негативну думку, 

не залишаючись осторонь. 

Зазвичай вважалось, що здебільшого ідею євроінтеграції підтримує молодь. Але в 2013 році 

статистика показала, що і серед громадян віком 30-39 років за вступ до ЄС виступають 55%, 

у групі 40-49 років – 53%, 50 – 59 років – 51% відповідно[4].  

Отже, можна зробити висновок, що існує позитивна динаміка у питанні підтримки ідеї 

євроінтеграції. Вперше ставлення громадян до питань євроінтеграції вирівнялося – цю думку 

підтримують і молодь, і старші люди. Також є тенденція, що підтримуючи євроінтеграцію, 

громадяни чекають підняття рівня матеріального добробуту (відзначається на першому місці 

в усіх регіонах країни), створення відчуття захищеності законом . 
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УКРАЇНА У ВИРІЮ СИМУЛЯКРІВ 

Революція Гідності вимогливо і наполегливо проголосила необхідність рішучих і реальних 

змін в країні. Євромайдан прагнув змін не просто прізвищ у владі, а реформування (зміни) 

системи суспільних відносин – правил і принципів. Між тим, вже понад як два роки 

суспільство все в очікуванні горезвісних системних змін. А віз і нині там.  

З огляду на теперішні реалії, в нагоді стають дуже влучні наукові категорії – "симулякр", 

"перетворена форма". Відомо, що авторство категорії «перетворена форма» (verwandelte 

form) належить видатному філософу і мислителю К. Марксу. Термін принагідний до 

характеристик будови і способу функціонування складних систем зв'язків і дозволяє 

досліджувати видимі залежності, що виступають на поверхні речей і приховують їх реальний 

зміст. Перетворена форма дає так званий ефект "представництва" (Аржанухін С.В.) у системі 

зв’язків. Серед споріднених понять доволі розповсюджене поняття «симулякр» (введене Ж. 

Батаєм, розвинуто Ж. Бодріяром), «ідеальний тип» і «формальна раціональність» (М. Вебер).  

За формою, ефектом "представництва", в країні функціонують численні профільні відомства, 

державні установи і компанії, антикорупційні структури і інституції. А у сутності, навряд чи 

можна не погодитись, що більшість уповноважених державних інституцій продовжують 

імітувати бурхливу діяльність. Ззовні все ніби доволі привабливо – з’являються нові 

інституції, прогресивні молоді і провідні зарубіжні керівники і спеціалісти, реформовані 

структури і органи управління, перспективні програми діяльності. А у сутності – 
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здебільшого імітація і удаваність, внаслідок якої суспільство не відчуває реальних змін у 

системі суспільних взаємовідносин у переважній більшості галузей і сфер суспільного життя.  

Усі добре розуміють зовнішню "оболонку" функціонування і діяльності будь-якого 

міністерства чи відомства, освячену гарними гаслами і прогресивними устремліннями її 

керівників, і водночас, внутрішню – підкилимну, закулісну, приховану і латентну реальну 

боротьбу за фінансові потоки галузей і державних компаній для задоволення індивідуальних 

чи партійних клептократичних інтересів. Внутрішні взаємозв’язки у системі роботи 

міністерств та відомств, на основі яких приймаються реальні управлінські рішення, завжди 

приховуються від очей широкої громадськості і спотворюються. Відтак, більшість практик 

діяльності державних структур і органів у сутності імітується і симулюється, тобто є 

симулякрами.     

Проблема в тому, що стаючи самодостатнім утворенням у системі конкретних суспільних 

відносин, симулякр підпорядковує і підкорює собі рух менш розвинених елементів системи – 

так клептократична система відносин поглинає або витісняє неугодних і інокодумців, тобто – 

"правильних" або "нормальних" державних службовців, дійсних реформаторів, совісних 

співробітників тощо.    

Між тим, ключовим критерієм приналежності, вирішальною екзистенційною ознакою таких 

спотворених, ірраціональних форм є їхня невідповідність суспільним цілям, відсутність в 

цих формах суспільно корисного змісту. Симулякри можуть лише зовнішньо і тимчасово 

гармонізувати, скоріше – нагадувати, імітувати, зображати, символізувати, – взаємозв’язки в 

системі, але їх нашарування рано чи пізно, за рахунок дії діалектичного закону 

взаємопереходу кількісних змін у якісні, дасть про себе знати: черговою кризою у роботі 

відомства, гучним викриттям корупції і організованої злочинності, гострими соціальними 

колізіями, падінням продуктивності праці та ін.  

Численні політичні "договірняки" і зради, постійне політичне перефарбування депутатів і їх 

переходи із партій у партії, кланово-групова система відбору і призначень керівних кадрів, в 

якій головний критерій претендента на керівну посаду є його особиста відданість і 

лояльність,  – це все і є звичними практиками існування симулякрів. Внаслідок 

функціонування такої системи владних відносин, призначені люди орієнтуються далеко не 

на інтереси країни, а на внутрішньогрупові правила роботи у системі влади. Так мимоволі 

формується псевдоеліта – перетворена форма дійсної еліти.  

Накопичення перетворених форм призводить до паралічу системи суспільних взаємозв’язків. 

Іншими словами, перетворені форми рано чи пізно загострюють дисбаланс, диспропорцію, 

дисгармонію в рамках тієї чи іншої сукупності суспільних взаємозв’язків. У разі 

антагоністичного характеру взаємовідносин у системі неминуче настає криза, занепад, 

інволюція, корупція, скандал, протести, акції, майдан, революція тощо.    

Як свідчить історія суспільних трансформацій в Україні, перетворені форми або симулякри 

завжди відігравали вирішальну роль як у гармонізації суспільних взаємозв’язків, так і у 

настанні різного роду криз. Навіть сьогодні формування нового уряду в країні – це спроба 

штучної гармонізації системи і тимчасового зовнішнього нівелювання політичної кризи.  

Уся історія суспільних трансформацій постмайданівського часу – яскраве свідчення варіації 

ґенези і функціонування тих чи інших симулякрів як тимчасових запобіжників стримування 

суспільних криз у різних сферах.  

Сьогодні в країні відзначається вочевидь недостатній прогрес, доволі млява і слаба реалізація 

ключових реформ на законодавчому і виконавчому рівнях, внаслідок чого громадяни не 

можуть ніяк відчути реальних змін на краще. Реформи вочевидь забуксовують через 
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наявність і нашарування численних практик-симулякрів у системі управління галузями і 

ключовими сферами розвитку держави.  

Єдиний вихід – формування дієвого і ефективного громадянського суспільства, постійний 

тиск і контроль за діями влади, у т.ч. і з боку наших міжнародних партнерів і спільноти. 

Тільки так з’являється останній шанс для дійсних реформ і реального, а не удаваного, 

розвитку країни.  

Головне при цьому пам’ятати, що зміни правил функціонування систем повинні відбутися не 

лише у високих кабінетах при прийнятті управлінських рішень, а й головах (свідомості) 

кожного з нас – простих громадян. Йдеться головним чином, про зміну свідомості, системи 

мислення і поведінки кожного.   

 

Олійник Б. Ю. (м. Київ) 
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ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ 

Для того щоб був зрозумілим сенс змін в еволюції політики, в реформованому політичному 

житті, в упорядкованих політичних структурах і політичних перетвореннях, треба розглядати 

їх у системі процесу політики, змінах в політиці і розвитку політики. 

Необхідна умова для існування та розвитку політичних систем – це політичні зміни. Ці зміни 

повинні мати різноманітний характер. Революційні зміни порушують сталість розвитку, 

тобто змінюють політичну систему в корінні. Зміни відбуваються не тільки у політичній 

сфері, а також і в соціальних структурах.  

Соціально-політичні зміни не заперечують все те, що здобуте у попередній еволюції 

політичного життя, політичних системах, і визнанні тільки нових елементів, яких раніше не 

існувало. 

Політичні зміни були розпочаті дуже давно. Але, на мою думку, особливу увагу 

заслуговують політичні зміни в період революції 1908-1913рр. Під час пореволюційного 

періоду була досить посиленою увага царського уряду до проявів національного руху 

імперії. В цей період українська культура зазнала серйозних утисків: було заборонено 

викладання українською мовою у школах, вживання слів “Україна” та ”український народ”, 

також була заборона на продаж видань українською мовою, були заборонені концерти, 

вечори та інші заходи, пов’язані з українською мовою та культурою. Цей період був досить 

не простим для українського народу. 

Кожна сфера життєдіяльності людства живе в деякому ритмі. Ритми історії людства також 

існують. Сьогоденна Україна ще повинна вивчити свої еволюційні етапи, ритми еволюції 

історії народу та становлення українців, як народу.  У політиці європейську сучасність 

ототожнюють з територіальним виникненням держави і це цілком справедливо. Створення 

всього політичного полотна відбулося якраз навколо цього феномену в політиці.  

Є два типи політичних змін – революційні зміни та реформаторські зміни. Їх не важко 

класифікувати, так як вони дуже сильно відрізняються. Це пов’язано з різноманітними 

намірами людей, що намагаються провести певні реформаторські процеси. Одні бажають 

змінити політичну систему та соціально-економічний устрій в корінні, а другі – провести 

зміну лише в певних сферах політичного існування України. 
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У соціальній сфері не існує об'єктів та суб'єктів, які не змінюються протягом певного 

періоду. Тому суспільні явища варто розглядати в динамічному стані, а не тільки в 

статичному. 

 Термін «соціальні зміни» вживається досить часто, якщо не в ЗМІ, то в науковій літературі. 

Але звичним є термін «соціальний розвиток», який характеризує деякий вид соціальних змін, 

що спрямовані на вдосконалення чи ускладнення.  

Людство вже протягом довгого часу звертається до розгляду та визначення цінностей 

існування людини, таких як краса, щастя, добробут, життя, істина, справедливість та 

здоров’я. Щодо політичних цінностей людини та суспільства, їх зв’язку з навколишнім 

середовищем, то на це питання до сих пір немає чіткої та єдиногласної відповіді в 

українській політології. 

Людські цінності виникають в процесі духовної діяльності людини. Людина не тільки 

створює цінності в залежності від власних потреб чи бажань, а і намагається реалізувати їх в 

ході суспільної практики. Також людина сама є найвищою цінністю. 

В сучасній Україні ситуація, що складається навколо політичної культури є не задовільною. 

Люди розчарувались в попередній системі цінностей, з’явився страх перед майбутнім і люди 

не хочуть вносити зміни в соціально-політичну сферу свого життя. Ці зміни, в свою чергу, 

забезпечуватимуть процес життєдіяльності українського соціуму.  

Зі сказаного вище стає зрозуміло, що зміни в соціальній і політичний сфері являють собою 

невід’ємну частину людського життя. В сучасній Україні найголовнішим завданням є 

реалізація цих змін. Наша країна не повинна стояти на місці, потрібно втілювати систему 

політичних цінностей на національній основі, це сприятиме стабільному розвитку 

особистості в процесі модернізації українського суспільства. 

 

Омельчук А. К. (м. Київ) 

nastia.omel4uk@ukr.net 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Прагнення України до вступу у Європейський Союз є невід`ємною частиною політичних 

реалій сьогодення. З Євроінтеграцією пов`язують перспективні шляхи розвитку української 

держави. Але курс на європейську інтеграцію потребує від України втілення стандартів 

демократичної держави та соціально орієнтованої економіки.  

Одними з найважливіших завдань є приближення України до соціально-економічних, 

громадсько-політичних та культурних стандартів Європейського Союзу. 

Євроінтеграція є наймасштабнішим проектом зовнішньоекономічної політики України з 

часів здобуття нею незалежності, це можливість створення стабільної держави, яка має 

величезні перспективи в подальшому розвитку.  Врахувавши всі помилки, Україні необхідно 

розробити програму дій на декілька років, де варто визначити шляхи вирішення економічно-

соціальної кризи, описати заходи щодо адаптації європейських вимог та норм до України та 

внести зміни до законодавчої бази з метою надання суспільству кращої економічної 

незалежності та безпеки, юридичного та соціального захисту, можливість зростання 

соціального рівня життя населення.  

Варто підтримувати прагнення молоді отримувати освіту закордоном та дати можливість 

втілити у життя здобуті знання та вміння на батьківщині [1]. 
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Однією з першочергових проблем є формування середнього класу, який є основним 

чинником стабільності суспільства. Головну роль тут має виконувати держава, якій 

необхідно дотримуватись стратегічних кроків: створити умови для розвитку малого та 

середнього бізнесу, послабивши податковий тиск; підтримувати підприємництво заради 

формування нової економіки країни; модернізувати потужності підприємств заради 

зростання конкурентоспроможності та динаміки виробництва; підтримувати і допомагати 

молодим спеціалістам  на початковому етапі їх працевлаштування [2]. 

Для забезпечення соціального захисту населення необхідно створити стійку фінансову 

систему для економічної безпеки населення у випадку соціальної нестабільності, встановити 

контроль за використанням коштів страхових фондів, обмежити розшарування населення за 

рівнем доходів та створити рівні можливості для всіх членів суспільства через систему 

освіти, виховання, охорони здоров’я. 

Важливим фактором є налагодження стабільної економічної системи. На сьогодні 

спостерігається дисбаланс між розвитком зовнішньої торгівлі та розвитком внутрішнього 

ринку України. Результат цього дисбалансу – зовнішньоторговельна залежність економіки 

при невисокому потенціалі інвестицій. Саме тому необхідно заохочувати співпрацю з 

країнами ЄС, особливо у наукових сферах, які на сьогоднішній день є пріоритетними за 

сучасного розвитку технологій [3]. 

У результаті вступу до ЄС найбільше переваг Україна може отримати в політичній та 

економічній сферах у зв’язку з її залученням до співтовариства, яке успішно та активно 

нагромаджує зусилля, досвід та можливості своїх членів заради досягнення міжнародної 

безпеки, ефективно розпоряджається ресурсами та потенціалом держав у фінансовій та 

економічній сферах. Євросоюз заохочує свободу діяльності та пошук нових прогресивних 

технологій і форм господарювання  

Разом з тим, в ЄС існують внутрішні суперечності зі стратегічно важливих питань, майже 

відсутня чітка єдина загальноєвропейська ідея та конкретна концепція подальшого розвитку 

країн ЄС, що є причиною невизначеності подальшої долі місця та статусу країн-учасників 

[4]. 

Отже, основними перспективами вступу України до Європейського Союзу є: формування 

України як суб’єкта політичних відносин; становлення стабільної політичної системи; 

забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу; формування середнього класу; 

впровадження європейських стандартів у виробництві; реформи у сфері освіти, соціального 

захисту та охорони здоров’я. У разі вступу до ЄС Україна отримає велику кількість переваг 

але необхідно поступово і обережно впроваджувати стратегічні проекти розвитку щоб 

уникнути проблем і загроз, які мали країни, що нещодавно отримали членство. 
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ВІРА ЯК ВАЖІЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

З часів незалежної України і до самих витоків заснування нашої держави релігія відігравала 

важливу роль в політичних відносинах як на міжнародній арені так і в самій країні. Якщо 

заглибитись трошки в історію, то ми побачимо що в часи Київської Русі релігію ефективно 

використовували як важіль політичного впливу. Саме прийняття християнства правлячою 

родиною було більш політичним рішенням ніж духовним. По-перше, це сприяло 

покращенню відносин з країнами партнерами, які сповідують ту саму віру, по-друге, єдине 

релігійне начало дає можливість згуртувати народ в самій країні. В часи козацтва релігія 

ототожнювалась з національною ідеєю, адже вороги (чи то поляки чи то турки) пануючи на 

українських землях намагалися поширити не лише свою культуру і традиції, а й віру. Тож, 

незважаючи на те, що ці часи давно минули релігія й досі залишається одним з важелів 

політичного впливу, тож не варто її недооцінювати.  

Користуючись даними останніх соцопитувань, що до рейтингу довіри українців до різних 

інституцій влади церква має найвищий показник: 62% довіряють, 24%-не довірють[1], ці 

дослідження проводило незалежне агенство Research & Branding Group з 6-16 березня 2015 

року.  З огляду на це можна зробити висновок, що церква й досі має авторитет у суспільстві 

та вплив на політику в цілому. 

З праць Кудояр О.М. можна виділити такі напрямки впливу релiгiї на полiтику у сучаснiй 

Українi: по-перше, вплив релiгiї як певної iдеологiчної системи, яка активно втручається в 

полiтичне життя шляхом впливу на полiтичнi погляди вiруючих, воно може мати 

рiзноманiтний полiтичний характер, усе залежить вiд позицiй, симпатiй чи антипатiй дiячiв. 

Другий напрямок: полiтичнi дiячi самi використовують релiгiю, її органiзацiї за для 

задоволення власних цiлей та інтересів, для того, щоб надати соцiально-полiтичним рухам 

вiдповiдного характеру (використовуються рiзнi засоби, як матерiальнi, так й iдеологiчнi). 

Третiй напрямок: у силу власних переконань вiруючi беруть участь у масових соцiальних 

рухах, звертаються до релiгiї як iдеологiчного підґрунтя своїх iнтересiв [2]. 

Звичайно Україна не є ісламіською державою, закони церкви- це не державні закони, але це 

зараз, а що буде далі? В багатьох країнах закони про захист почуттів віруючих-пережиток 

минулого, так у Австралії в останній прицендент був у 1919 році, у Канаді-1936 рік, у 

Великобританії данний закон відминили у 2008 році[3]. Є й інші приклади, у Росії в 2013 був 

прийнятий зміни про впровадження кримінальної відповідальності за порушення закону про 

захист почуттів віруючих.[4] Особисто я вважаю такі закони соціально неприйнятними, а те, 

що їх трактовка є досить розпливчастою дає можливість використовувати їх 

використовувати як важіль політичного впливу, а такий досвід сусідньої держави може 

використатися як прицидент в Україні. Ще однією показовою рисою заполітизованості 

церкви є боротьба українського та російського патріархату. Одна віра, проте різні погляди, 

постійна ботьба за територію та суперечки з приводу того, хто є нащадком, ідентичного 

православья, тим що був за часів Київської Русі.  

Проте, є й інша сторона медалі, чи має держава втручатися у справи віри, впливати на 

церковні процеси? Державна влада переважно обґрунтовує це тим, що церковне питання 

відіграє значну роль у системі державних інтересів. Згідно з програмами, статтями та 

аналітичними доповідями, підготовленими у різних державних установах (зокрема, 

фахівцями Інституту стратегічних досліджень, Національного інституту україно-російських 

відносин, Академії державного управління), церква та релігійна віра займає такі позиції у 

структурі національної безпеки України: відіграє роль у державотворчому процесі, впливає 
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на зростання сепаратистських настроїв регіонального та етнічного штибу, надає можливості 

втручання у внутрішні справи України зовнішнім силам через церковні канали (передусім в 

поле зору потрапляють церкви з центрами за кордоном – УПЦ, УГКЦ, РКЦ), впливає на 

електоральну поведінку і вияви протестного потенціалу в суспільстві, може підривати 

авторитет України на міжнародній арені під час просування власних інтересів, може 

виступати чинником руйнування традиційних соціальних зв’язків, може привносити чужі 

цінності за посередництвом власних інформаційних каналів і забезпечувати постачання за 

межі країни стратегічної інформації [5]. 

Отже, можна зробити однозначний висновок, що рамки між релігією і політикою мають бути 

досить чіткими, політизація віри може призвести до неприємних та руйнівних наслідків, як і 

пряме втручання політики у справи церкви. Релігія та політика мають складати 

взаємовигідний симбіоз, не забуваючи про свою роль у суспільному житті народу. Саме 

продуктивна співпраця врятує віру від політизації. 
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ДІАХРОНІЧНИЙ ЗРІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В 

УКРАЇНІ 

Соціальні цінності утворюються та набувають змін впродовж всього історичного розвитку 

суспільства, проте, як зазначає О. І. Вишневський, стрімкий розвиток та визначення 

основних його тенденцій формування припадає на час переходу до демократичного устрою 

життя, що характеризується стосунками природної рівності як окремих людей, так 

суспільства і держави в цілому [1]. 

Початки закладення демократичних цінностей, що в подальшому дали основу для прагнення 

до рівності людей і верховенства законів, були пов’язані зі спробою створення організації 

самоуправління громади, що базувалася б, як тепер можна сказати, на засадах 

справедливості. Такою організацією стала Запорізька Січ. 

Довгі століття поневолення українського народу іншими, згодом – роки більшовицької влади 

і підкорення Москві не могли не відкласти свій відбиток на тенденціях розвитку цінностей та 

на вже існуючих ідеалах і загальній ментальності. Прикладами таких змін є поява 

інстинктивного соціального бажання відчути над собою «міцну руку», покірності політичних 

та соціальних змін, формування почуття меншовартості, другорядності, гіпертрофованої 
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рівності населення. І хоча навіть сьогодні цілий прошарок населення не може позбутися 

штампів мислення та суспільних норм, що нав’язувалися роками нашому народу, такий 

політичний устрій зумовив появу незгодних з ним - людей, що не дали забути про вищі 

цінності своєму народу, не дали злитися в єдину масу, що здатна лише підкорюватися. У всі 

часи з’являються такі «соціальні герої», що відкрито проявляють свою позицію незгоди, 

здатні довести її перед великими масами, цим самим, можливо, змінивши вектор думок та 

цінностей інших людей, однак у період занепаду думки про національну самобутність їх 

діяльність є вирішальною для подальших тенденцій розвитку. 

Здавалося б, довгі віки соціальні цінності українського народу мали демократичне підґрунтя 

і зі здобуттям власної суверенної держави мали б укріпитися і з більшою силою 

спрямовувати людей до створення принципово нового суспільства з властивими йому 

переконаннями щодо соціальної значимості кожної людини та рівності громадян, однак свою 

роль відіграли тенденції тогочасного економічного розвитку, зубожіння населення. Досі 

звичні гарантії з боку держави поступилися незвичним і не прийнятним для більшості 

колишніх радянських громадян завданням щоденної боротьби за виживання.  

Виникла так звана «ціннісна криза» [2]. З одного боку економічний тиск та абсолютно нова 

політична роль, до якої країна виявилася не готовою у повному обсязі, з іншого – 

руйнування усталених соціальних цінностей та не сприйняття нових як значимих, привели до 

того, що відбувся занепад віри в ідеали (як старі, так і нові), а повноцінне соціальне життя 

звелося до щоденного виживання. Однак, цей етап розвитку є властивим для пострадянських 

республік. 

Особливо гостро соціальні цінності постали тепер – коли країна пережила перехідні 

політичні процеси та значні зрушення в бік самоусвідомлення державності та самобутньої 

національної належності. Поява національної ідеї стала ядром, що має потенціал цілковито 

подолати стан кризи [3].  

Основні тенденції розвитку сьогодні базуються як на традиційних засадничих нормах, так і 

на певному уточненні відповідно до характеристик сучасного суспільства. Рівність громадян 

і громадянське самоврядування, участь у самоуправління – це ті базисні цінності, відносно 

яких і відбувається рух соціальної, політичної, економічної та культурних сфер країни. 

Самовідповідальність людини, визнання особистого та громадського, приватної власності, 

усвідомлення верховенства права стали принципово новими цінностями, що є актуальними в 

контексті суспільних трансформацій. 

Отже, громадянські вартості, що були закладені ще багато років тому, хоч і з багатьма 

поправками, виправдовують себе і є значущими для сучасності народу, набуваючи нових 

тенденцій розвитку під впливом політичних, економічних, та соціальних змін у країні. 
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Модернізаційні процеси в українському суспільстві, розпочаті зі здобуттям незалежності, 

були обумовлені прагненням побудови демократичної держави з розвиненим громадянським 

суспільством та ринковою економікою (за західним зразком). Але історичний досвід показує 

надзвичайно низьку ефективність модернізаційних перебудов останніх років, можливо тому, 

що в Україні реалізується модель наздоганяючої модернізації. При такому розвитку подій, на 

думку українського дослідника А. Малюка, «…домінують ідеї та смислові конструкти, 

запозичені з офіційних напрямів суспільної думки Заходу.» [1, с. 22], не враховуються 

особливості попереднього розвитку та сучасного стану країни. 

Такий підхід до модернізації породжує проблему невідповідності змін у політичній та 

економічній сфері зі збереженням традиційних рис в соціокультурному просторі суспільства. 

Адже нікуди не зникає вплив культурних традицій сформованих радянською системою, а 

соціальне розшарування при пришвидшенні темпів переходу до ринкової моделі економіки 

тільки посилюється. Зрушення в економічній сфері не одразу призводять до модернізації і в 

системі цінностей, це пояснюється, на думку Р. Інглегарта, «соціалізаційним лагом» [2], такі 

зміни мають відбуватись на протязі кількох поколінь. Формування нових цінностей закладає 

підґрунтя для подальших процесів демократизації та модернізації. 

Звісно модернізація не обов’язково має бути загальною та всеосяжною. На можливість 

часткової модернізації, коли структурні та інституційні зміни не несуть в собі оновлення 

суспільства в цілому, та інколи супроводжуються зміцненням традиційних систем, вказував 

Ш. Ейзенштадт [3]. Взаємозв’язок між політичною, економічною та соціокультурною 

підсистемами в кожному конкретному суспільстві може мати власну конфігурацію, 

відповідно і модернізація матиме свої особливості. Але, в той же час, модернізація 

політичної та економічної системи створює сприятливі умови для виникнення нової системи 

цінностей. 

В українському суспільстві характерною є імітація модернізації у всіх сферах (особливо 

політичній), коли структури та інституції змінюються тільки формально, зберігаючись по-

суті та консервуючи застарілі радянські зразки. Не вистачає також того, що Р. Інглегарт 

називав «порядністю еліт», здатності влади нести відповідальність перед громадянами. Адже 

така форма соціального капіталу як «кумівство» та корумпованість еліт можуть звести 

нанівець будь-яку демократизацію та модернізацію [4]. Відбувається все більше віддалення 

еліт від потреб суспільства (своєрідне «відчуження» влади від народу), посилюється 

соціально-економічна нерівність. Результатом цього стає поглиблення відчуття ворожості та 

невіра у можливості владних інститутів реформуватись, неприйняття змін, що ініціюються 

владою, в тому числі і корисних.  

Держава та традиційні соціальні інститути, за своєю природою, консервативні та не завжди 

здатні швидко реагувати на стрімкі зміни в суспільстві. До того ж нерозвиненість інститутів 

громадянського суспільства, їх слабкість та неспроможність ефективно впливати на владу, 

відсутність механізмів громадського контролю за прийняттям тих чи інших політичних 

рішень посилюють негативні тенденції. 

Не можна також забувати про те, що Україна є пограничною територією, яка зазнає впливу 

двох полярних в політичному, економічному та соціокультурному вимірі світів, що накладає 

певний відбиток на всі процеси, які відбуваються в українському суспільстві, в тому числі і 

модернізаційні. Досить довго вважалось, що таке геополітичне положення між двох світ-
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систем може принести певні вигоди (тут достатньо пригадати «багатовекторну» зовнішню 

політику), але насправді, таке розташування несе в собі більше ризиків і загроз ніж переваг. 

Коли ми говоримо про пограниччя, звісно треба враховувати, що це передбачає віддаленість 

від центру, в поєднанні із комунікаційними проблемами (у різних вимірах: мовному, 

просторовому – обмеження можливостей пересування, соціокультурному) периферійність 

цих територій посилюється. У випадку України, йдеться мова про віддаленість від двох 

центрів, тобто можна говорити про «подвійну периферію».  

Євроінтеграційні процеси, активізовані останнім часом, нажаль, поки що не дають відповіді 

на питання чи зможе українське суспільство модернізуватись настільки, щоб змінити своє 

периферійне положення, подолати стереотип неповноцінності та недорозвиненості. 

Досі не маємо конкретних перспектив євроінтеграції але вже зараз зрозуміло, що цей процес 

буде доволі складним і не завжди передбачуваним. Розв’язання внутрішніх проблем, 

напевне, є головною запорукою вирішення цього завдання. Цілеспрямованість та 

послідовність дій владних інститутів щодо реалізації системних реформ, підвищення 

відповідальності влади, формування дієвих інститутів громадянського суспільства, 

солідаризація і консолідація, через подолання регіональних та соціокультурних 

розбіжностей, будуть сприяти розвитку та модернізації українського суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Освіта як царина взаємозвязків між поколіннями є найважливішим способом передання 

досвіду та формування соціальної солідарності й культурної ідентичності спільноти. 

Водночас, сучасні умови, як ніколи раніше у історії людства показують значущість загальних 

контекстів для існування та розвитку освітянських інституцій.  

Глобальний характер будь-якого виду суспільних взаємодій вимагає співставності стандартів 

якості фахових компетенцій, а, оскільки вони виступають наслідком реалізації певної 

системи алгоритмізації самого навчального процесу, то і компаративність характеристик 

самого навчання є валідним включенням до цього. Так,  наводячи у своїй таблиці спільні та 

відмінні характеристики щодо системи освіти у порівнянні України, Великої Британії, 
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Німеччини та Франції представники економічної соціології [2., С.79] унаочнюють самим 

фактом наведених даних важливість компетентнісного підходу до якісної освіти, під якою ми 

розуміємо, перш за все – освіту конкурентноспроможну. Хоча, як завважив Андрис Барблан, 

генеральный секретарь Европейской ассоциации университетов (EUA), «Якість стала досить 

відносним поняттям у значно диверсифікованому світі вищої освіти» [1, с. 67].  

Та виправдано беззаперечним стають кореляти між дослідницькою та навчальною складовою 

у будь-якій діяльності.  Усі внз зосереджуються на самостійних заняттях студентства. Але я 

вважаю доцільним наголосити на необхідність нового підходу у організації саме самостійної 

роботи студентів.  

Наприклад, західні університети дозволяють приносити на випробування та контрольні 

заміри знань будь-які матеріали. Уміння користуватися довідковою літературою, навіть 

підручниками на екзамені, свідчить про те, що сутність самого екзамену – у вияві 

креативності мислення, умінні самостійно робити нетривіальні висновки із різноджерельної 

інформації, яка є продуктом, тому і споживати її треба відповідально. 

 Вищезазначені автори підкреслюють наявність високого ступеню самостійності вищих 

навчальних закладів, і з цим не можна не погодитися, але , як наголошує  авторка розвідки 

про якість вищої освіти у вимірах соціологічного дискурсу Хомерики Є.А., така автономія 

тільки тоді призведе до реального підвищення якості вищої освіти, коли буде узгоджуватися 

із наявністю низки інших академічних свобод, повагою до прав людини, поціновуванням 

гуманітарної культури загалом. «В України немає іншого шляху, ніж перехід від прямого 

бюрократичного контролю вищої освіти до механізмів державного нагляду, підставою яких 

буде оцінка результатів.  

Зростаюча автономія ВНЗ має позитивні наслідки за умови прозорості та підзвітності 

здійснення навчально-виховного процесу, а також комплексу адміністративної та 

економічної діяльності ВНЗ.» [3]  Таким чином, формування кваліфікованого робітника, 

який би міг вирішувати питання власного працевлаштування з огляду і на задоволення 

власних потреб та інтересів, і з точки зору підвищення добробуту свого оточення, своєї 

країни, повязано із соціальними стандартами життя. Такі норми опрацьовуються державою, 

що реалізує політику соціального захисту своїх громадян.  

Освіта у цьому контексті стає підгрунтям функціонування соціальних ліфтів вертикальної 

мобільності, що доповнюється за рахунок трудової міграції та участі країни у міжнародному 

поділі праці, мобільністю горизонтальною. Остання є важливою також для регіонального 

розвитку країни. Тобто, тільки з урахуванням усієї сукупності показників суспільного 

розвитку, вводячи і приймаючи до уваги особливості творення людини як особистості і її 

формування як фахівця, можна реально оцінити якість вищої освіти у країні, а відтак, і 

окреслити напрямки її реформування і та вдосконалення.  
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СОЦІАЛЬНИЙ І КОГНІТИВНИЙ ВИМІР ІДЕНТИЧНОСТІ 

У класичній філософії ідентичність пов’язується з проблемою буття. На етапі модернізації та 

самооновлення важливим є зв’язок ідентичності нації з рефлексивністю. Рефлексивність як 

спрямованість на тотожність самому собі та цілісність є важливою характеристикою 

ідентичності, яка об’єднує її соціальні та когнітивні виміри. Соціальний вимір ідентичності 

сьогодні виступає у вимірі соціокультурному, релігійному, моральному та політичному. 

Соціокультурний вимір національної ідентичності превалює у діяльності багатьох 

європейських партій. Соціокультурний вимір ідентичності поєднується з боротьбою проти 

полікультурності, за західні цінності, культуру та сприяння євроінтеграції. М. Ґібернау 

Розкриває боротьбу проти полікультурності як спрямованість до етнокультурності (1, с. 203). 

Разом з тим обстоюється етноплюралізм для збереження національної культури та 

ідентичності іммігрантів (1, с. 207).  

Розгляд рефлексивності як знакової діяльності над символами вводить когнітивний вимір 

соціальної ідентичності. Знаки та символи передбачають референцію. Проблеми з 

референцією виявляють не тільки об’єктивний світ, що відтворений у вигляді знаків і 

символів, а й світ ментальних станів, який і забезпечує встановлення цього зв’язку - світу 

символів зі світом об’єктивних речей. "Ментальний стан сам по собі, відрубно від усієї 

ситуації, не забезпечує референції" (2, с. 34). Когнітивний вимір ідентичності виявляє 

значення групової когніції та групових ментальних репрезентацій.  

У співвідношенні соціального та когнітивного виміру ідентичності важливу роль відіграють 

групова когніція та соціальна репрезентація. При представленні партикулярних інтересів 

певної групи як загальних вплив групової когніції та соціальної репрезентації на суспільство 

стає таким, що визначає напрям суспільного розвитку.  

Співвідношення дискурсу традиціоналізму та модернізації істотно визначається особливістю 

групової когніції та соціальної репрезентації. При впливі зовнішніх соціальних 

репрезентацій можуть розвиватися модернізаційні проекти традиціоналізму. Це світ, у якому 

живе людина, світ, що визначається референцією та формує ідентифікаційні практики 

генерацій. Ідентичність за цих умов - це область співвідношення ментальної та групової 

репрезентації. Демократичний світоустрій не передбачає поглинання першої другою. Проте 

зберігання відмінності, доведене до суперечностей і протиріч, створює внутрішню напругу 

та стає підґрунтям протестних настроїв.  

Ідентифікація групових когніцій є важливим фактором розвитку демократичного 

суспільства. Зрештою ідентичність націй визначається не тільки об’єктивними факторами, а 

й насамперед рефлексивним відношенням до них і до знаково-символьного простору 

формування ідентичності. Цивілізаційний проект модернізації не відміняє множинності 

моделей національної ідентичності. Знаходження власної моделі національної ідентичності є 

важливим для країн, у яких нерозвинений їх потенціал ідентифікації. При наявності 

конфлікту групових когніцій та соціальних репрезентацій формування національної моделі 

ідентичності стає надзвичайно важливим. 
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1. Ґібернау М. Ідентичність націй: пер. з англ. / Ґібернау М. - К.: Темпора, 2012. - 304 с. 

2. Патнем Гіларі. Розум, істина й історія: пер. з англ. - К.: Вид. дім "Альтернативи", 2003. - 

232 с. 

mailto:rubanets@gmail.com


320 

 

Рудик Н. В. (м. Київ) 

Nadiyasaychuk13@gmail.com 

УКРАЇНА В ПРОЕКТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 

Проблема інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур передусім 

пов’язана із загальними перспективами розвитку держави і опосередковано відбиває 

ставлення до цієї проблеми політичних і соціальних груп. Шанси України потрапити до 

європейського інтеграційного простору з огляду на негативний досвід функціонування 

економіки дуже суперечливий. Ряд європейських політиків застерігають проти цього і 

пропонують в разі загострення світової фінансової кризи посилити захисні механізми 

інтеграційного простору ЄС. 

У інтеграційному просторі  кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного 

питання він перетворюється на ряд конкретних і досить складних завдань політики 

внутрішньої. Завдання не з простих, адже йдеться про фундаментальну реконструкцію всіх 

сфер життя суспільства, починаючи з реформування економіки. Саме тому помилково було б 

спрощувати ті завдання, що стоять перед Україною в цьому зв’язку або зводити їх до суто 

формальних, організаційних, адміністративних, «технологічних» заходів та розпоряджень, 

наприклад імплементація сотень європейських нормативних актів, конституційна реформа, 

виборче законодавство,реформа системи запобігання та боротьби з корупцією, реформа 

системи правосуддя, реформу в сфері державного управління, реформу державних 

закупівель, податкову реформу та зовнішній аудит тощо. В той же час абсолютно не 

враховано розуміння «процесу асоціації», тобто наданні значної кількості критеріїв та 

орієнтирів для змін, і незначні привілеїв. Виходячи із цього, країна орієнтується на 

отримання неперервного циклу допомоги, і зовсім не прагне до саморозвитку та 

самофінансування. 

Для України тривалість соціальної та економічної стагнації означатиме перетворення на 

країну, що розвивається за латиноамериканської або азіатською моделлю, за якої здійснення 

модернізації може ускладнюватися вибухами соціальної напруженості, політичної анархії та 

встановлення авторитарних режимів. Водночас не слід відкидати  можливість розвитку 

країни за моделлю швидких внутрішніх перетворень з паралельною активізацією участі в 

європейських інтеграційних процесах. Ці перспективи визначатимуться станом та перебігом 

внутрішнього політичного та економічного розвитку країни. Основне забов’язання України – 

це забов’язання перед самою собою, а саме – самоствердження як суверенної держави. 

Найбільшою проблемою України у співпраці  з Радою Європи та в евроінтеграційному 

процесі є те, що наша держава ще й досі не пройшла складний шлях національного 

самовизначення, формування власного національного проекту розвитку. З огляду на 

невідповідність України критеріям і ЄС, і Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі, 

політичні кола західноєвропейських країн усе частіше зараховують Україну до європейської 

периферії. 

Українська політична еліта не встигає адекватно оцінювати погіршення реального стану 

держави порівняно з її європейськими сусідами. Стає все очевидніше, що переважна частина 

адміністративно-бюрократичної, політичної та навіть наукової еліт не усвідомлює глибини 

та можливих наслідків довготривалого економічного занепаду країни. Таке ставлення до 

економічного становища можна пояснити сумішшю суперечливих чинників політичної 

свідомості та поведінки або традиціями державної несамостійності, тобто нездатності 

приймати відповідальні рішення та брак практики політичної відповідальності владних 

інституцій за наслідки своєї діяльності. 
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В основу інтеграції України має бути закладено формування відповідного соціального 

клімату в суспільстві, громадської свідомості в цілому, за якої політика європейської 

інтеграції мала б підтримку з боку основних політичних сил та учасників ринку і належала 

до основних пріоритетів кожного наступного уряду України і Верховної Ради України. Його 

мета не тільки підготовка суспільства до повноцінного членства в ЄС, а підвищення рівня 

схвалення суспільством цього процесу, розуміння необхідності певних витрат, пов’язаних з 

трансформацією, взаємним узгодженням інтересів. 

Актуальним також є усвідомлення того, що інтеграція не є справою лише державних 

структур. Важливе широке входження до європейських організацій інших елементів 

громадянського суспільства – політичних партій, громадських організацій, підприємств 

різних форм власності, союзів працедавців, професійних і творчих спілок. Адже європейська 

інтеграція – це не тільки інтеграція держави, а й  громадян цієї держави. 
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СЕПАРАТИЗМ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИРІШЕННЯ. 

У сучасному світі спостерігається глобалізація всіх напрямків суспільного життя, посилена 

взаємодія різних народів, держав, цивілізацій та культур. Ще в давнину держави прагнули 

захистити свій національний суверенітет та незалежність.  

Актуальність даної теми обумовлена тим, що поширення явища сепаратизму виявилося 

загальносвітовою проблемою, включаючи Україну. Наприклад, у Канаді сепаратизм має 

міцні корені в провінції Квебек. Конфлікт полягає у тому, що жителі Канади англомовні та 

протестанти, підтримують коммунитаризм, а 80% жителів Квебеку – франкоканадці і 

католики, ліберали. Сепаратизм Шотландії у Великобританії має мирні форми.  

Національна партія визнає, що повну незалежність Шотландії підтримують не більше 1/3 

жителів регіону. Сепаратизм Каталонії в Іспанії не знайшов серйозної підтримки. Ідею 

незалежності Каталонії підтримують 15% респондентів, але вони категорично противляться 

насильницьким методам боротьби. Переважає тактика оволодіння парламентом і 

використанням транскордонних контактів в ЄС [1]. 

У нашій країні конфлікт носить озброєний характер. Фахівці наголошують на тому, що 

етнічний конфлікт  спалахує саме тоді, коли стан соціально-економічного становища 

робиться гіршим та при політичній нестабільності в країні. Яскравим прикладом цьому 

слугує Україна, в якій сепаратизм виник внаслідок  диспропорції у розвитку певних регіонів, 

зовнішньополітичних чинників та внаслідок того, що центральна влада нехтує специфікою 

окремих регіонів [2]. 

Світовий досвід вказує, що практично не існує дієвих механізмів вирішення  

сепаратистських конфліктів.  Механізми вирішення можуть бути політичним або військово-

силовим. Наприклад, для придушення виступів сепаратистів у Квебеку і Північній Ірландії 

були введені війська, йшли обшуки і арешти [3].  

Але в Північній Ірландії арешти проводила британська армія і Північноірландська поліція, а 

у Квебеку, навпаки, учасниками контртерористичної операції були самі франкоканадці, а 

арешти і обшуки проводилися провінційними підрозділами поліції. 
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Поширенню сепаратизму сприяють регіональні проблеми, що стимулюють незадоволення 

різних верств населення політикою центру. Це слугує рушійною силою для відокремлення 

або підвищення правового статусу регіону. 

Найбільш яскравим фактором, який призвів частину українського народу до сепаратистських 

рухів є: 

1. зовнішній фактор –  втручання країн, які певним чином зацікавлені в даній державі, а 

саме геополітичні інтереси Росії щодо АР Криму,  міста Севастополь та Донбасу; 

2. впровадження звичаїв, традицій, та мови одного народу над іншим, а саме вплив 

пропаганди Росії на російськомовне населення України. 

В Україні був опублікований закон про введення кримінальної відповідальності за 

сепаратизм. Верховна Рада підтримала законопроект № 4524-1 "Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів 

проти основ національної безпеки України)", який підсилює покарання за сепаратизм [4]. 

Так, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України будуть каратися 

позбавленням волі на строк від 3 до 5 років [4]. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно, або за 

попередньою змовою групи осіб, каратимуться позбавленням волі на термін від 5 до 10 

років. Якщо ці дії приведуть до загибелі людей або інших тяжких наслідків, вони караються 

позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі [4]. 

Значною мірою саме відсутність дієвої регіональної політики призвела до втрати Україною 

АР Крим та міста Севастополь, а також трагічних подій на Донбасі. 

Отже, Україна не може й далі залишатися у стані розколу. Регіональна політика має 

стимулювати створення «точок зростання». Зусилля держави має вплинути на вирішення 

проблем депресивних територій нашої країни.  

Таким чином, протистояння українським суспільством та державою явищу сепаратизму 

може бути шляхом «пом’якшення» централізації влади та утворення щільної взаємодії між 

центральною владою та населенням шляхом співробітництва у вирішенні питань, які 

стосуються управління бюджетними фінансами, організації господарської діяльності, освіти 

та перенесення функцій до регіонального рівня. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ 

Євроінтеграція є одним із найважливіших питань для сучасного українського суспільства. 

Події недавнього часу спонукали уряд обрати європейський вектор розвитку і спричинили 

ряд соціально-економічних змін, потрібних для підписання Україною та Європейським 

союзом Угоди про асоціацію. З оголошеного зовнішньополітичного курсу інтергація 

перетворилась на стійку внутрішню політику змін. Розглянемо основні причини та можливі 

наслідки обрання євроінтеграційного шляху розвитку. 

Причини обрання такого шляху розвитку є досить зрозумілими: економічний зв'язок України 

з західними партнерами досить сильний; сальдо України від'ємне, тобто імпорт більший ніж 

експорт. Підписання Європейської угоди дає можливість зменшення мита та забезпечить 

вихід до європейського ринку, що значною мірою покращить торгово-економічні відносини 

між Європою та Україною і дасть поштовх для покращення внутрішньої економіки країни.  

Які можуть бути основні наслідки від підписання Угоди про асоціацію? В тексті угоди 

зазначається про створення зони вільної торгівлі. Оскільки Україна має економіку відкритого 

характеру, вона значно залежить від імпорту та експорту товарів. Більшість (приблизно 2/3) 

зовнішніх торгово-економічних зв'язків припадає на країни СНД. Торгівельні зв'язки з 

євроазійськими країнами більш усталені, проте обсяг торгівлі з країнами Європи  має 

високий приріст, що свідчить про непоганий потенціал для розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків. Експорт у країни СНД є більш технологічним. Це, в основному, продукція 

металургійної та машинобудівної промисловостей. 

Укладання Угоди також має на увазі перехід до європейських норм і стандартів якості 

товарів і виробництва. Ці зміни мають значно підвищити якість українських товарів, що, 

безсумнівно, непогано. Поліпшиться й співпраця України з європейськими державами в 

наукових та освітніх сферах. 

Але, разом із усіма наявними плюсами, які випливають з укладання Угоди про асоціацію, 

наслідки для держави можуть бути і негативними. Деякі з них можемо бачити вже зараз. 

По-перше, це зменшення обсягів торгівлі із країнами Митного союзу. Це ставить у 

небезпечне положення цілі галузі промисловості: адже більшість експорту здобутків 

металургійної та машинобудівної промисловостей припадає саме на країни Митного союзу 

(Білорусь, Росія, Казахстан). Загальний експорт машинобудування скоротився на третину в 

2014 році, а внаслідок військових дій на сході країни зменшився обсяг експорту хімічних 

добрив. 

По-друге, перехід до європейських стандартів є досить повільним і важким для українських 

промисловців. Це може призвести до витіснення національного виробника з ринку і 

заповнення його імпортованим товаром, що може спричинити погіршення економічного 

стану країни. Підтримувати внутрішній ринок буде важче, оскільки Україна має специфічні 

мита для підтримки національної сільськогосподарської продукції, які не передбачаються 

Угодою. Взагалі, митні тарифи ЄС досить низькі, тому на варто сприймати їх як головну 

перешкоду. Більшість галузей економіки, у порівнянні з європейськими, є 

неконкурентоспроможними. 

Роблячи висновок, можна сказати, що Україна поки що не готова до тотальної інтеграції. 

Аби врегулювати імовірні наслідки, доцільно буде взяти на озброєння досвід європейських 

країн стосовно підтримки та посилення слабких ділянок внутрішнього ринку. Сприяти 

просуванню вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, і поліпшенню  умов їх існування. 
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НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНА–НАТО ЩОДО БЕЗПЕКОВИХ ПИТАНЬ 

«Наука заради миру та безпеки» (НЗМБ) є головною програмою партнерства НАТО у 

системі програми «Партнерство заради миру». Створена 1958 р., вона стала брендом Альянсу 

й понині надає можливості практичного співробітництва для широкої мережі країн-

партнерів. В рамках програми здійснюється низка багаторічних проектів, навчальних курсів, 

дослідницької практики, ведеться активна теоретична та прикладна науково-дослідна 

діяльність. Заходи НЗМБ забезпечують співпрацю, що базується на безпековій цивільній 

науці, технологіях, інноваціях та ін. [3, с. 1]. 

Нині Програма НЗМБ забезпечує співробітництво та колективну безпеку, що базується на 

таких вимірах: 

1) Наука. Програма НЗМБ допомагає заохочувати дослідження, інновації, обмін 

знаннями у відповідь на спільні виклики безпеки. Будучи брендом, НЗМБ має широку 

мережу, яка налічує декілька сотень університетів та інститутів по всьому світу. 

2) Партнерство. Рамки співробітництва Програми об’єднують вчених, експертів і 

політичних діячів з країн-членів та партнерів з метою пошуку спільної відповіді на виклики 

безпеки. Більше того, Програма НЗМБ є добре відомою як інструмент партнерства, 

доступний для всіх партнерів – це доводить, що практична співпраця долає політичні бар’єри 

шляхом наукового обміну. За останні 5 років Програма ініціювала 450 заходів 

співробітництва у більш як 40 країнах-партнерах.  

3) Безпека. Відповідно до рамок Програма НЗМБ і керівництва, всі проекти мають 

стосуватися виміру безпеки. Це також відображено у ключових Пріоритетах НЗМБ, 

розроблених союзниками. 

4) Інше. Першорядною метою Програми НЗМБ є зміцнення політики партнерств НАТО, 

а після стратегічної оцінки Програми у 2013 р., вона також включатиме проекти поза 

науковим співробітництвом, зберігаючи важливий науковий вимір Програми [1, p. 10]. 

Україна брала активну участь в рамках Програми НАТО НЗМБ починаючи з перших років 

незалежності. Співпраця у науковій сфері між Україною та НАТО була започат¬кована в 

рамках діяльності Ради Північноатлантичного співробітництва (РПАС, у травні 1997 р. 

перетворена на Раду Євроатлантичного парт¬нерства – РЄАП) та програми «Партнерство 

заради миру». 

Підписання 9 липня 1997 р. Президентом України та лідерами країн Альянсу Хартії про 

Особливе партнерство між Україною та Організаці¬єю Північноатлантичного договору 

значно поглибило співпрацю й розширило взаємовигідні відносини, в тому числі з питань 

наукового та науково-технічного співробітництва. 

Взагалі 1997 р. був позначений трьома пам’ятними датами у відно¬синах Україна – НАТО: 

підписанням Хартії про Особливе партнерство Україна – НАТО в липні; заснуванням Центру 

інформації та документа¬ції НАТО вперше в історії Альянсу в травні та відкриттям Місії 

України при НАТО у жовтні, однієї з перших місій країн-партнерів [2, р. 12]. 

Співпраця стала більш інтенсивною після обміну листами щодо співробітництва в галузі 

науки та навколишнього середовища у 1999 р. Починаючи з квітня 2000 р. Спільна робоча 

група Україна–НАТО зі співробітництва в галузі науки та охорони довкілля зустрічається на 

постійній основі з метою огляду досягнень та обговорення питань, що становлять взаємний 

інтерес [3, с. 1]. 
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На ранніх етапах головна увага в рамках наукового співробітництва приділялися здебільшого 

питанням безпеки навколишнього середовища. Один з проектів допоміг створити сучасну 

автоматичну моніторингову систему прогнозування паводків у басейні річки Прип’ять в 

режимі реального часу. Значні паводки у цій місцевості на кордоні між Білоруссю та 

Україною часто мали значний вплив на місцеві громади й економіки. Оскільки басейн також 

включає Чорнобильську зону відчуження, а одна з приток річки забезпечує місцеву атомну 

станцію водою для охолодження, ефективний моніторинг можливих паводків завжди є вкрай 

необхідним [4]. 

З огляду на кризовий стан національної безпеки в Україні та політичне керівництво, 

розроблене союзниками під час зустрічі міністрів закордонних справ у квітні 2014 р. та 

Уельського саміту НАТО у вересні 2014 р., Програма НЗМБ значно підвищила практичне 

співробітництво з Україною. 

В результаті 16 нових спільних з Україною заходів НЗМБ (12 з яких є широкомасштабними 

багаторічними проектами) були затверджені у 2014 р. та ще 9 додаткових проектів 

затвердили до середини 2015 р. Вони мають бути втілені у найближчі  кілька років. 

У 2014 р. початкові асигнування фондів для спільних з Україною заходів більше ніж 

подвоїлися, що зробило нашу державу найбільшим отримувачем коштів Програми НЗМБ. Ця 

тенденція продовжує тривати, оскільки розвиваються нові ініціативи в рамках співпраці з 

Місією України при НАТО та у зв’язку із новими потребами України [3, с. 1]. 

Надалі Програма НЗМБ зосереджуватиметься на таких напрямах: 

• підтримці та інтенсифікації співробітництва зі Східними партнерами Альянсу 

(особливо – Україною, Республікою Молдова, Грузією); 

• продовженні зусиль щодо доповнення нових партнерських ініціатив, таких як 

розбудова оборонних спроможностей; 

• заохочення співпраці з рядом партнерів; 

• заохочення співпраці з рядом міжнародних організацій; 

• подальшому вдосконаленні управління проектами. 

Отже, наша держава та НАТО ефективно співпрацюють в рамках Програми НЗМБ упродовж 

25 років. НАТО – це єдина міжнародна організація, яка активно допомагає Україні у 

кризовий для її національної безпеки період практичним шляхом розбудовувати її здатності 

протистояти загрозам, у тому числі за допомогою наукомістких міжнародних проектів. Це 

досягається за допомогою дієвих міжнародних механізмів, політичної та практичної 

підтримки. 
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СУСПІЛЬНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

На даному етапі наше суспільство знаходиться на межі між величним єднанням і болісним 

розколом. Український народ неабияк зацікавлений у стабільному розвитку та процвітанні 

своєї країни і прагне змін на краще. Важливу роль у цьому процесі відіграють ініційовані 

політичним керівництвом суспільні реформи. Але, на превеликий жаль, темпи модернізації 

не є задовільними для якихось помітних позитивних змін. На думку вітчизняних політичних 

експертів, вони взагалі є неприйнятними. Оцінюючи роботу правлячої верхівки, можна 

виділити цілий ряд причин, через які модернізація країни «кульгає на обидві ноги». 

По-перше, це неефективна діяльність Верховної Ради, що виступає головним гальмом 

реформ через відсутність згоди серед учасників парламентської коаліції. Мало займатись 

популізмом, співати гімн і читати вірші Шевченка, потрібно приймати закони, які призведуть 

до важливих для країни змін. Під загрозою опиняється голосування за окремі законопроекти 

і реформування окремих галузей. Наприклад, у сфері охорони здоров’я: внесені МОЗ до 

парламенту навесні 2015 року законопроекти, які дозволяли впровадити страхову медицину, 

провести автономізацію закладів охорони здоров'я, а також зміни у підходах до фінансування 

медичних послуг за декілька місяців не пройшли навіть комітету Ради з питань охорони 

здоров’я. Його керівництво загальмувало цей процес [1].  

Саботаж реформ відбувається також через лобіювання депутатами власних інтересів. Вони 

переслідують власні політичні амбіції та бажання бути авторами реформ. Прикладів тут 

можна наводити безліч. У  цьому контексті, зокрема, доволі показовим було блокування 

парламентом законопроекту про реформи у сфері держзакупівель, який мали прийняти ще 

навесні 2015 року. Він дозволив би значно спростити участь у будь-якому державному 

тендері. Проте, внесенням поправки деякі депутати хотіли відновити діяльність Тендерної 

палати, яка була джерелом заробітку для корумпованих чиновників. Поправку вдалося 

виключити, але момент було втрачено. Схожими є й обставини голосування за закон про 

створення Національного антикорупційного бюро. В останній момент у документ було 

внесено більше 180 правок за домовленістю від двох найбільших фракцій, які практично 

позбавили бюро необхідних повноважень для ефективної боротьби з корупцією.  

Ще один приклад. Наприкінці січня 2015 року екс-міністр економічного розвитку і торгівлі 

ініціював ліквідацію держпідприємства «Укрекоресурси», яке збирало кошти на утилізацію 

тари та відходів зі всіх імпортерів, але на практиці нічим подібним не займалося. Ці кошти 

банально розкрадалися. Тим не менше, депутати намагалися зашкодити процесу ліквідації 

підприємства [2]. 

По-друге, діяльність Кабінету Міністрів, головною проблемою якого є популізм, також не 

свідчить про схильність до модернізації. Формування уряду за квотним принципом 

позначається на його кадровому складі - керівні посади часто займають не професіонали, а 

висуванці коаліційних партій. Вони ж не дбають про реформи, а лиш займаються рейтингом 

своєї політичної сили. Наслідком такого тотального популізму є те, що найповільніше 

реформування відбувається у соціальній сфері. Це пов’язано з тим, що політики бояться 

брати на себе відповідальність за прийняття необхідних рішень та їх можливі наслідки. Вони 

прагнуть бути хорошими для всіх, що, по суті, є утопічною ідеєю.  

По-третє, доволі сумнівною в процесі реформування суспільства видається і роль 

Адміністрації Президента, що має бути головним ініціатором змін. Проте лиш відтягує 

судову реформу і реформу прокуратури [3]. 
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Як бачимо, українське суспільство має величезне бажання змін, що повинно змусити владу 

модернізувати країну. Події, що відбулися останнім часом, а саме: відставка генерального 

прокурора, відставка прем’єр-міністра, формування нового уряду дають надію суспільству на 

те, що всі недоліки попередників будуть усунуті і необхідні реформи не змусять на себе 

чекати. 
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ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІВИХ РУХІВ В ЄДИНУ СИЛУ 

У наш час багато хто з тих людей, які зараховують себе до лівого руху «горять» ідеєю 

«об’єднування». Ця ідея закликає різні ліві групи об'єднатися і в єдиному пориві вдарити по 

якомусь "спільному ворогу". Дехто вважає, що варто лише всіляким лівим організаціям 

покінчити з "сектантством", забути про колишні суперечки та розбіжності, так відразу вони 

переможно прийдуть до влади. Однак чомусь об'єднання представників лівих рухів так і не 

відбулося. Виникає закономірне питання: чому? 

Найголовніша помилка подібних "об'єднувачів" полягає в тому, що вони представляють 

лівий рух як щось єдине, якому притаманні хоч якісь спільні цілі і хоч якийсь загальний 

стратегічний ворог. Але на ділі це не так. Якщо подивитися з наукової точки зору на ті 

ідеології, які зараховують до лівих, то можна побачити, що їх фундаментальні підстави, з 

яких випливають всілякі окремі положення, розрізняються докорінно. До "лівих" належать і 

анархісти, і всілякі немарксистські соціалістичні напрямки,  і навіть ліволіберали. Очевидно, 

що всі перераховані вище громадські напрямки дуже далекі один від одного. 

Проте "об'єднувачі" пропонують забути марксистам про свої корінні розбіжності з 

анархізмом, з усілякими формами дрібнобуржуазного соціалізму і примкнути до якоїсь 

абстрактної коаліції і  кажуть, що у неї буде "спільний ворог" – капіталізм. А втім, ніхто крім 

марксистів не виступає послідовно за знищення капіталістичної суспільно-економічної 

формації і за таку організацію спільного співіснування  людей, яка буде відповідати новому 

рівню розвитку продуктивних сил людства. Якщо всілякі ліві і використовують 

антикапіталістичну риторику, то вони не виступають послідовно за загибель капіталістичної 

формації і перехід людства на новий рівень розвитку. 

Якщо дивитися за формою, а не за змістом, то  спільну рису у "лівих" все-таки можна знайти. 

Неприязнь і готовність до боротьби з "діючим режимом", тобто опозиційність до існуючої 

державної влади приманна багатьом лівим включаючи і марксистів. І саме до цієї 

опозиційності постійно апелюють поборники об'єднування. Однак, за своєю сутністю навіть 

ця опозиційність різна. Для марксистів повалення існуючої влади – це лише момент 

усунення панування класу капіталістів, так як будь-яка держава – це лише інструмент 
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проведення своїх інтересів певним класом. Комуністи стверджують, що шляхом захоплення 

державної влади передовим пролетаріатом під керівництвом партії, що складається з 

компетентних марксистів, що володіють вагомими знаннями та мають наукові ступені, він 

(пролетаріат) встановлює свою диктатуру і починає будівництво соціалізму. 

Анархісти вважають інакше, вони після захоплення влади збираються все "відняти і 

поділити", знищити держапарат і побудувати самоврядні громади. І все це в одну мить. 

Різниця в політичній програмі очевидна. Об'єднувачі пропонують тимчасово забути про цю 

різницю та зібравши всі сили в кулак, повалити існуючий "режим". Але вони не розуміють, 

що навіть якщо це повалення вдасться, то всі протиріччя між різними лівими політичними 

рухами відразу ж спливуть на поверхню, причому спливуть вони в більш жорсткій формі. І 

подібний "лівий блок", що роздирається протиріччями, навряд чи зможе утримати своє 

панування хоч якийсь час. Тому навіть для приходу до влади необхідно мати одну партію з 

єдиними позиціями з усіх фундаментальних питань. Тільки при такому положенні справ 

можна проводити дійсно ефективну і послідовну політику. 

Існує й інший різновид об'єднування – це вимога об'єднання всіх комуністичних сил, які на 

даний момент також роздроблені і розкидані по десяткам різних організацій. На перший 

погляд, це вимога куди більш адекватна, ніж ідея про об'єднання "лівих", різниця між якими 

очевидна. Адже усі марксисти виступають за диктатуру пролетаріату, за соціалістичне 

будівництво. І  бурхливі суперечки і розмежування між прихильниками одних (при 

поверхневому погляді) позицій – не більше, ніж політичне сектантство. 

Ця теза є  хибною, бо в рамках комуністичного руху завжди присутні течії, які виступають за 

послідовну прихильність марксистсько-ленінському вченню, використання діалектично-

матеріалістичної методології для оцінки сьогоднішньої ситуації в світі і вироблення 

відповідної революційної програми . А також є багато опортуністичних течій, які на словах 

клянуться у вірності марксизму, але в своїх конкретних положеннях або показують його 

нерозуміння  або намагаються провести його ревізію. І боротьба між марксизмом і 

опортунізмом, між комуністами і "комуністами" також фундаментальна, як і боротьба між 

комуністами й анархістами. Наприклад, "троцькізм" і "сталінізм" мають принципові 

відмінності як у своїх філософських і соціально-філософських підставах, так і в конкретній 

революційній програмі і в програмі подальшого після активної фази революції будівництва 

соціалізму. І в даному випадку все складається так само: якщо марксисти і опортуністи 

створять якусь коаліцію, то протиріччя між ними все одно спливуть рано чи пізно. І краще ці 

протиріччя вирішувати до безпосередньої революційної практики, ніж після, коли вони 

загрожують куди більш серйозними і згубними наслідками.  

Отже, бажаючим створити якусь масивну ліву організацію треба зазначити, що головна 

запорука успіху такого проекту полягає в віднайдені спільної основи та створенні єдиного 

стратегічного плану покращення життя в країні. 
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CRITERIAS OF ELITE RECRUITMENT IN TIME OF HISTORICAL 

TRANSFORMATIONS 

Changes in modern Ukrainian society, especially since the declaration of independence of Ukraine 

regards all areas of its life. Among them, changes in management are extremely important, decisive 

for the entire society. Currently, ineffectiveness of government is directly related to the 

incompetence of political elite. Certainly, the decision of problem of the managing of the 
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contemporary Ukrainian policy must be solved not only in the dimension “rigt-left”, but, as for me, 

it should be fruitful to regard this question in “expert-elite” concerns. 

Firstly, to manipulate the concept of “elite” we need to define it. So, political and administrative 

elite is a group of individuals who have relative autonomy in political and administrative decisions 

enshrined at the legislative level.[1] They produce and adopt strategic decisions of national and 

regional scope, monitor their implementation, occupy the highest political and administrative 

positions in social and political sectors. Nowadays, under complete destruction of political and 

social structure of out society as well as under instability of economics, it’s possible to say about 

transformation and changes of political elite. At present situation there are a lot of vacancies which 

are filled up with violations of democratic and scientific principles of selection of personnels and 

legal regulations. A lot of people who wish to get high positions think only about status, prestige 

and getting a profit or having power over another people and, surely, material incentives. So, under 

such situation, forming if elite is really important for political system, because the system might be 

either consolidated or absolutely destroyed. 

According to the American sociologist E.Babie, it has been developed a specific "elitist subculture" 

formed by family relations, elite schools, clubs and corporations. The American exclusive private 

clubs, borrowed from English aristocracy, play a special role for cohesion and clanship of American 

elite. They became like places for exchanging information as well as opinion formation for ruling 

elite. If within the corporate decisions are-making by the Board of Directors, the inter-company 

contacts are based on belonging of directors and presidents to the same private clubs. These clubs 

provide contacts of tycoons with leading politicians and military leaders. Likewise, the clubs 

areplaces where the most important political decisions are discussed and prepared. Thus, the elite of 

modern bourgeois society is more like a closed caste, mostly inherited and it’s really hard to 

become a member of that caste if you are from another segments of society. Nevertheless, the ruling 

class tends to attract the most capable representatives from another society segments to 

management activities. It creates the illusion of «classless» society and, at the same time, prevents 

the formation of opposing elite. Modern content posses a lot of contradictions like possibilities as 

well, thats why we need discretion approach to different resources, so experts view is advised. 
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СЕПАРАТИЗМ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Ми живемо в часи, коли глобалізація справляє значний вплив на всі сторони життя 

суспільства, що супроводжуєтся посиленням взаємозв’язку і співпраці різних держав та 

культур. За час свого існування народи світу здійснювали обмін духовними та 

матеріальними ресурсами й згодом цей обмін набував все більшого масштабу. Зміцнювались 

торгівельно-економічні, культурні, соціальні та політичні зв’язки, національні галузі 
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промисловості трансформувалися в інтернаціональні.  Однак, незважаючи на значний вплив 

інтеграційних процесів,  у світі все більшого поширення набуває тенденція до збереження 

державами своїх національно-етнічних особливостей та культурних цінностей, намагання 

захистити свій суверенітет від зовнішньополітичного втручання з боку інших політичних 

суб’єктів.  

В цьому контексті сепаратизм можна розглядати як прояв своєрідної захисної реакції. Часто 

подібні настрої (й дії) є відповіддю на загрози для подальшого існування та життєдіяльності 

окремих етносів, нівелювання їх культурної специфіки. Етнічний сепаратизм має конфліктну 

природу: в абсолютній більшості випадків він може як передувати політичному конфлікту, 

так і бути його безпосереднім наслідком. Все це робить його серйозною та, водночас, дуже 

делікатною проблемою сьогодення, яка вимагає розумного підходу до свого вирішення. 

Разом з тим, не можна не побачити, що активізація сепаратистських настроїв дуже часто 

буває пов'язана з грубим порушенням прав людини, національних, расових і релігійних груп 

(меншин). Сепаратистські рухи досить рідко досягають підсумкової мети, частіше за все 

задовольняючись наданням конкретній групі автономії. На відміну від антиколоніанізму, 

який може сприяти утворенню нових національних держав. Свою визначальну роль він 

зіграв в розпаді СРСР, колишній Югославії, Чехословаччині.  

Сьогодні сепаратизм створює чимало складних і гострих проблем в житті як розвинених 

(Великобританія, Франція, Канада, Іспанія, Бельгія, Китай), так і країн, що розвиваються 

(Індія, Пакистан, Сирія, Ірак, Судан) країн.Головний шлях боротьби з сепаратизмом як 

явищем, що становить загрозу територіальній цілісності сучасних держав, - повага і реальне 

дотримання прав і свобод людини, гарантування гідних умов життя і розвитку. Також 

важливо вчасно реагувати на войовничі сили, що переступають межу закону  

та намагаються використовувати популістські гасла сепаратизму в своїх корисливих, 

антидемократичних цілях. 

На нашу думку, безперечним здобутком у боротьбі зі згаданими тенденціями стало б 

затвердження на законодавчому рівні Державної стратегії регіонального розвитку.  

Новоствореному уряду необхідно буде чітко визначитися щодо змісту регіональної політики 

та її основних пріоритетів, так як ігнорування цієї проблеми може викликати поглиблення 

політичної та економічної кризи. 

Ефективним кроком для подальшої активної участі України в європейському регіональному 

співробітництві може стати вивчення та реалізація базових принципів регіональної політики 

ЄС. Ними є: 

• субсидіарність: організаційний і правовий принцип, згідно з яким вищі суспільні одиниці 

мають право і повинні розв'язувати лише ті проблеми, на виконання яких нижчі структури не 

здатні; 

• децентралізація: процес перерозподілу або делегування функцій, повноважень, людей або 

речей від центрального управління до регіонального;.  

• партнерство: принцип базується на тій умові, що діяльність та розвиток регіонів може 

здійснюватися лише тоді, коли суб'єкти співробітництва постійно та послідовно 

співпрацюють з метою досягнення спільної мети; 

• програмування: передбачає розробку стратегій розвитку на основі партнерства, враховуючи 

пріоритетні довгострокові та короткострокові цілі; 

• концентрація: пошук та розвиток власних джерел фінансування програм регіонального 

розвитку, за рахунок доповнень з місцевих джерел фінансування. 
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Головною умовою є посилення та концентрація наявних ресурсів з метою сприяння 

реалізації визначених цілей регіонального розвитку [1].  

Такі дії будуть стимулювати рух до загальноєвропейської інтеграції в цілому. Для України, 

яка вже втратила територіальну цілісність внаслідок зовнішньополітичної агресії з боку РФ, 

питання децентралізації й визначення основних пріоритетів регіональної політики є вкрай 

актуальними, подальше ігнорування яких призведе до поглиблення розколу в суспільстві. 
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анексія Росією Криму і розгортання конфлікту в Донбасі висунули на порядок денний 

проблему цілісності українського суспільства, яка недостатньо досліджена. Звинувачуючи в 

проблемах України корупціонерів та популістів, В. Гройсман визнав, що втрата Криму і 

Донбасу відбувалася протягом всіх часів незалежності України. 

Мета статті – виявлення основних факторів, що впливають на збереження цілісності 

соціального організму України. 

Автором розроблено концепцію життєустрою народу, в основу якої покладено ідею 

цілісності соціального організму країни. Життєустрій народу – це поняття, яке позначає 

історично утворений порядок взаємозв’язку людини, природи і суспільства, що забезпечує 

інтеграцію суб’єктів життєдіяльності в соціоісторичний організм і відтворення останнього як 

цілісності, яка ґрунтується на відтворювальних процесах, що включають відтворення 

людини, економічної системи, соціальної структури, політичної системи, техносфери, 

соціокультурної сфери та способу життя суб’єктів.  

Аналіз основних відтворювальних процесів засвідчує, що в період з 1991 р. в Україні 

переважали деградаційні процеси. З 1993 р. до середини 2013 р. населення України 

скоротилося з 52,2 млн. до 45,5 млн. осіб. Відтворення виробництва характеризується рівнем 

ВВП, який в Україні в 2008 р. становив 74,1 %, а у 2009-му – 62,9 % від показників 1990 р. 

Змінився тип відтворення соціальної структури: від УРСР була успадкована структура, що 

мала в основі людей середнього достатку (як на Заході «середній клас»), але вона була різко 

поляризована. Політична система України відтворюється за моделлю, в якій влада є товаром, 

що призвело до повного відчуження трудящих верств від влади. Криза техносфери 

проявляється в таких процесах як деіндустріалізація, деінтелектуалізація праці та 

примітивізація життя, постає не лише в екологічних проблемах, але й у низьких темпах 

модернізації Відтворення соціокультурної сфери і способу життя громадян України 

відображають рух від консолідованого до розколотого суспільства. 

Трансформаційні процеси можуть як посилювати, так і послабляти цілісність соціального 

організму країни. О. Зінов’єв, наголошуючи на соціологічному аспекті індустріалізації в 

СРСР, зазначав, що в ці роки відбувалося об’єднання розкиданих на величезній території 

різних народів у єдиний соціальний організм, а з іншого боку, відбувалися внутрішня 

диференціація та структурне ускладнення цього організму. Цей процес породжував 

розростання та ускладнення системи влади та управління суспільством [1, с. 72-73]. В 
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Україні ж проведені неоліберальні реформи, які не лише ослабили економічний потенціал, 

але й підривали цілісність соціального організму країни. І. Лукінов зазначає, що в кінці ХХ 

сторіччя замість прогресивних економічних і науково-технологічних зрушень, побудови 

соціально орієнтованої демократичної держави, підвищення матеріального добробуту та 

духовного рівня життя народу Україна опинилася у глибокому занепаді [2, с. 13-14]. В 

Україні побудована хибна соціально-майнова структура суспільства, яка має такий вигляд: 1-

2% – багаті, 15-18 % – умовно середній клас, 75-80 % – бідні.  

Концентрація багатства розподіляється в такому вигляді: у 1-2 % багатих зосереджено 65-70 

% багатства, а 75-80 % бідних володіють лише 5 % багатства [4, с. 95-96]. В умовах переходу 

від планової економіки до «вільного» ринку держава Україна втратила роль інтегратора, 

здатного об’єднувати суспільство. Було виявлено небезпечну тенденцію: в Україні досі не 

існує реальних умов виконання державою функцій представника інтересів більшості, але є 

передумови для використання держави як інструмента забезпечення кланово-групових 

інтересів [3, с. 13-14]. Проявом названої тенденції є постійне ігнорування правлячими 

колами національних інтересів українського народу. 

У 2013 р. соціологи зафіксували відсутність у суспільстві однозначної відповіді на 

доленос¬не питання вибору цивілізаційного вектора розвитку. Між регіонами тоді не було 

консенсусу щодо геополітичного вибору: 67% громадян на заході виступали за інтеграцію з 

ЄС, а 68% на сході – за входження у Митний союз [5, с. 421-441].  

Соціологи виявили, що більшість населення України усвідомлювало загрозу з з приєднанням 

до Євросоюзу бути вирваними із природного середовища і опинитись у чужому йому 

духовно культурному середовищі, з усіма негативними наслідками, що з цього випливають. 

На той час майже 50% населення Украї¬ни не сприймали систему західних цінностей і лише 

трохи більше 25% – сприймали [5, с. 2-15].  

Отже, аналіз трансформаційних процесів, що кардинально змінили життєустрій українського 

народу, виявляє процеси, які дезінтегрують суспільство. Серед них: неоліберальні реформи, 

які підірвали економічний потенціал країни, сформували соціально-майнову структуру 

розколотого суспільства, призвели до втрати державою ролі інтегратора суспільства, 

ігнорування правлячими колами національних інтересів та суспільних настроїв щодо вибору 

цивілізаційного вектора розвитку України. Тому умовою збереження цілісності соціального 

організму України є розробка Стратегії національного розвитку, яка спрямована на 

розв’язання соціальних та суспільно-політичних суперечностей, що зумовлені названими 

процесами та загрозами. 
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ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ ЯК КОЛЕКТИВНА ТРАВМА ДЛЯ ВНУТРИШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Проблема внутрішньо переміщених осіб набирає все більші і більші масштаби.На сьогодні 

майже 41 мільйон осіб у світі є внутрішніми переселенцями у своїх країнах. Лідерами у 

цьому сумному списку виступають Ємен, Сирія, Ірак, а Україна посіла в ньому четверте 

місце. За даними Мінсоцполітики, протягом 2015 року через конфлікт на Сході України 

статус внутрішньо переміщених осіб отримали 942 тисячі осіб. Загалом в Україні 

зафіксовано 1,7 мільйона осіб внутрішніх переселенців [1]. 

Зміни, які відбулися на Сході України та в Криму, призвели до культурної та колективної 

травми для жителів окупованих територій. Під колективною травмою розуміють 

деструктивні, дисфункціональні наслідки соціальних перетворень, які стосуються великих 

груп людей. Серед них, зокрема, війни, катастрофи, терористичні акти, інші події, пов’язані 

із загибеллю, втратою свободи [3, с.7]. Згідно з концепцією культурної травми 

Дж.Александера та Р.Айєрмана, культурна травма має місце, коли члени того чи іншого 

співтовариства відчувають, що їх змусили пережити певну жахливу подію, яка залишає 

незабутні сліди в їх груповій свідомості, назавжди відбивається в їх пам’яті і докорінним й 

незворотним чином змінює їх майбутню ідентичність [2, с.255]. 

Внутрішньо переміщені особи, які знаходяться на підконтрольній Україні території, та 

жителі окупованих територій відчувають себе розгубленими і пригніченими, в стані повної 

невизначеності та нестабільності, без впевненості у завтрашньому дні. Стан, в якому вони 

перебувають, можна назвати травмою соціальних змін, яка за П. Штомпкою включає шість 

послідовних стадій. Розглянемо динаміку розвитку колективної травми на прикладі війни на 

Сході України: 

1. Структурне і культурне минуле – середовище, яке сприяє виникненню травми 

(дезорганізація, дезінтеграція, нестабільність). В Луганській та Донецькій області 

прихильність до Росії культивувалась на протязі багатьох років. Партія Регіонів, яка займала 

відверто проросійські позиції, монополізувала владу на Донбасі в своїх руках і 

альтернативних поглядів на ситуацію, яка складається, не допускала, тому і не дивно, що 

місцеві мешканці не протистояли провокаціям і підтримали окупантів.  

2. Травматичні події або ситуації – стан напруги, пов’язаний з конкретними соціальними 

змінами (революція, радикальна реформа, окупація, геноцид та ін.). Вони характеризуються: 

1) несподіваністю та швидкістю; 2) глибиною, радикальністю і всебічністю; 3) 

усвідомлюються як подія екзогенна, непідвладна нашому впливу («ми страждаємо від 

травми»); 4) сприймаються як щось шокуюче та відразливе. Стихійні захвати СБУ та 

проросійські мітинги дуже швидко встановили контроль окупантів над 

територією.Спрямована російська пропаганда поглиблювала розкол з Україною, Євромайдан 

позиціонувався як злочинний переворот влади, так звана «Київська хунта», АТО з боку 

України сприймалося як карательна операція. В такій ситуації люди не в змозі були 

протистояти натиску окупантів, вони сприймали їх як рятівників, визволителів.  

3. Культурні рамки травми – особливі способи визначення, інтерпретації, вираження або 

тлумачення травматичних подій за допомогою фонду успадкованих культурних ресурсів (від 

абсолютизації через репрезентацію до релятивізації). Жителі східних областей завжди 

відчували відокремленість від України, зокрема політичний розкол,  мовне питання 

(російській мові так і не надано статусу державної), спорідненість з Росією також можна 

пояснити наявністю дуже великої кількості родинних зв’язків на її території. Ці всі чинники 
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призвели до неправильної інтерпретації місцевими жителями ситуації, яка складалась на той 

час. 

4. Травматичні симптоми – дисонанс, що виникає через порушення усталених схем 

поведінки і уявлень та сигналізує про порушення нормальності у життєдіяльності 

суспільства (розкол, зміщення, дезорганізація). Прояви культурної травми: аномія, криза 

ідентичності, криза легітимності, синдром недовіри. Події на Сході розвивались стрімко, але 

ніхто не очікував війни, справжніх повномасштабних бойових дій. Це призвело до великої 

кількості переселенців і біженців, які залишали власні домівки, рятуючи своє життя. 

5. Посттравматична адаптація – чутливість різних соціальних груп до культурної травми 

(центральні групи, що глибоко переживають і сприймають її, периферійні групи, для яких 

вона – несуттєва, маргінальна). Вплив потенційно травматичних подій(ситуацій) може бути 

якісно протилежним для різних груп: деструктивним та руйнівним для одних, корисним та 

бажаним або незначущим для інших. 

6. Подолання травми – заключна фаза або початок нового циклу травматичної послідовності, 

якщо пом’якшена травма отримує потенційно сприятливі структурні та культурні умови для 

прояву нового виду травми [3, с. 8-9]. 

Всі групи людей, які перемістилися і які залишались в зоні АТО, глибоко  пережили 

культурну та колективну травми, але вони мають змогу адаптуватися до нових умов 

існування, і ця адаптація залежить від підтримки держави, приймаючих громад та політичної 

спроможності влади подолати кризу на Сході України. Ці ж чинники визначатимуть, чи 

зможуть внутрішньо переміщені особи подолати травму або, навпаки, почнеться новий цикл 

травматичної послідовності. 

Список використаної літератури: 

1.Сайт Deutsche Welle Ukrainische Redaktion, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://www.dw.com/uk/україна-потрапила-у-список-рекордсменів-світу-за-кількістю-

внутрішньо-переміщених-осіб/a-19248485?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 

2. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / Дж.Александер; [пер. с 

англ.]. – М.: Изд. и консалтинговая группа «Праксис», 2013. – 640 с. 

3. Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) / П.Штомпка // СОЦИС. – 

2001. – №1. – С. 6–16. 

 

Ткачов А. К. (м. Київ)  

andrey171995@gmail.com 

УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ – РЕВОЛЮЦІЇ БЕЗ ЗМІНИ РЕЖИМУ? 

Сучасна Україна пережила за час свого існування дві революції: події 2004 року, більше 

відомі, як «Помаранчева революція», та події кінця 2013 – початку 2014 років, більше відомі, 

як «Євромайдан».  

Термін «Помаранчева революція» з'явився в кінці листопада 2004 року, як характеристика 

тогочасних подій, а саме: актів громадянської непокори, організованих прихильниками 

кандидата в президенти України Віктора Ющенка. Приводом до початку цих подій стало 

оголошення Центральною Виборчою Комісією результатів, згідно з якими переміг суперник 

Ющенка Віктор Янукович. Причини цієї революції полягали в бажанні українського народу 

до змін внутрішнього та зовнішньньго політичного курсу країни, та конфлікті владних еліт. 
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Одним із результатів революції стало прийняття конституційної реформи, згідно з якою 

Україна переходила від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської 

форми правління. Для України це означало послаблення ролі президента (з цього часу уряд 

ставав відповідальним перед парламентом). Фактично, це заклало основу для майбутніх 

конфліктів між президентом, який втратив суттєву частину влади та урядами. Зміна однієї 

форми демократії на іншу не могла змініти основи української політики: підкупи депутатів, 

прийняття важливих рішень у кулуарах парламенту, усунення конкурентів «брудними» 

методами. В майбутньому подібні явища лише збільшували свої масштаби. Політичні 

скандали, зростання впливу олігархів, конфлікти між різними політичними угруповуваннями 

не зникли, а лише посилились, що не дає змогу говорити про суттєві зміни в тогочасній 

Україні. 

З зовнішньої сторони Україна залишилась демократичною країною, що так само була 

суверенною, незалежною, соціальною, правовою державою. Отже, фактично не відбулось 

ніяких змін політичного режиму. 

Події кінця 2013 – початку 2014 років мали цілу низку соціально-економіних та політичних 

причин, серед яких були: зростання податкового тиску на населення, малий та середній 

бізнес, напруження в суспільстві, невідповідність обраного зовнішньополітичного курсу 

очікуванням народу, конфлікт між владними елітами. Приводом до початку активних актів 

непокори став насильницький розгін людей, які проводили на Майдані Незалежності акцію 

протесту. 

В результаті майже чотиримісячного протистояння до влади прийла вчорашня опозиція. 

Президентом України було обрано Петра Порошенка, головою уряду став Арсеній Яценюк. 

Почалось «очищення» владної вертикалі, та показові реформи, ефективність яких на 

сьогоднішній день є досить сумнівною. 

Від початку 2014 року активізувались пропозиції повернутись до конституції 2004 року. 

Результатом цих дискусій було прийняття Верховною Радою конституційною більшістю в 

386 голосів проекту Закону про відновлення дії окремих положень Конституції України (№ 

4163). Україна поверталася до парламентсько-президентської форми правління, президент 

втратив суттєву частину своїх повноважень.  

Насправді ж було отримано таку саму ситуацію, як і в 2004 році, але в збільшених 

масштабах: постійні конфлікти, які загрожують перерости в політичні кризи, скандали та 

намагання якнайсильніше очорнити політичних конкурентів, збільшення впливу 

олігархічних кланів на політику. Боротьба за вплив, владу, матеріальні ресурси України, 

дивіденти від чергового кредиту, виданого Україні, повністю витіснили боротьбу за 

майбутнє держави. Отже, нинішня влада не лише не виконує поставлених перед нею завдань, 

а стає все більше схожою на своїх попередників, які нині перейшли в опозицію. Отже, 

говорити про якісь зміни, тим паче режиму, зараз неможливо. 

Головна ознака, за якою можна споріднювати дві українські революції – досягнення 

політичних цілей не спиричинило необхідних соціально-економічних змін. Оппозиція, яка 

прийшла до влади не змогла, чи не вважала за потрібне проводити необхідні для держави 

реформи.  

Політика проводиться у повній відповідності з романом Дж. Оруелла «1984». «…було відомо 

про три типи людей у світі: Високі, Середні та Низькі… мета Середніх помінятися місцями з 

Високими… Високі, здавалося, почувалися у повній безпеці за владним кермом, але раніше 

чи пізніше завжди наставала мить коли вони втрачали або свою віру у себе або свою 

здатність керувати ефективно, або і те і інше разом. Вони тоді скидалися Середніми, які 

залучали Низьких на свій бік...». 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА В УМОВАХ 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 

В умовах трансформацій, які переживає сучасне українське суспільство, та соціально-

політичної кризи, особливої актуальності набуває проблема соціальної відповідальності мас-

медіа, яка потребує комплексного дослідження. Відповідальність засобів масової комунікації 

включає в себе взаємовідносини між різними суб'єктами за посередництвом мас-медіа. ЗМК 

є невідємною частиною функціонування соціальних інститутів, мас-медіа забезпечують 

взаємозв'язок соціуму та держави, державної влади, громадських організацій тощо.  

Разом із трансформаційними процесами в українському суспільстві, помітних 

функціональних змін зазнає і соціальний інститут мас-медіа. Не так давно засоби масової 

комунікації були монополізовані, несли певну ідеологію, виконуючи свою головну роль — 

поширення точок зору та світогляду правлячого класу, служили та діяли в його інтересах. У 

роки нової історії нашої країни з'являються недержавні, (або комерційні) мас-медіа — нова 

форма існування ЗМК, яка передбачає їх економічну незалежність.  

Сучасні українські засоби масової комунікації зацікавлені у тому, щоб бути прибутковими, 

виготовляти той медійний продукт, який приверне увагу цільової аудиторії, отримає великий 

рейтинг. Безумовно, у сучасності українські ЗМК стали бізнесом. Як бізнес-структури, мас-

медіа працюють за законами ринкових відносин, вони орієнтовані на комерцію.  

Інший аспект функціонування засобів масової комунікації – тиск владних структур. Під 

політичний вплив підпадають як комерційні, так і державні ЗМК. Комерційні через те, що 

вони фінансуються політиками-олігархами, або власники медіа-бізнесу фінансують 

політичні партії, і використовують інформаційні ресурси для просування своїх партій. 

Державні ж засоби масової комунікації є рупором діючої влади. Наслідки залежності — 

постійні порушення журналістських стандартів, медійної етики, наявність замовних 

матеріалів, так званої «джинси», тобто прихованої політичної реклами, застосування 

маніпуляцій, конструювання соціальної реальності тощо. 

Таким чином відбувається конфліктна ситуація між суспільною природою мас-медіа і 

комерційним чи політичним інтересом. Тож медіа є інструментом суспільства, бізнесу, 

політики? У цьому контексті виникає питання соціальної відповідальності. Мас-медіа є 

інструментом соціалізації, вони відтворюють інформаційну картину суспільного життя, є 

інструментом знань та розвитку. Враховуючи виклики сучасності, роль українських ЗМК як 

організатора суспільного діалогу виконується на неналежному рівні, за відсутності взаємодії 

мас-медіа та соціально-політичних інститутів. З різних причин сучасна українська 

журналістська спільнота має недостатньо сформований рівень відповідальності перед 

суспільством. Рішення цих проблем можливо при функціонуванні принципів соціальної 

відповідальності, що виражається у співпраці медіа та суспільства. 
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У контексті засобів масової комунікації, соціальна відповідальність означає діяльність мас-

медіа відповідно до морально-етичних, правових норм та суспільних очікувань. Це той 

принцип, у якому мас-медіа: спираються на законодавчі норми; характеризуються високим 

професіоналізмом; слідують морально-етичним стандартам; реалізують соціальні проекти; 

підтримують благодійні ініціативи. 

Основні морально-етичні орієнтири містяться у джерелах етики, які описують принципи 

соціальної відповідальності у діяльності мас-медіа, а саме: «Кодекс етики українського 

журналіста» та «Декларація принципів поведінки журналістів, прийнята Міжнародною 

федерацією журналістів». Стандарти діяльності у джерелах етики описані не досить чітко, 

мають вигляд загальних рекомендацій. Серед них виділяють: об'єктивність; достовірність 

(посилання на джерела); точність; оперативність; відокремлення фактів від коментарів; 

баланс думок і точок зору; повнота представлення фактів та інформації. На жаль, морально-

етичні норми лише орієнтують журналістську спільноту на їх виконання, не маючи 

юридичної сили. 

В сучасних умовах нестабільності, наростання кризи та конфліктів в Україні, ЗМК 

забезпечують взаємозв'язок суспільства та соціально-політичних інститутів на недостатньо 

якісному рівні. Причини багатьох проблем українських мас-медіа криються у залежності 

національних та регіональних ЗМК від бізнес та політичних еліт: тиск на журналістів 

приватних мас-медіа з боку власників, тиск на журналіств державних ЗМК з боку політичних 

лідерів та інші. 

 

Фролова А. А. (м. Київ) 

iv616.frolova@mail.ru 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Принципи справедливості та соціального залучення зобовязують, щоб люди не опинялися у 

невигідному становищі через те, що вони народилися в тому чи іншому місці. Невдалі 

регіони мають від'ємний вплив на економіку, що передбачає принцип ефективності. 

Ефективне функціонування національного комплексу та економічна незалежність держави 

недосяжні без збалансованої регіональної політики. До захисту своєї самостійності та 

незалежності прагне абияка країна. Втручання у внутрішні справи іншої держави 

осуджуються та спеціальні організації намагаються вжити заходи задля запобігання такого 

роду втручання. Феномен сепаратизму  полягає в прагненні регіонів у складі держав до 

відокремлення, придбання політичної самостійності, суверенітету.  

Суспільство не влаштовують процеси, які відбуваються в переломні моменти та спрацьовує 

захисна реакція, яка і є сепаратизмом. Він призводить до збройних конфліктів, жертв, 

руйнування інфраструктури, появи біженців, підвищення безробіття, інфляції, зниження 

ефективності теріторіальної влади.  

Безсумнівно, що сепаратистські процеси є негативними і для держави в цілому: 

загальнодержавна ідеологія переживає кризу, падає легітимність центральної влади, 

порушується механізм функціонування політичної системи. Сепаратизм ставить під загрозу 

територіальну цілісність, формує загрозу державному суверенітету, порушує принципи 

геополітичної безпеки держави, знижуючи його світовий престиж.  

За показниками якості життя, конкурентоспроможності, рівня інвестиційної привабливості та 

інноваційних технологій Україна в порівнянні з розвинутими країнами регресує й надалі. 

Відсутність загальнодержавного економічного, культурного, мовного, політичного, 
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інформаційного простору, а також відсутні визнані суспільством загальнонаціональні 

цінності, які б єднали. 

Основні напрями вирішення зазначених проблем: 

- підвищення національного багатства країни за допомогою ефективного використання 

науково-технічного та природно-ресурсного потенціалу всіх регіонів і їх співпраці; 

- стабілізація рівня життя населення, формування кріпких підвалин задля його 

покращення в регіонах; 

- відвернення занепаду демографічної ситуації, різким проявам депопуляції населення; 

- відвернення забрудненню навколишнього середовища, скасування наслідків його 

забруднення; 

- ефективне застосування та відновлення природних ресурсів; 

- сприяння до повної зайнятості населення внаслідок втілення додаткових робочих 

місць у організаціях ринкової інфраструктури, у споживчій сфері та галузях, що 

розвиваються; 

- задоволення населення відмінною питною водою і перестати скидання неочищених 

стічних вод у річки та водойми; 

- задля збільшення обсягів будівельних робіт та розитку виробництва 

конкурентоспроможних товарів необхідно сформувати умови для залучення іноземних 

інвесторів 

- розквіт людських ресурсів, зокрема підвищення кваліфікації регіональних й місцевих 

органів влади; 

- мотивування транскордонної співпраці з країніми Євросоюзу та міжрегіонального 

співробітництва; 

- надання соціальних гарантій населенню. 

Процвітанню сепаратизму в Україні та у світі спряють такі фактори, як: дискримінація 

учасників при прийомі на роботу; нерівномірний розподіл суспільного продукту; 

впровадження традицій, релігії, мови та звичаїв одного народу над іншим; етнорелігійний 

фактор; втручання зарубіжних країн, що мають певний інтерес в даній державі, тобто 

зовнішній фактор. 

Причинами сепаратизму є: зберігання неабиякого розриву в рівнях економічного та 

соціального розвитку між регіонами, який, в свою чергу, спонукає незадоволеність багатших 

територій несправедливим, з їхньої точки зору, розподілом національного доходу держави; 

тривалий час деякі частини сучасної території України знаходилися у складі інших держав; 

неграмотний переклад телерадіопередач. 

Досвід багатьох країн характеризувався відмовою від бойових дій, демілітаризацією 

політичного і соціального діалогу, досягненням домовленостей з усіма учасниками 

конфлікту (а не тільки між протиборчими сторонами), примиренням заради майбутнього, 

демократизацією учасників протистояння і ліквідацією причин його виникнення і наслідків.  

Тепер наша черга робити не тільки те, що нам радять, а те, що вже було ефективно 

застосоване в інших країнах. Завдяки цьому хочеться нагадати американське прислів'я: 

"Робіть не те, що англійці кажуть, робіть те, що англійці зробили перш, ніж що-небудь 

говорити вам".  
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Цюркало Т. І. (м. Київ) 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Стан, в якому перебуває сучасне світове співтовариство, на сучасному етапі свого розвитку 

називають перехідним. Трансформаційні процеси, які переживає людство набуває 

планетарного характеру. Процес всесвітньої глобалізаційної інтеграції зачіпає всі сфери 

діяльності людини, комплексно змінюючи їх. Сім'я, як один із найбільш давніх та 

традиційних інституцій держави, відчуває весь тягар світових та суспільних перетворень. 

Інститут сім'ї, століттями залишаючись консервативним та практично незмінним, на 

сучасному етапі свого розвитку змінюється разом із світовими культурними перетвореннями, 

міжнародними політичними та економічними процесами та провідними суспільними 

тенденціями. Сім'я, як один із найбільш давніх інститутів та феномен людського буття, 

неодмінним чином відбиває зміни в оточуючому середовищі. 

Наразі, помітним є вплив суспільних та культурних процесів світового рівня. Очевидним є 

переосмислення старих моделей та формування нових комплексів для оцінки явища сучасної 

сім'ї з урахуванням модернізаційних та глобалізаційних процесів світового масштабу. 

Сім'я є колискою загальнолюдських цінностей, традицій, культурного спадку, а тому 

виступає запорукою стабільного майбутнього держави.  Значення сім'ї в житті кожної 

людини неможливо переоцінити. ЇЇ покликання полягає у виконанні наступності поколінь, 

зрощуванні гідних громадян та достойних людей, в чому зацікавлена держава. Справжньою 

новизною є те, що вперше в історії сім'ї, її консервативність ставлять під сумнів — шлюб, 

сім’я вже не розглядаються як стабільними традиційними інституціями, а як такі, що 

проявляють гнучкість під викликами глобалізаційних процесів. Трансформація сім'ї в умовах 

глобалізації пов’язана із низкою суперечностей. Наразі, сім'я виступає буфером між 

динамікою соціальних змін та самою людиною. 

В поле зору науковців вітчизняного та світового рівня сім'я потрапляє через ряд істотних 

внутрішніх змін. Вони спрямовують свої наукові пошуки на вивчення суто кризових 

сімейних трансформацій: падіння народжуваності, зростання кількості розлучень, поява 

нових форм сімей, відкладання народження дитини на більш пізній вік в угоду власним 

життєвим планам та загальна нестабільність сімейно-шлюбних взаємовідносин.  

Як соціальний інститут, сім'я вивчається у тих випадках , коли потрібно з’ясувати, наскільки 

спосіб існування сім'ї, її функціональні параметри відповідають або не відповідають 

сучасному суспільному запиту. Цей специфічний ракурс розгляду сім'ї у дослідників 

збуджує інтерес до моделей сімейної поведінки, сталих ролей в сім'ї, особливостей 

формальних і неформальних норм та санкцій. Такий науковий аналіз демонструє значення 

сім'ї зі сторони широкої соціальної перспективи в зв’язку із модернізаційними процесами .   

Інтерес до феномену сім'ї є стійким, і на сучасному етапі актуалізується з причини 

виникнення нових аспектів буття сім'ї. Актуальність питання підтримується постійними 

трансформаційними процесами в сучасному світовому соціумі, в тому числі, на теренах 
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українського суспільного простору. Така цікавість пов’язана із спектром питань досліджень в 

сімейній сфері. Міжнародні політико-економічні, соціальні, культурні зрушення, які 

супроводжують процес глобалізації, накладають свій відбиток на всі сфери буття людини та 

соціуму в цілому. Системний характер глобалізації детермінує суспільні перетворення. Сім'я, 

як невід’ємний елемент суспільства і потужний соціальний інститут, включається у світові 

зрушення. Перетворення, які переживає сучасний інститут сім'ї потребують осмислення.  

 

Чайка О. С. (м. Київ) 

Sanya_Rouge@mail.ru 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЗА ТА ПРОТИ 

На сьогодні в світі налічується багато різноманітних державних об’єднань. Найбільші та 

найвпливовіші з них може перелічити навіть школяр: ЄС, НАТО, СНД тощо. А на питання 

«Куди прагне Україна?» той же хлопчина впевнено відповість -- у Європу. А саме в 

Євросоюз. Чим же так приваблює єднання з Європою? Що являє собою ця так звана 

Євроінтеграція? Які переваги та які мінуси має Євросоюз? 

Нині Європейський Союз має найбільший рівень ВВП, обігнавши США, Китай та Японію. 

Так за показниками 2014 року Міжнародного валютного фонду ВВП ЄС складав $18 526,5 

млрд., в той час як у США був показник $17 418,9 млрд.[1] Показники життя в багатьох 

країнах-учасницях ЄС високі, як і рівень навчання та культури. Не дивно, що інші держави 

прагнуть стати членами Євросоюзу. 

Варто почати з того, що всілякий вступ до державного об’єднання стирає частку 

суверенності країни. Це, як мінімум, умова вступу. З іншого боку, перебування в певному 

союзі надає й переваги. Щодо привілеїв членства в Євросоюзі: одним з вагомих та сильних, 

проте водночас і згубних (зокрема наразі для України) є особливий митний статус товарів. 

Тобто країни-учасниці мають змогу вільно обмінюватися товарами без накладання на них 

великого мита. Таким чином, на ринках країни, що підписала договір з Євросоюзом, 

з’являються товари європейських виробників, причому за привабливими цінами та 

європейської якості. Для споживача це однозначний плюс. Що ж стосується державного 

виробника, то він, щоб нормально конкурувати з іноземними товарами, має поліпшити 

власну продукцію. З одного боку це добре, бо дає поштовх власним виробникам 

покращувати виробництво, проте, коли в країні певна економічна криза,  державний 

виробник не має змоги покращувати свій товар. Він буде змушений знижувати ціни на 

продукт, що згодом призведе до занепаду виробництва. Дві сторони однієї монети. На 

перший погляд -- значимі переваги, та насправді це може лише погіршити стан економіки в 

країні. Тому, між іншим, умови вступу до Євросоюзу передбачають (по-суті, вимагають), 

щоб держава мала міцну, гнучку та стабільну економіку, яка б змогла влитися в 

європейський ринок і не просто лишитися на плаву, а розвиватися та процвітати. Згадавши 

Україну, варто зауважити, що з боку Євросоюзу нашій державі згодились надати, з огляду на 

стан у країні, лише односторонній митний статус товарів: українські товари отримують  

спеціальний статус, проте для імпортних товарів його не буде. Такий хід має підтримати 

вітчизняного виробника та надати йому  поштовх до розвитку.  

Оскільки Євросоюз – це не просто політично-економічний союз, а ще й соціальний. Таким 

чином має місце й соціальний аспект. Тут варто згадати антидискримінаційний пакет 

законів. Перше, що спадає на думку -- легалізація гомосексуалізму, дозвіл на укладання 

одностатевих шлюбів тощо… Крім цього антидискримінаційний пакет законів передбачає 

особливий статус та захист меншин. Не у всіх країнах така низка законів не матиме опору з 

боку населення. Це так чи інакше виразиться у суспільстві: чи то схваленням, чи ж 

mailto:Sanya_Rouge@mail.ru


341 

 

обуренням. Варто зауважити, що Європа не вимагає прийняття таких законів, а рекомендує. 

Проте на ділі це є добровільно-примусовою процедурою, що може викликати невдоволення з 

боку країн-учасниць. 

Членство в Євросоюзі передбачає також високий рівень демократичності та низький рівень 

корупції. Тобто, щоб вступити до даного союзу, та чи інша держава має впоратися з 

корупцією (якщо така наявна) та стати демократичною державою. Це передбачає, наприклад, 

відкрите голосування, чисті закони та непросякнуту злочинністю надійну судову систему. До 

всього цього має бути необхідна низка законів, які б слугували підґрунтям для зростання 

демократизму в державі.  

Перелічивши умови вступу, варто надати увагу й умовам перебування в Євросоюзі. Перш за 

все слід зауважити, що Європейський Союз має власну законодавчу владу, виконавчу владу, 

судову систему, фінансову систему та єдиний банк. Щодо ухвалення того чи іншого закону 

країни учасниці мають пройти через, скажімо так, вищі європейські інстанції, а вже потім, 

одержавши згоду, приймати закон. Такий же стосунок і відносно фінансових питань. Їх варто 

узгоджувати з Євросоюзом. Також членство передбачає внесення до скарбниці 

Європейського Союзу певний відсоток ВВП.  

Наприкінці слід додати, що вступ до Євросоюзу не миттєвий. Країна має пройти 

Євроінтеграцію, щоб потім впевнено влитися до Євросоюзу. Євроінтеграція насамперед і 

передбачає всі вище наведені зміни, що мають статися з державою для повноправного входу. 

Країна має перейняти всі стандарти, законопроекти, щоб вони відповідали європейським 

нормам та вимогам. Не завжди це збігається, тому вступ до Євросоюзу, як і до будь-якого 

іншого союзу складний та багатоструктурний.  

Якщо шлях розвитку країни не збігається зі шляхом розвитку Євросоюзу, то Євроінтеграція 

такої країни як мінімум важка, а як максимум неможлива.  
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РЕФОРМИ У ВІДОМЧІЙ ОСВІТІ МВС УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

На сьогодні в суспільстві в період активного державотворення  актуальним є питання  

реформ, у тому числі й органів внутрішніх справ України. Але держава перебуває в 

скрутному становищі: втрата території Криму, антитерористична операція на Сході, 

інформаційна та пропагандистська  війна  Росії проти України, низький рівень впроваджених 

реформ можуть становити загрози національній безпеці  держави. 

У підготовці кадрів міліції  головною складовою є відомча освіта МВС України, формування 

якої відбувалось  у нелегких умовах становлення незалежної України. Причиною масового 

відтоку кваліфікованих кадрів,  внаслідок  чого відбувається руйнування системи цінностей, 

є недостатнє фінансування органів внутрішніх справ, застаріла матеріально-технічна база та 

складні умови праці. В цій ситуації функція доукомплектування  значної кількості вакансій 

офіцерського складу покладається на відомчу освіту МВС України.  
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Одним з ефективних кроків в цьому напрямку є наявність системи стимулів для вступників 

(діє й сьогодні) - вища юридична освіта, що має високий рівень престижу в суспільстві, 

отримання звання офіцера, відсутність необхідності служби в армії. Але дана система має 

також і ряд недоліків, що виявляються у невмінні застосовувати здобуті в підготовчий 

адаптаційний  період професійні навички на практиці. Також варто відзначити й наступні 

проблеми: 

- психологічний аспект неготовності курсантів ВНЗ системи МВС України до серйозних 

навантажень на службі та під час навчального процесу (психофізіологічна  несформованість 

особистості, її життєві пріоритети, значне навантаження, передбачене військовими 

Статутами й вимогами навчальних і робочих програм для здобуття вищої юридичної освіти); 

- суворий режим дня (прибирання, шикування, іноді надмірна кількість виховних заходів, 

наряди протягом доби (у результаті – пропущені заняття), що також не сприяє досягненню 

високого рівня знань; 

- відсутність зв’язку між  теорією та практикою тощо. 

Можна погодитись з думкою українського науковця О.М. Бандурки, що «системний підхід 

до підготовки професіоналів високого рівня, керівних кадрів, невід’ємні елементи якого - 

перепідготовка та підвищення кваліфікації, до сьогодні не сформований» [1]. 

Усвідомлення недоліків у правоохоронній системі України спонукало урядовців до розробки 

та затвердження на державному рівні Концепції та Стратегії реформування МВС, які містять 

основні положення, принципи, цілі та напрямки реформування органів внутрішніх справ, 

зміни інституцій та внутрішньої реорганізації МВС [2]. У цьому документі, зокрема, 

зазначається, що система освіти МВС буде побудована за поетапним принципом та в 

основному спрямована на надання початкового рівня знань з орієнтацією на здобуття 

необхідних  для майбутньої професії умінь і  навичок у конкретних ситуаціях. 

Подібна  система підготовки поліцейських кадрів (що зараз запроваджена й в Україні) була 

сформована в Польщі, з урахуванням позитивного досвіду країн Європи. Вона передбачає 

поділ на наступні рівні: базовий (підготовка й формування базових навичок, практичної 

техніки,  необхідних для виконання основних обов’язків поліцейського), спеціальний 

(середній рівень) - виконання завдань у якійсь визначеній сфері та підготовку кадрів вищого 

професійного рівня [3]. 

Метою укладачів даної Стратегії є копіювання досвіду Польщі, але такий підхід не враховує 

останні наукові розробки та позитивний вітчизняний досвід  у розбудові міліцейської освіти.  

Важлива роль в цьому процесі покладається на університети внутрішніх справ, на базі яких 

сформований висококваліфікований  професорсько-викладацький склад (високий науковий 

рівень, хороша матеріально-технічна база). Належна підтримка та ефективний менеджмент 

нададуть можливість університетам МВС надавати комплексну підготовку спеціалістів усіх 

рівнів (спеціалізована правоохоронна,  юридична тощо). 

Але, щоб досягти поставленої мети,  заклади освіти мають здійснити  зміни й з середини: 

оптимізація структурних підрозділів, деполітизація, демілітаризація (перевага під час вступу 

абітурієнтам, які пройшли службу в армії), децентралізація ( широкі автономні права вищим 

навчальним закладам, фінансова самостійність, розвиток самоврядування), прозора  

організаційно-управлінська та фінансова  діяльність, можливість контролю громадськості за 

кадровою політикою. 

Паралельно з реформою відомчої освіти МВС, зміни  в практичних підрозділах сприятимуть 

підвищенню авторитету працівників міліції та престижності даної професії (створення 
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належних умов праці, матеріально-технічного, соціального забезпечення, гідний рівень 

зарплатні). Саме ці критерії покладені в основу створення сучасної поліції.   

Тож варто зауважити, що  Україна має  ще один історичний шанс на створення  

демократичної, цивілізованої та правової держави, що сприятиме укріпленню національна 

безпеки. 
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ЗМІНИ У ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Я перефразувала цей вислів з народної 

мудрості у фразу: «Скажи мені, які цінності ти сповідуєш, і я скажу, хто ти». Проте, одразу 

постає питання, які цінності людина визнає, а які реалізує? Існують певні розбіжності між 

цими поняттями. Не завжди особа може реалізовувати цінності, які визнає. Пов’язане це з 

об’єктивними умовами життя кожного. 

 Для того, щоб краще розуміти сенс цінностей, потрібно пам’ятати, що це не тільки 

ідеали, а ще й ідеї, ситуації та предмети, які відіграють важливу та бажану роль у житті 

людини. Кожного дня ми звертаємося до цінностей, навіть не помічаючи цього, адже вони 

допомагають зробити певний вибір, прийняти рішення, оцінювати та вирішувати проблеми, 

тому логічно, що «у соціологічних дослідженнях масової свідомості населення потрібно 

завжди мати на увазі, що ціннісні пріоритети людей є найважливішими орієнтирами бачення, 

розуміння і відчування їх життєвого світу, а також суттєвим потенційним регулятивом 

людської поведінки, діяльності та спілкування» [1., с. 203]. 

 Всі люди володіють одними і тими ж цінностями, але різною мірою. Це породжує 

ієрархію цінностей, індивідуальну для кожної людини. Відомий американський соціолог та 

політолог Рональд Інглгарт на підставі даних, отриманих емпіричним шляхом, виокремив, 

що набір цінностей населення розвинутих країн суттєво відрізняється від цінностей 

населення менш розвинутих країн. Для цих двох типів дослідник вводить поняття 

«матеріалісти» та «постматеріалісти».  

Перший з яких направлений передусім на забезпечення потреб виживання, фізичної та 

економічної безпеки. «Постматеріалісти» у свою чергу зацікавлені якістю та комфортом 

життя, потребою самореалізації. «Постматеріалістичний» тип цінностей є відносно 

поширеним у розвинутих країнах. Отже, передбачається, що у зв’язку з соціальним та 
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економічним розвитком суспільства кількість «постматеріалістів» буде збільшуватися, а 

«матеріалістів» – зменшуватися.  

 Типологія цінностей Рональда Інглгарта використовувалася для опитування населення 

України у соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН України. Отримані 

результати засвідчили, що в 2000 році «матеріалістів» серед опитаного населення країни 

було приблизно 67%. Під час фінансово-економічної кризи у 2009 році кількість 

«матеріалістів» мала тренд різкого зростання аж до 70%. А вже у 2012 році частка 

«матеріалістів» становила 58%. Отже, за період 2000-2012 років відсоток населення, 

пріоритетними цінностями якого було забезпечення потреб виживання, суттєво зменшився. 

Проте у цей період частка «постматеріалістів» була мізерною (1-2%), що пояснюється 

загальною бідністю суспільства. 

 За наших умов набуває значення «змішаний» тип цінностей, середнє між 

«матеріалістами» та «постматеріалістами». Динаміка цього типу має тренд до підвищення 

впродовж 2000-2012 років. Окрім 2009 року під час фінансово-економічної кризи, тоді цей 

показник помітно зменшився. Взагалі зростання «змішаного» типу можна вважати 

позитивним явищем, оскільки він є найближчим до «золотої середини», яка може 

оптимізуватися в залежності від розвитку суспільної ситуації в Україні та від індивідуальних 

життєвих обставин українців. 

 В Інституті соціології НАН України у 2013 був проведений соціологічний моніторинг 

населення, спрямований на визначення цінностей за іншими критеріями. Досліджуючи 

життєві орієнтації наших співвітчизників у відповідності із топологією цінностей відомого 

німецького соціолога Гельмута Клагеса, який розподіляв цінності на 5 основних груп: 

нонконформісти-ідеалісти – орієнтація на автономію, свободу, рівність, демократію; 

гедоністи-матеріалісти – самореалізація, розмаїтість, вільний час, задоволеність життям; 

активні реалісти – дисциплінованість, готовність до співпраці, орієнтація на сім’ю, 

професійні досягнення, повага до прав та порядку; розчаровані – втрата перспективи життя, 

демонстрація низького визнання цінностей обов’язку та саморозвитку; традиціоналісти – 

дотримання стійких, перевірених життям і часом правил, звичаїв і традицій, українські 

соціологи визнали, що найбільша кількість опитаних українців виявилися традиціоналістами, 

активними реалістами і нонконформістами-ідеалістами.  

Але оскільки наука має вагомість у контексті своїх прогностичних функцій, то важливо 

відслідкувати тенденцію розвитку зазначених ціннісно-ідентифікаційних типів, 

проаналізувати «їх співвідношення у зв’язку з соціально-економічним і політичним 

розвитком України… якщо країна успішно надалі просуватиметься до ефективної ринкової 

економіки, консолідованої демократії, солідарного суспільства, то можна передбачити 

посилення в суспільстві феномену індивідуалізації, пов’язаного з реалізацією цінностей 

саморозвою, гедонізму, якості життя» [2., с. 294].  

Таким чином, можна зробити висновок, що цінності, які сповідує населення України, дуже 

повільно, проте все ж переходять у цінності, які притаманні населенню розвинутих країн. 

Однак цей процес потребує успіху у політичному й соціально-економічному поступі 

практичних взаємодій. 
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ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Становлення і розвиток незалежної української держави та трансформаційні процеси, що в 

ній відбуваються, дали поштовх для  фор¬мування цілісної та самодостатньої соціальної 

системи, раціонально упорядкованого набору соціальних інститутів, що забезпечують 

реалізацію основних пріоритетів розвитку країни. Держава, як найголовніший із соціальних 

інститутів та один з елементів політичної системи, за допомогою політичної ідеології 

встановлює певну систему цінностей, настанов і норм поведінки та забезпечує їх підтримку з 

боку населення. Однією з таких ідеологій виступає лібералізм, що утверджує як основну 

цінність свободу особи при мінімальному втручанні держави в життя суспільства. Але в 

нашому політичному середовищі чомусь побутує думка про невідповідність ліберальної 

ідеології потребам українського суспільства. Проте, політичні сили лівого спрямування, а 

також ті, хто підтримує євроінтеграційний вектор, часто не розуміють, що європейський 

соціалістичний рух в другій половині XIX і в першій половині ХХ століття розвивався під 

впливом саме ліберальних цінностей, усвідомлюючи їх ключову цінність. 

Посткомуністична Україна не пройшла відповідної фази політико-ідеологічного і 

культурного розвитку, і саме в цьому полягає одна із клю¬чових наших проблем. Дефіцит 

ліберальних цінностей проявляється в культурі суспільства і, передусім, в політичній еліті. 

Як зазначає український дослідник М. Примуш, «політично, наявний лише ембріональний 

стан лібералізму. Ця течія ще не очистилася від усіля¬ких елементів побутової демократії, 

соціалізму (і популізму). Лібералізм в Україні не виділився в самостійний політико-

ідеологічний рух і течію» [1].  

Українські політичні партії знаходяться під сильним впливом політичних і фінансових груп 

й поступово втрачають довіру з боку населення. Проте, саме вони визначають сьогодні 

діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади, особливості їх взаємодії, утверджують 

певні цінності та зразки поведінки. Відповідно, подальші суспільні трансформації залежать 

від представлених у парламенті політичних партій та їх інтересів. Існування цього зв'язку 

суспільство повинно усвідомити повною мірою, ретельно проаналізувати й зробити певні 

висновки. Саме в партійно-політичній сфері закладений основний потенціальний ресурс 

підвищення ефективності нинішньої системи влади в Україні, а не в конституційних формах 

її організації. 

Демократичний режим немислимий без плюралізму політичних партій, партійна системи 

повинна бути не тільки організаційною формою представництва інтересів громадян, 

виборців в системі державної влади, а партійні лідери за своїм морально-культурним, 

інтелектуальним потенціалом та професійними навичками повинні відповідати потребам й 

очікуванням з боку суспільства. 

 Розвиток країни за останні два десятиліття приніс накопичення власного досвіду 

застосування різних правових форм управління, виборчих систем і технологій, взаємодії 

суб'єктів партійного  життя на парламентському і непарламентському рівнях, ідеологій та 

форм політичної активності (від самих помірних до революційних). Цей досвід, може бути 

використаний в подальшій політичній практиці. Але гармонійний розвиток суспільства буде 

в значній мірі залежить від його здатності забезпечити адекватні відповіді на проблеми, що 

виникають в процесі соціально- політичних трансформацій. З цією метою, в межах 

громадянського суспільства необхідно створити  механізм публічного обговорення для 

оцінки результатів й підтримки усіх продуктивних надбань політичних реформ, й, водночас, 

ефективного блокування, нейтралізації негативних чинників.   Тут повинні бути органічно 
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об’єднані формальні і неформальні структури громадянського  суспільства і держави. Цей 

механізм повинен налаштувати новий канал зв'язку, в першу чергу - між державною 

системою, політичною владою і громадянським суспільством. Він повинен виконувати 

компенсаторну функцію в перехідному стані суспільства й мусить бути однозначною 

відповіддю на недосконалість сучасних політичних партій в Україні.  

Безпартійним громадянам також повинна бути надана державою можливість висловити свої 

думки і пропозиції з актуальних питань суспільного життя в так званих політичних клубах. В 

них можна буде отримувати інформацію про діяльність політичних партій, ознайомитися з 

проектами реформ, які відбуваються в країні, а також  брати участь в прямих зустрічах з 

представниками політичних партій і рухів. Система політичних клубів в Україні, 

організованих за участі інтелектуального прошарку суспільства (вчених, інтелігенції) може 

принести значні вигоди для всього нашого суспільства. Саме в цій соціальній групі, ми 

вбачаємо основу громадянського суспільства, що здатне надати нового поштовху 

трансформаційним процесам в Україні. 
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СТРУКТУРИ ТА ЦІННОСТІ  СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ 

Основою соцiальної стабільнoсті рoзвитку суспiльства, функцiонування його соцiальної 

структури є середній клас, як база самодостатності розвитку соціально-класових віднoсин, 

важливий чинник, що самoрегулює розв'язання суперечностей між двома протилежнoстями. 

Наявність реального та вагомого середньгo класа є фактором сoціально-єкономiчної та 

пoлітичної стабільності в соціумі. «Якісний» середній клас виступає  своєрідним гарантом 

збереження та зміцнення системи цінностей та динамічного розвитку громадянськoго 

суспільства в цілому. Такий середнiй клас в Україні лише фoрмується, проте ствoрення умов 

для формування та динамічнoго рoзвитку кiлькісного, а особливо якісного середньoго класу,  

є одним їз стратегічних завдань  соцiальної полiтики держави. 

Еволюція кризово-реформованого суспільства включає три типи процесів: руйнування одних 

колишніх структур, збереження інших і виникнення нових. Це не симетричні процеси: якщо 

руйнуються переважно макроструктури, то зберігаються частіше мікроструктури і 

виникають  мікро- і мезоструктури. 

В цьому аспекті можна виділити такі групи основних компонентів, або вузлів (фаз), еволюції 

кризово-реформованого суспільства: 

1) збудники активності індивідів як безпосередніх суб'єктів: потреби, цінності, інтереси і 

мотиви, особистісні установки щодо процесів трансформації; 

2) м'які поля соціальних взаємодій, слабо оформлені соціальні спільності: соціальні 

ідентичності, зацікавлені групи, групові солідарності; 

3) макросоціальні структури: структурна трансформація економіки, політико-економічні 

страти, соціокультурні типи відносин до процесів трансформації; 
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4) соціокультурні регіони як великі територіальні спільності, що виділяються за сукупністю 

деяких критеріїв; 

5) напівформальні і чітко формалізовані, або м'які і жорсткі структури, що регулюють дії 

соціальних суб'єктів: нормативна культура населення, держава, громадські організації, інші 

соціальні інститути; 

6) соціоінформаціонние процеси: функціонування засобів масової інформації, 

інформатизація суспільства (комп'ютерні мережі і т.п.) і ін. 

У сучасній Україні спостерігається швидка динаміка інтересів різних категорій населення, 

що породжує нову соціальну диференціацію нашого суспільства. Однією з масових її форм 

стає зацікавлена група, або група інтересів, яка виступає як соціокультурний осередок 

відродження громадянського суспільства.  Таки групи формуються за принципом 

зацікавленності та обєдеання навколо спільної мети. Діяльність яких, має прагматичний 

характер і спрямована на спонукання можновладців, щодо практичної реалізації соціально-

єконмічних вимог громади.  Користуючись термінологією, можна сказати, що зацікавлена 

група не стільки стабільна структура, скільки динамічне поле взаємодій індивідів, пульсуюче 

на грунті їх спільних інтересів. При цьому інтерес виступає переважно як "вимірювання поля 

за шкалою можливостей", а зацікавлена група може бути представлена як "мережа інтересів", 

що виражають життєві шанси індивідів, можливість розширити їх доступ до ресурсів.  

У суб'єктному плані зацікавлена група постає як якась критична маса особистостей, 

переважно одного з двох основних типів:  

а) традиціоналістського - слухняного;  

б) інноваційного - новаторського, бунтарського. 

За нашими уявленнями, цивілізаційний сенс глибинного вибору, перед яким нині перебуває 

Україна, полягає в наступному: чи знаходить кожен її громадянин можливість 

облаштовувати своє життя так, як сам вважає за потрібне (не перешкоджаючи здійсненню 

іншими аналогічної можливості) або він як і раніше дозволяє безособовим інститутам 

вирішувати за нього важливі для його життя питання.  

На соціетальному рівні цей вибір означає: використовує або упускає Україна можливість 

соціокультурної реформації, коли індивід стає рівноправним суб'єктом у взаєминах з владою, 

- як історичний шанс свого розвитку в кінці XX століття. 

 

Шаріпова М. К. (м. Київ) 
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УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ – РЕВОЛЮЦІЇ БЕЗ ЗМІНИ РЕЖИМУ? 

За останні 15 років в Україні відбулося дві політичні революції, кожна з яких була народним 

волевиявленням і супроводжувалась зміною правлячої партії. В поданих тезах ми хотіли би 

висловити нашу точку зору на те, чи відбувалася зміна режиму у цих революціях.  

Не секрет, що на даний момент в Україні панує плюралізація суспільного життя – тобто існує 

декілька конкуруючих партій, кожна з яких представляє власний шлях розвитку країни. 

Зазвичай, така багатопартійність є фундаментом у затвердженні демократії - народ може 

самостійно вибирати режим правління, влада не нав’язує його насильно. Тобто зберігається 
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принцип демократії – в основі воля народу, а влада лише виступає інструментом цього 

волевиявлення.  

Але в нас трохи інша ситуація. З моменту отримання незалежності партії перебувають у 

стані жорсткої конкуренції. Кожна з партій ставить перед собою мету за будь-яких обставин 

здобути владу і тоді, як можна скоріше змусити суспільство підкоритися своїй програмі 

влади.  

На нашу думку, революції не змінювали політичний режим країни, вони лише змінювали 

його представників. Для обґрунтування такої точки зору достатньо подивитись на результат 

– країна занепадає і духовно, і економічно. Даний політичний режим не має авторитету зі 

сторони народу, суспільство не довіряє правлячій гілці. Таке поневіряння призводить до 

морального занепаду – люди не розуміють, навіщо їм жити чесно, якщо влада поводить себе 

протилежним чином? Економічний занепад є наслідком занепаду морального, так як 

фінансове зростання може відбутись лише на неегоїстичних засадах – щоб збагатитись 

самому, треба не забувати і про потреби інших. Країна буде багатою тоді, коли народ буде 

мати необхідні матеріальні блага до мирного і чесного життя. Ця думка чудово виражена в 

романі Віктора Гюго «Знедоленні». Нажаль, така тенденція спостерігається впродовж усіх 

цих 15 років, що й свідчить про те, що політичний режим не змінювався у цей період.   

З нашої точки зору, проблема трохи глибша – вона у менталітеті нашого народу. Основний 

принцип – нажити собі користі, а які будуть наслідки для оточуючих – не моя проблема. І це 

стосується не лише правлячої еліти, а й кожного громадянина. Ми звинувачуємо владу у 

егоїзмі і у нечесному правлінні, а самі чинимо так само, лише у менших масштабах. Мораль 

однієї із притч у Біблії наголошує: «вірний в малому і у великому буде вірним». Тож зміна 

політичного режиму має відбутися у серцях кожного громадянина – це перехід від егоїзму і 

користі до морального багатства і небайдужості до блага інших.  

Нажаль, дуже мало хто замислюється над цієї ключовою проблемою – ми надто зайняті 

критикою влади і політичного режиму країни. Найкраще, що може зробити влада для цього -  

направити суспільство до замислення над цією проблемою і показати своїм прикладом 

шанування моральних цінностей країни, які можуть духовно збагати її, що обов’язково стане 

початком і економічного зростання.   

Шепетько О. О. (м. Київ) 

ksen4yk@ukr.net 

УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ – РЕВОЛЮЦІЇ БЕЗ ЗМІНИ РЕЖИМУ? 

Обрана тематика є дуже поширеною і актуальною на сьогоднішній день, адже кожен 

українець знає і пам’ятає події 2004 та 2014 років, а саме «Помаранчеву революцію» та 

«Євромайдан». 

Щоб визначити чи вищенаведені революції взагалі були революціями, наведу декілька ознак 

революцiї і погляну чи вони були наявні у 2004 та 2014 роках. Було  досліджено та 

проаналізовано праці та джерела декількох дослідників останніх років  і виділено наступні 

ознаки революції: конфлікт між елітами, масова мобiлізація,  «множинний суверенітет». 

Один з дослідників звернув увагу на те, що революції починаються не «знизу», а саме 

«згори», тобто з розвалу держави, тобто коли держава з відсталою та нестабільною 

економікою зазнає тиску від міжнародного середовища, відбувається занепад державних 

iнститутів, а це в свою чергу може призвести до революції. Тобто такі держави не здатні 

самостійно підтримувати на належному рівні свою безпеку, контролювати територію i 

населення. Крім цих ознак, дуже часто виділяють ще наступні: наявність революційної 
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ідеології, лідерства, насильницьку зміну політичної влади (режиму), зміну соціальної 

структури суспiльства.  

Якщо розглядати Помаранчеву революцію і Євромайдан згідно цим ознакам, то Євромайдан 

був революцією, адже мав декілька ознак, наприклад приводом стала політична криза, яка 

виникла в результаті наступних чинників: структурних, таких як міжнародний тиск, розвал 

держави та людських, серед яких були боротьба за владу і насилля. 

Щодо помаранчевої революції, то в ній менше ознак, але можна зауважити, що був 

присутнім конфлікт між елітами, харизматичний лідер, хоча на той час ще не було 

міжнародного тиску і економічного занепаду.  

Тобто обидві події можна назвати революціями, вони мають як схожі, так і різні ознаки і 

причини виникнення. Схожим є те, що в обох випадках майдан виник в якості  протесту 

проти дій влади, яка в 2004 році сфальсифікувала вибори, а в 2014 – не втілила в життя 

європейську мрію українців. Обидва протести призвели до глибокої політичної кризи, 

відбулася зміна влади, якої і добивались майданівці. Відмінним є те, що Євромайдан можна 

назвати «чорною» революцією, адже він зовсім не був мирним. Найгіршим є те, що усунення 

тодішнього президента - Януковича від влади та вимога вступу у Європейський Союз 

призвели до смертей сотень людей, хоча цього не потрібно і не можна було допускати, тобто 

ситуація вийшла з-під контролю. 

Щодо наслідків обох революцій, то розглянемо що змінилось і чи взагалі щось змінилось 

після кожної з них. Під час Помаранчевої революції всі українці побачили, що вирішальне 

слово належало саме їм, мільйонам людей, які впродовж декiлькох тижнів сміливо і, 

водночас, толерантно відстоювали свої права та свободу на майданах населених пунктів. 

Українці добились проведення повторного другого туру виборів, на якому і прояснилась 

ситуація з президенством. Крім цього, наслідками стали виникнення недовіри до уряду 

Януковича та до Центральної виборчої комісії, засудження вияву сепаратизму з боку деяких 

державних діячів, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

У 2004р. Помаранчева революція хоч і призвела до політичної кризи, проте  закінчилась 

компромісом, тобто люди отримали те, що вимагали і чого добивались, а саме: змінився 

політичний керівник, за яким пішли зміни політичного режиму. Щодо Євромайдану, то він 

призвів до наступного: зміна прем’єр-міністра  Азарова та його уряду, проведення народного 

віче, повалення режиму Януковича та зміна Президента. Щодо останнього, то тут пояснення 

розходяться. Одні дослідники вважають, що українці лише проміняли «шило на мило», інші 

запевнюють, що все було продумано і спеціально влаштовано для приведення до влади 

потрібної людини. Особисто я вважаю, що ті люди, які дійсно виходили на Майдан 

відстювати свої права – вони їх відстояли, хай навіть таким не мирним і кровопролитним 

способом.  

Отже, Помаранчева революція для когось обернулася розчаруванням, а інші  добились того, 

за що стояли і чого вимагали, тобто зміни справді відбулися, хоча вони скоріш стосуються 

самих людей, які зрозуміли, що чогось варті і щось можуть у своїй державі. Євромайдан 

забрав життя більше сотні людей, переважно молоді до 30 років, яка дійсно вірила, що йде на 

смерть заради кращого життя, яке все рівно не настало. Заперечувати, що зміни все ж 

відбулися у правлячій верхівці, було б не правильним, але для кого конкретно вони принесли 

користь – це ще одне питання. На мою думку, змінилась тільки оболонка країни – тобто 

Президент, а для внутрішнього наповнення, тобто для людей життя кращим не стало: 

виникла економічна криза, заробітні плати не збільшились, погіршення ситуації на сході 

країни та ще багато інших негативних наслідків, які повністю перекривають ті хороші зміни, 

які, можливо, відбулися, хоча більшість українців їх не помітили. 
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СЕКЦІЯ 5.  

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В КОНТЕКСТІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ МОДЕРНІВ 

Василец О. (г.Киев) 

boikonadia@gmail.com 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ИСТОРИЧЕСКОЕ-БИОГРАФИЧЕСКОЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

И для истории обществ, и для биографии отдельных людей, которые, собственно, и 

конституируют первую, испытывая ее влияние на второй (У.Черчилль), пересечение 

онтологических и эпистемологических измерений разворачивается в пространстве 

аксиологии, динамике и статике ее контекстов, отсюда – личность – это история, целостность 

контекста, нарратив, делающий возможным дискурс. И в тоже время, именно последний 

оформляет для человека информационные потоки как контекстуальную целостность, 

программу приспособления и преобразования. Тогда явной становится взаимосвязь функций 

образования и воспитания в процессе усвоения любой информации, причем, как сама эта 

взаимосвязь, так и ее составляющие могут иметь как конструктивный, так и деструктивный 

акцент в сложной диалектике инноваций и преемственности. Практика здесь, безусловно, 

является важным моментом испытания, но и она сама противоречива и контекстуальна, к 

тому же, новый исследовательский продукт, существенным образом  зависит  от 

выставленных заранее маркеров и протокола их корректировки. Но матричным есть то, что 

только дав человеку его собственную историю как часть истории большей и о большем, 

возможно наблюдать процессы его формирования  как личности, а также то, что только 

принятие им (ею) общезначимых, кодируемых в общественной истории принципов 

социального взаимодействия, общественных ценностей, как смыслов индивидуальной 

жизнедеятельности, может выступить определенным гарантом вменяемого, понятного, 

разворачивания социального исторического. 

 

Модернизация, в стремлении дополнить поведенческий подход в объяснении социальных 

явлений институциональным, как раз и показывает нам важность исследования взаимосвязей 

их носителей. 

 

Исторический аспект как социализации, так и индивидуализации, неравенство этих 

компонентов в плане разворачивания жизнедеятельности как человека, так и человечества, 

моменты баланса в их взаимоизменениях, влияниях, единстве –  вот что ориентирует 

индивидуума на перекрестках его биографических дорог. Новый человек переоткрывает не 

только для себя, но, и через свою деятельность, идеации, параметры социальных 

трансформаций, для чего крайне важны моменты согласованности темпоритмов участников 

во всех видах и на всех уровнях взаимодействий. Однако, проблема состоит как раз в том, 

каким образом на каждом этапе своего развития, осуществляется естественная защита 

(инерционность) социума в его стабильной невосприимчивости к новаторам, трудностям их 

«вписывания» в структуру. Такие особи, «как теин в чае» (Н.Г.Чернышевский о Рахметове, 

«Что делать?») определяют и формируют качественную сторону, перспективу движения 

социального, его историю, будучи, как правило неуспешными, в общеупотребляемом смысле 

слова, биографически; ведь странность и девиация в поведенческом смысле схожи. Однако, в 

современном развитом мире, отторжение «гиков» и «фриков» все больше сменяется 

интересом и терпимостью, и именно от них ждут новаций, способных, как ни парадоксально 

это звучит, скрепить распадающуюся «связь времен», рисками собственных судеб 

обеспечить стабильное развитие общественных механизмов.  
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В этом смысле, социологичное  осуществляется и разворачивается как уникальный феномен 

инвариантного, обнаружение  матриц в базисе быта и бытия, эмпирического и 

теоретического познания, обусловленного сакральным и повседневным, традиционным и 

инновационным; трансформациями  и преемственностью ценностных структур в жизни 

общества и человека, как и  во взаимосвязях последних. Именно социологи обратили 

внимание на исторические предпосылки  появления личности как проявления потребностей 

и возможностей социума (в Западной культуре это увязывается с фигурой Иисуса, Новым 

заветом, как открытием инновационного  формата видения традиционного, принципиально 

другой связи между биографическим и историческим, принципами, данными Христом для 

воплощения  ветхозаветного Закона). В другой плоскости мы видим дополнение Эвклида - 

Лобачевским, Ньютона – Эйштейном, Маркса – Вебером, и наконец, выходим на 

современную синергетику, упорядоченный хаос и злосчастно-счастливого шредингеровского 

кота.  

 

Качественность как объясняемость, рефлексивность как «контрастирование с традицией и 

учет собственных последствий» (А.Филиппов) снимает напряжение лидерства в дихотомии 

«общество-личность»; приоритетными становятся взаимосвязи между стабильным и 

изменчивым в контексте понятной и приемлемой (как для общества, так и для личности) 

созидательности, планирования новых способов взаимообогащения акторов социального, 

для обеспечения чего, мы и нуждаемся во взвешенности и креативе научного подхода, 

соединении «олдскульной» и постмодерной рациональности, которое, в свою очередь, 

возможно лишь в плоскости модернизации и формирования модерна - способа развития как 

общества, так и человека, трансформации в возвышении как исторического, так и 

биографического. 

 

Дукач Ю.О. (м. Київ) 

iulia.dukach@gmail.com 

 

СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТОСУНКІВ У ЧАСІ 

 

Мережевий аналіз не раз піддавався критиці через його нібито статичність та складність 

відстеження зміни мережі (або мережевих стосунків) у часі. Зазвичай звертають увагу на два 

аспекти: по-перше, методики, що досліджують зміну мережі у часі все ще слабо розвинені. 

По-друге, з’являється питання врахування тимчасових елементів мережі – як акторів, так і 

зв’язків, що, в свою чергу, повертає нас до проблеми побудови вибірки 1. Тому вважаю за 

необхідне звернути особливу увагу на цей методологічний аспект. 

 

Перш за все, слідом за Томом Снайдерсом,розглянемо три відмінності між різними типами 

мереж та особливостями їх дослідження у часі2. Перша стосується природи зв’язків та, 

відповідно, причини їх поступової (або, навпаки, моментальної) видозміни.Так, наприклад, 

якщо ви вивчаєте мережу дружніх стосунків в робочому колективі, характер зв’язків буде 

абсолютно інакший, порівняно із випадком, якщо вивчаєте кількість та частоту “репостів”і 

“лайків” в онлайн мережі. Друга відмінність стосується самої природи вершин – чи це вони 

продукують зміни (як у випадку дослідження колективу), чи зміни є наслідком зовнішніх 

обставин (як у випадку мережі подій). І, нарешті, третя відмінність стосується характеру змін 

у часі – дискретному або континуальному.  

 

Отже при дослідженні мережі подій (в моєму випадку – афіліативної мережі співучасті 

громадських організацій і партій у протестних подіях) я передбачаю, що досліджувані 

зв’язки є, по-перше, дискретними – вони існують лише в конкретний (і, до речі, досить 

короткий) проміжок часу. По-друге, ці зв’язки не залежать від дій лише двох вершин 
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(організацій), між якими вони встановлюються, але мають першопричинами велику кількість 

зовнішніх факторів. І, по-третє, оскільки дані, якими ми володіємо, не дають можливості 

зробити висновки щодо характеру реальних стосунків під час протесту, а представляють 

собою лише факт співучасті, не можна зробити висновки про сутність цих стосунків, тому я 

апріорі характеризую їх як “слабкі”. 

 

Яким чином можна працювати з такого роду даними? Перш за все, на мою думку, важливим 

є виокремлення основної мети побудови мережі. Наприклад, якщо нею виступає дослідження 

соціального капіталу організацій, зважаючи на умовний “довгий строк зберігання” та 

підтримки встановлених стосунків, в рамках однієї мережі можна охопити всі події за доволі 

значний проміжок часу. А охоплюваний період, в свою чергу, залежить від стабільності 

досліджуваного простору відносин. 

 

Іншим (значно легшим для обґрунтування) є використання об’єктивних причин 

встановлення часових обмежень. Прикладом може стати передвиборча та післявиборча 

протестна активність та дослідження особливостейвзаємодії в рамках протестів політичних 

партій та громадських організацій. 

 

Ще одним варіантом обирання стратегії дослідження мережі у часі є відштовхування від 

наявних даних. Наприклад, якщо в окремій області за місяць відбулось лише декілька 

протестів, це, звичайно, само по собі може нести певну значиму інформацію, але 

дослідження саме мережевих стосунків втрачає зміст.  

 

Тому в такому випадку має сенс об’єднання в одну мережу подій за довший період, 

звичайно, дуже обережно роблячи висновки стосовно її сутності та деяких показників, як, 

наприклад, щільності та центральності. 

 

Проблема (не)вррахування тимчасових елементів мережі зазвичай дуже сильно пов’язана із 

аспектом побудови вибірки дослідження. А оскільки ми спираємось на дані Моніторингу 

протестів, репресій та поступок, здійснюваного Центром соціальних і трудових досліджень, 

до якої потрапляють майже всі протестні події, що мали відображення в ЗМІ, можна 

припустити, що малозначимі та тимчасові елементи матимуть незначну кількість зв’язків та 

знайдуть своє місце на периферії побудованої мережі. 

 

Отже, як ми бачимо, якщо теоретичні аспекти дослідження мережі в часі можуть бути 

пов’язані із великою кількістю складнощів, у випадку конкретного дослідження їх можна 

спробувати вирішити або “обійти” із врахуванням певних наслідків на рівні висновків або 

використовуваного інструментарію. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Целью настоящего исследования был анализ особенностей восприятия исторических 

событий акторами и инсайдерами. Методом исследования послужило глубинное 

интервьюирование. На протяжении 2015 года нами было опрошено 30 респондентов, 

находившихся в Луганске весной-летом 2014 года. Все вопросы анкеты были открытыми. 

Осуществлённый анализ позволяет, на наш взгляд, выявить определённые закономерности 

как в восприятии событий, так и в самом протекании событий как онтологических 

феноменов исторического процесса. Здесь предлагаются, собственно, выводы из гораздо 

более обширного текста.  

 

Под историческим событием мы понимаем изменение социальной реальности, 

произошедшее благодаря действию индивидуального или группового актора, и обладающее 

относительной самостоятельностью, целостностью и значимостью для хода исторического 

процесса. Большинство  респондентов осознают происходящее либо как одно событие, либо  

как цепь связанных событий. Главным фактором, конституирующим целостность 

события/событийной цепи, они полагают единство замысла, плана, реализуемого в реальной 

событийности. Объективная детерминация событий как фактор их единства оттесняется на 

второй план.  

 

Гипотеза об искажениях хронотопических параметров события в сознании акторов не 

получила подтверждения. Около половины респондентов отрицают феномен 

сжатия/растяжения времени в кульминациях событий. В то же время можно говорить о 

трансформации восприятия «большого» времени через оптику происходящих событий. 

Отдалённое прошлое окрашивается в ностальгические тона, отдалённое будущее – в 

тревожные.  

 

События, несомненно, радикализируют сознание инсайдеров. Их оценки поляризуются, 

становятся более категоричными. Близкое и дальнее социальное окружение чётко 

разделяется на «наших» и «не наших», «друзей» и «врагов». Мир мыслится в образе 

баррикады.  

 

События воспринимаются, в основном, негативно, зачастую – резко негативно. В редких 

случаях акторы воспринимают происходящее как в высшей степени позитивное – как 

«горнило» духовно-нравственного очищения общества. Динамика ожиданий колеблется от 

надежды к разочарованию в зависимости от хода и результатов событий. Нередко 

наблюдается резкая фрустрация, вызванная несовпадением ожиданий и результатов событий, 

причём эта фрустрация свойственна обеим сторонам противостояния. Эмоционально-

ценностный накал в восприятии событий в отдельных случаях способен усилить и даже 

изменить национальную идентичность акторов.  

 

Большинство инсайдеров отличается социальной пассивностью. Они стремятся «уйти», 

«спрятаться» от событий. Своё неучастие в событиях инсайдеры чаще всего обосновывают 

погружённостью в семейно-бытовые проблемы. Приоритет семейно-родственных ценностей 

– это, как бы, индульгенция, дающая право инсайдеру не участвовать в событиях. Также 

инсайдеры оправдывают «бегство от событий» состоянием здоровья, тем, что контроль над 
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событиями есть дело власти, неверием в возможность что-либо изменить, априорной 

бессмысленностью политической жизни. Социально пассивные инсайдеры либо по природе 

нерефлексивны, либо намеренно не рефлексируют о произошедшем. В подавляющем 

большинстве случаев они не испытывают чувства вины за случившееся, воздвигая в своём 

сознании мощный экран самооправдания.     

 

Рефлексия в большей степени свойственна акторам. Иногда она принимает форму 

самобичевания: актор полагает, что «сделал не всё, что возможно». Степень участия акторов 

в событиях возрастает пропорционально силе воздействия противоборствующей стороны. 

Большинство респондентов отрицает, зачастую категорически, роль случайностей в 

событиях. В соответствии с этим большинство характеризует ход и результаты событий как 

предопределённые. Роль случайностей, как правило, отрицается на уровне руководства и 

планирования событий, на уровне поведения единичных акторов иногда признаётся. Акторы 

в меньшей степени склонны считать события предопределёнными, чем инсайдеры.  

 

Почти все респонденты признают существенную роль информации и дезинформации в 

восприятии событий. При этом многие признают трудность, а иногда и невозможность 

отличить правду от лжи. Однако, несмотря на впечатляющие успехи манипулятивных 

технологий, около половины респондентов настаивают на возможности такого различения. 

Акторы в большей степени уверены в своей способности противостоять дезинформации, чем 

инсайдеры. Основными способами различения правды и лжи респонденты считают 

сопоставление и анализ данных из разных информационных источников, сопоставление 

информации, полученной из СМИ,  с личными наблюдениями, сами по себе личные 

наблюдения. Высокая степень дезинформации с обеих сторон вызывает у некоторых 

респондентов гиперкритицизм по отношению к любой информации, полученной от СМИ, и 

даже к личным наблюдениям.  

 

В целом события: а) угнетают; б) радикализируют; в) мобилизуют; г) искажают, - сознание и 

поведение акторов и инсайдеров.  

 

Жиденко В.К.(м.Київ) 

 

android.vadim@gmail.com 

 

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ТЕОРІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Теорія залежності -  це соціологічна теорія, яка виникла на противагу теорії модернізації, як 

вважають Іммануїл Валлерстайн та Ханс Зінгер, що вбачають сутнісні характеристики 

останньої у тому, що  абсолютно кожна країна проходить універсальний шлях розвитку. 

Контекст даних тез націлював мене на те, аби показати обмеженість таких розмислів і 

закцентувати методологічний потенціал  теорії залежності, хоча на перший погляд саме рівні 

можливості, дорогу до яких торує універсальний шлях розвитку, більше відповідають 

гуманістичним інтенціям. Сподівання на можливості поступу  для кожного учасника 

світового політичного простору начеб то підкріплюються тим, що навіть коли країна наразі є 

малорозвиненою, то вона усе одно пройде всі етапи, які колись проходили вже розвинені 

країни.  

 

Для допомоги країнам  “решти”  розвинені  країни пропонують свою участь, що ніби то є 

позитивним чинником, адже іноземна присутність у різних сферах суспільного життя, 

особливо це стосується  економічних інвестицій, менеджменту, тощо, корелюють зі змінами, 

які все ж таки відбуваються, але по-перше: не досить інформації щодо того, якими темпами 
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відбувалися б трансформації поза участю доброзичливців, по-друге — у соціальному 

просторі такі експерименти ставити вкрай болісно для населення країн і їх результати важко 

передбачити. Та вже зрозуміло, що соціальні інституції, державні структури і низка змін у 

звичаєвому праві країни реципієнту вже не будуть автентичними у тій мірі, що до втручання; 

інтервенція веде до залежності, які б преференції останньою не привносились та не 

обіцялись. Виринає небезпека повної гегемонії  з боку більш розвиненої спільноти. Завдяки 

цій теорії було дуже добре контролювати колоніальні процеси.  

 

Теорія залежності навпаки, базується на тому, що кожна країна має абсолютно свій шлях 

розвитку ,а її успіх залежить від інтеграції у світову систему. Та особливої уваги потребує те, 

що усі країни можна віднести до різних зон. Перші – це ядро, це країни які домінують. Чому 

вони займають таку позицію? Вони можуть запропонувати світу те, що зараз в попиті. 

Наприклад, після промислової революції в Німеччині стали виготовляти машини (мається на 

увазі промислові). В Російській імперії в той час ця галузь промисловості не розвивалась, 

тому вона користувалась послугами Німеччини. Так само можна провести приклад із 

технічним розвитком та США (операційні системи, нові гаджети).  

 

Отже, можна прийти до висновку, що в світовий системі, перше місце займають ті країні, які 

можуть запропонувати те, що зараз в попиті в усьому світи. Вони і є ядром. Далі існує 

напівпериферія – це країни, в яких менш прибуткові економічні процеси. Реально, країни з 

ядра не можуть повністю виробити все без іншої допомоги. Наприклад, американські айфони 

збираються у Китаї, але Китай при цьому не отримує такий прибуток з цих телефонів, як 

Америка. Напівпериферійні країни можуть запропонувати деякі послуги, але вони не такі 

масштабні і залежать від країн-ядер. Останні – це країни з периферії, вони залежать від того, 

що їм надають країни-ядра. В цих країнах не має ніякого розвитку, тому що в них не 

відбувається жодного прогресу. 

 

Для того, щоб змінити становище цих країн-периферій, треба змінити структуру обміну в 

зовнішньому світі.  Внести корективи до характеристик міжнародної взаємодії.  Я певен, що 

потрібно використовувати як природний, географічний потенціал країни, так і орієнтуватися 

на ментальність — наприклад українські краєвиди у поєднанні з традиційними 

миролюбством та гостинністю спонукають до розвитку туристичного бізнесу; хороші 

освітянські традиції разом із допитливістю нашої молоді і відкритістю країни до набуття 

нового досвіду  створюють соціальний капітал майбутнього розвинутого суспільства. 

Україна  також має досвід аграрний, і варто самостійно розвивати сільське господарство, 

оновлюючи природні чорноземи і перетворюючи цю галузь на наукомістку.  

 

Разом із тим, потрібно більш критично ставитися до копіювань та запозичень у інноваційній 

політиці та технологічному розвитку інших країн. Наприклад, зараз з’являються суто 

український смартфони, але якщо дивитися реалістично, то крім українців ці смартфони 

ніхто не купує, тому що існує велика конкуренція із західних країн, які пропонують свої 

технології. Я ні у якому разі не закликаю ставати сировинною базою для інших, але і 

джерелом дешевої робочої сили без перспектив її самостійного становлення ( через період 

навчання — стажування і дійсно низьких виплат) — не варто.  

 

Як правило, країни-ядра втручаються у внутрішні справи країн-периферій в критичних 

ситуаціях. Наглядним став 2014 рік. Введення безвізового режиму, надання кредитів, 

фінансова допомога в абсолютно різних сферах, така залежність.   від країн-ядер буде 

виправданою лише за умов осмислених та чесних запозичень у правничій сфері, процесах 

налагодження контролю громади за побудовою сервісної держави. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ 

 

В умовах явно тривалого перехідного періоду, що ускладнюється цілим рядом суб'єктивних 

факторів, вітчизняна соціологічна думка має нагальну потребу у якісному осмисленні 

співвідношення традицій та інновацій, аби їх кореляція набула такого формату, що дозволив 

би зоптимізувати розвиток суспільної практики. Це, в свою чергу, говорить про важливе 

значення соціально-філософського відповіді на актуальну суспільну потребу в аналізі 

сутності та механізмів оновлення суспільства. Дослідження природи новацій, специфіки 

інноваційної діяльності має особливе значення саме тому, що новації, акумулюючи 

результати прогресу, дозволяють застосувати їх для задоволення потреб людини за 

допомогою створюваних нововведень.  

 

Можна по-різному оцінювати світову тенденцію до глобалізації, але доводиться 

констатувати її об'єктивність. У цьому процесі потік новацій стає все більш різноманітним і 

цілеспрямованим. У той же час, процеси інтеграції нововведень залежать від соціального 

досвіду народу, його традицій, що склалися в результаті соціальної практики. Соціальні 

відносини неможливо пояснити тільки сучасним станом і функціонуванням громадських 

інститутів, які є співвідношенням соціальних сил, вони також в більшій чи меншій мірі 

визначаються історично накопиченими і передаються від покоління до покоління 

уявленнями про світ, цінностями, зразками поведінки, які входять в систему 

соціокультурного спадщини суспільства. З того, що Чарльз Тіллі[1, c.95] наголошував на 

необхідності співпраці істориків та соціологів, витікає висновок про пояснювальний 

потенціал історичної соціології як системи сучасних наукових розвідок. Саме спираючись на 

них ми можемо дослідити генезис традиції, який, з одного боку, залежить від системи 

цінностей, відносин, що вже склалися в даному суспільстві, з іншого боку, обумовлюється 

новими потребами в соціокультурному освоєнні реальності. Сутнісні риси традиції - 

тимчасова тривалість, відносна стійкість.  

 

Зневажливе ставлення до соціального спадщини, досвіду поколінь призводить до порушення 

наступності в розвитку суспільства і культури, до втрати цінних досягнень людства. Таким 

чином, традицію можна віднести до категорій суспільно-історичного розвитку, оскільки вона 

виражає зміст соціокультурного досвіду і забезпечує механізм його відтворення і зміни в 

еволюції суспільства. Ментальні архетипи є тим фундаментом, на якому складаються і 

розвиваються традиції і звичаї народу. Структура традиції має високу пластичність, що 

забезпечує величезну варіантність культурно-історичної реалізації багатьох спільних для 

більшості, якщо не для всіх, народів світу, ідей і звичаїв. До того ж, якщо свідомо 

відслідковувати випадки штучного збереження неплідних поведінкових взірців та займатися 

їх цілеспрямованим переформатуванням, яке, на мою думку, і складає, багато у чому зміст 

соціально-політичних процесів, то традиція перешкоджає виникненню випадкових новацій, 

що виступає засобом упорядкування і стабілізації суспільної системи. Як механізм 

соціокультурної регуляціїтрадиція залучена до управлінських алгоритмів суспільного життя. 

Політика також спирається на обряди та ритуали, що виступають зовнішнім втіленням 

традиції, специфічніми формами її закріплення і відтворення. В обряді не завжди можна 

знайти будь-яку практичну доцільність, хоча він служить засобом комунікації соціальних 

уявлень і почуттів, сприяє психологічному впливу на учасників обрядових дій, формування 

психологічної спільності. 

mailto:zapaishchykova@gmail.com
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У вітчизняній політичній історії кілька разів відбувався кардинальний злам саме традиційних 

механізмів. Традиційні релігійні цінності і норми часто використовуються для виправдання 

певних політичних дій, для ідеологічного обгрунтування влади. Таким чином, забезпечується 

стійкість політичної системи, її адаптація до нових умов політичної реальності. 

 

Традиція й інновація є взаємопов’язаними феноменами. З одного боку, традиція дає 

необхідну передумову креативних процесів, а з іншого, новація стає потенційним джерелом 

утворення нових традицій. Новації виступають закономірним доповненням традицій, які, в 

свою чергу, впливають на зміст і характер новацій, визначають напрям процесу і тривалість 

його здійснення.  

 

Під час розгортання інноваціонних процесів виникають ідеї, уявлення, моделі поведінки, що 

виходять за межі сформованих систем цінностей. Новації можуть виникати всередині 

суспільної системи в результаті перетворювальної діяльності органів влади або стихійної, 

несанкціонованої активності мас - тоді це інновації. Процеси інтеграції, взаємодії культур, 

соціально-економічний і політичний розвиток призводять до критичного запозичення нових 

форм і способів діяльності з інших соціокультурних систем, або нав'язується запозичення, 

екстраполяції. Виникнення тієї чи іншої новації детерміновано необхідністю задоволення 

нової або більш ефективного задоволення вже існуючої потреби. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА УКРАЇНА: 

ЗАПРОШЕННЯ ДО МОДЕРНУ, ВИКЛИК І ВІДПОВІДЬ 

 

1. Соціологічна наука на сьогодні не має системного концепту «історичної соціології». 

Подібний висновок також зроблено з позицій історії науки (Чарльз Тилли). Світ-системний 

аналіз (за моделлю ІммануеляУоллерстайна) був відторгненням  існуючих у другій половині 

ХХ ст. формалізованих теорій модернізації, визнанням вузькості лінійного аналізу. 

Безумовний його внесок у розуміння «цілісностей»   соціальних (історичних) змін, проте 

рівня системної історичної теорії  цей аналіз не не досяг. Конкретна ситуація  проявилась 

навіть у постановці теоретичних завдань конференції, які відірвані від загальноісторичного 

тла, не виписані як наукова проблематика такого рівня, хоча й проголошено, що є 

«прагнення побудувати синтетичну та багатовимірну теорію».  

 

2. Головним стрижнем нової історичної соціологічної теорії має бути найбільш 

фундаментальне діалектичне протиріччя, що з’являється з початком антропогенези і 

завершиться з закінченням історії. Це протиріччя між соціумом та природою за їх суттю. Ні 

«діалектика» продуктивних сил і виробничих відносин, ні тим більш класова боротьба, ні 

протиріччя між суспільствами-світами чи цивілізаціями не можуть бути такими від початку 

антропогенези до завершення соціогенези. 

 

3. У такій парадигмі постають базові питання: 1.Зміна історичних періодів не є результатом 

соціо-економічних досягнень, а є результатом ресурсних криз. 2.Навіть у первісному 

суспільстві була можливість отримувати додатковий продукт, потенційно була можливість 
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експлуатації, проте не було такої потреби. 3.Виниклий патріархат не є періодом домінуючого 

стану чоловічої частини населення у зв’язку зі зростанням продуктивності праці і 

зародженням власності (Ф. Енгельс, ін.). Сутність патріархату в економічній, невідворотній 

потребі такої експлуатації, коли значна частина чоловічого населення не мала прав на 

повноцінне відтворення життя, не мала потомства, коли з переходом до відтворюючого 

господарювання приблизно 60% населення доживало до 18 років. Це була гендерно-вікова 

(вікова) експлуатація у кризових умовах трансформацій. Вперше формується глобальна 

ідеологія протиприродного, соціального відтворення життя у найбільш широкому розуміння 

терміну, відтак зникають реалістичні, інформуючі зображення (О. Кислий). 4.Модерні 

виклики починаються з системної нестачі традиційних ресурсів (природні невідтворювані 

ресурси та розширене відтворення населення). Із заміною традиційної ресурсної бази на 

індустріальну та науково-технічну зникає потреба у розширеному відтворені населення. 

Демографічно «старе» населення не є прямим результатом падіння народжуваності та  

досягнень медицини (хибна концепція «санітарної революції»), а є результатом потреби 

новітніх ресурсів, включно зі «старим», навченим населенням.  Медичні досягнення лише 

відповідь на виклик. Фашизм у Европі є практично останньою спробою на цих теренах 

використання традиційних ресурсів в умовах їх нестачі. Західна Європа у другій половині 

ХХ століття відмовилася від спроб традиційного використання ресурсів, Східна  - ні. 

 

4. Модерний виклик, що постав перед Європою та Україною (країна фронтєрського стану), в 

кінці ХХ ст. означав: з огляду на глобалізаційні процеси потенційну можливість новітньої 

трансформації українського соціуму як європейського. Жодна країна світу не взмозі 

побудувати сучасне модерне відтворення життя наодинці. Такий виклик не було сприйнято 

адекватно ситуації. Певний період у другій половині 60-х  Україна мала одні з найвищих у 

світі показників тривалості життя населення, що було результатом не лише статистичних 

особливостей вікової структури населення, але й виразом потреби у новітніх, модерних 

ресурсах, які на одинці жодна країна не спродукує. Надалі, від початку 90-х  Україна була 

відокремлена від традиційних ресурсів, упродовж 25 років з різних політичних мотивів не 

отримала вільного доступу до позитивної конкуренції з провідними країнами. Економічних, 

ідеологічних підстав до того не було. Умови, що їй висувалися, були штучними, лежали поза 

межами глобального розвитку та сенсів модерну. Україну весь час штовхають до 

традиційних методів експлуатації та ресурсів. В історії так уже було, але в ті епохи малася 

інша ресурсна база.  

 

5. Висновок. «Історична соціологія» як така, є досить пізнім розумінням значення соціології, 

методологічно соціологія не може не бути історичною. Тому сьогодні все частіше соціологи 

стали поціновувати дані, отримувані не від безпосереднього спостереження сучасності, а від 

непрямого спостереження минулого та його аналізу. При тому часто робиться помилка, що 

минуле потрібне, головним чином, як знання про позитивний чи негативний соціальний 

досвід. Модель історичної «спіралі» - занадто механістично для науки. В основі системної 

теорії соціології мусить бути дослідження головних діалектичних протиріч, що рухають 

суспільні трансформації (не «розвиток»), відхилення односторонньої концепції прогресу та 

прийняття кінечності історії як концепту соціологічного пізнання. У цьому дискурсі 

«модерн», як наукове тло дослідження знаходить своє місце. З таких позицій також можна 

говорити про доцільний науковий прогноз долі України.   

 

Корогод М.В. 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ «КРЕАТИВНОГО КЛАСУ» В УКРАЇНІ 

Здавна розподіл матеріальних та символічних благ формував соціальну структуру 

суспільства. Маючи певні економічні та політичні особливості, цінності та установки, групи 
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населення перетворювалися у верстви, страти, класи.  Такий розподіл виник практично 

водночас із зародженням самого суспільства та видозмінювався з ходом історії, зміною 

економічних формацій. Разом з цим змінювався і дискурс теорій стратифікації та класових 

теорій, зокрема. Новим та актуальним на сьогодні стало поняття «креативного класу», яке 

ввів американський дослідник Річард Флоріда. 

Флоріда вважав, що ми зобов'язані переосмислити поняття класу. Ми часто схильні 

класифікувати людей на підставі їх споживчих звичок, способу життя або рівня доходів. 

Наприклад, ми часто зрівнює середній дохід і приналежність до середнього класу. Хоча я 

вважаю ці показники важливими ознаками класу, вони не є його головними 

детермінантами». Він визначав клас як сукупність людей, що володіють загальними 

інтересами і схильних думати, відчувати і вести себе подібно, проте ці риси подібності в 

корені визначаються економічною функцією - тим видом роботи, який забезпечує їм засоби 

для існування. Тобто, окрім суто економічних показників доходу, що використовуються у 

класичних класових теоріях, він підкреслює важливість властивих певній групі людей 

цінностей та установок, що формуються в особистості залежно від роду діяльності[1, c 22].  

У сфері ж глобального економічного розвитку формування «креативного класу» нерозривно 

пов’язане з формуванням «креативної економіки» - економіки, до якої входять ті галузі 

промисловості, що мають своє походження в індивідуальній творчості, майстерності і 

таланті, і які мають потенціал для багатства і створення нових робочих місць шляхом 

створення і використання інтелектуальної власності»[2, c 10]. 

Ідеї креативності знайшли відображення в дослідженнях вітчизняних науковців, а про їх 

актуальність свідчить те, що навіть Національний інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України займається вивченням проблем розвитку креативної економіки в 

Україні. Необхідність розвитку креативної економіки в Україні підтверджується намірами 

України інтегруватися в європейське економічне та політичне середовище. Проте, на шляху 

створення креативної спільноти існує безліч проблем, серед яких не розуміння з боку 

держави важливості трансформацій (протягом усіх років незалежності в Україні 

спостерігаються посилення спадного тренду в технічному і технологічному розвитку 

національної системи господарювання та відставання в цьому відношенні від провідних 

економік світу.  

Розглядаючи розвиток креативного класу в Україні, слід зосередити увагу на найбільш 

розвинутому та прибутковому його сегменті – спеціалістах, задіяних у сфері інформаційних 

технологій. Саме ця професійна категорія найбільш перспективна, фінансово забезпечена, а 

тому і приваблива для молоді і не тільки. Збільшення кількості робочих місць та 

закордонний рівень заробітної плати спонукають все більше молоді та спеціалістів інших 

сфер діяльності починати кар’єру в ІТ. Не дивлячись на таку масову зацікавленість у ІТ та 

думку про те, що саме ця сфера зможе допомогти економіці вийти з кризи, великий відсоток 

виготовленого продукту, програмного забезпечення, не залишається в Україні, а реалізується 

у інших країнах світу. Таким чином, українська ІТ-спільнота працює на іноземний інтерес, а 

питання про перспективу розвитку «креативного класу» в цілому, та ІТ-сфери зокрема, 

залишається спірним, зважаючи на те, що більшість спеціалістів схиляються до переїзду у 

більш ІТ-розвинуті країни. 
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РОЛЬ ЯКІСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

«Жодне людське дослідження не може вважатися істинною наукою, якщо воно не 

викладено математичними способами вираження». 

Леонардо да Вінчі 

Соціально-політичні науки довгий час перебували на рівні накопичення та систематизації 

фактів, евристичних уявлень і суб'єктивних оцінок. Просування до отримання 

універсального і конструктивного знання неодмінно супроводжується використанням 

математичних моделей [2, c.1].  

 

Більшість соціально-політичних процесів є випадковими або ж можуть розглядатись як такі. 

Наприклад, фінансові ринки, утворення черг, розподіл голосів на виборах і т. д. Виникає 

питання: чи можливо якимось чином спрогнозувати значення подібних випадкових величин? 

Виявляється, можливо. Сучасна наука пропонує два підходи: 1) математичний та 2) 

економетричний. Суто математичний підхід заснований на теорії випадкових функцій і 

частіше за все використовується у фізичних та інженерних розрахунках. Наприклад, задача 

визначення середнього часу, протягом якого електростанція не може забезпечити споживачів 

електроенергією внаслідок випадкових коливань промислової потужності. Вирішення таких 

задач передбачає наявність аналітично вираженої кореляційної функції. У другому випадку, 

«в економетрії прийнято моделювати часовий ряд як випадковий процес, під яким розуміють 

статистичне явище, що розвивається протягом деякого часу згідно із законами теорії 

імовірностей» [3, c.56]. Економетричний метод заснований на побудові різницевих рівнянь, 

відомих під назвою модель Бокса-Дженкінсона, яка реалізована в так званій моделі АПЗС 

(Авторегресійний процес змінного середнього). Для опису і  прогнозування соціально-

політичних явищ частіше використовують останній спосіб. Обидва підходи передбачають 

деякі проблеми у процесі моделювання. У першому випадку ми можемо зіткнутися із 

надзвичайно складними рівняннями математичної фізики, які потребують володіння сильним 

математичним апаратом. Щодо економетричного підходу, відзначають наступне: 

«Традиційні моделі не можуть адекватно врахувати усі характеристики, якими володіють 

часові ряди, і потребують розширення. Класичною проблемою економетричного підходу є 

безперервна мінливість характеристик часового ряду (нестаціонарність)» [1, c.3]. 

 

Наявність нестаціонарності викликає значні математичні труднощі в обох випадках. Втім, 

сьогодні існують методи, що дозволяють обійти дану проблему і вирішити ті задачі, що не 

можна розв’язати звичайними аналітичними засобами. Це, перш за все, чисельні 

(обчислювальні) методи, при застосуванні яких складність задачі долається за рахунок 

великої кількості однотипних обчислень; причому, що більше обчислень, тим точнішим буде 

результат. Для прогнозування соціально-політичних та економічних процесів ці методи 

отримали назву статистичного імітаційного моделювання.  

 

Роль математичних досліджень у сучасній соціально-політичній сфері важко переоцінити. 

По-перше, застосування математики спонукає дослідника чітко сформулювати свої уявлення 

про досліджуваний об'єкт. По-друге, використання математичних методів дозволяє чітко 

витримати абстрагування від величезної кількості реальних властивостей досліджуваних 

об'єктів, не дає відхилитися від прийнятого дослідником розуміння явища, що вивчається. 

По-третє, за допомогою математичної статистики і теорії імовірностей можна отримати 
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змістовні висновки щодо поведінки складної системи, що не лежать "на поверхні". На 

сьогоднішній день майже всі соціальні дослідження вимушені працювати із надзвичайними 

об’ємами даних, що неодмінно передбачає залучення математики і техніки, тож називати 

соціологію і політологію суто гуманітарними науками у наш час – велика помилка. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦЯ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ 

 

Децентралізація в тому чи іншому вигляді, рано чи пізно, цією чи іншою владою буде 

здійснена. Моноцентрична (централізована) влада вже не може гнучко й ефективно 

управляти регіональними процесами. Вона має поділитися повноваженнями з регіонами. 

Україна має стати не лише децентралізованою, але й у повному сенсі поліцентричною як 

європейські держави, де влада розподілена між органами публічної влади, бізнесом і 

громадянським суспільством.  

 

Делегування значної частини державних повноважень регіональним органам влади й іншим 

інституціональним суб’єктам має продемонструвати довіру до цих інститутів з боку 

держави. Під тиском внутрішніх і зовнішніх обставин інституціональна система публічного 

управління в перспективі знизу доверху буде раціоналізована і приведена до потреб сучасної 

практики. Проте поки що європейські стандарти публічного врядування залишаються для 

нас недосяжною мрією. Експерти вже давно говорять, що надмірний централізм призводить 

до нездатності державного апарату та фактичної девальвації конституційних норм.  

 

Ще жодного разу в Україні не робилися серйозні спроби впровадити принцип системності у 

проведення реформ, який орієнтує дослідника та практика виокремлювати серед багатьох 

проблем пріоритетну сферу – децентралізацію влади.  

 

Більшість позицій щодо розуміння сутності децентралізації базується на телеологічному 

трактуванні цього феномену. Згідно з ним інституціональне призначення децентралізованої 

влади, що реалізується через систему політико-правових інститутів, полягає в захисті прав 

громадян та реалізації місцевих інтересів, тобто інтересів регіонів, субрегіонів і 

територіальних громад, досягненні ефективності публічного управління.  

 

Підхід, що базується на телеології, дає змогу виокремлювати залежно від дослідницького 

завдання інші теоретико-прикладні аспекти децентралізації, акцентуючи увагу на різних 
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формах набуття територіями відносної автономії – політико-правової, організаційно-

управлінської, матеріально-фінансової, етнокультурної та ін.  

 

Телеологічний характер децентралізації залишиться незмінним, оскільки будь-який його 

аспект буде пов’язаний з місцевим інтересом та оптимізацією її реалізації. Таким чином, для 

кожної окремої держави, що ставить за мету децентралізацію, її телеологія – урахування 

особливостей території та реалізація місцевих інтересів – залишається константою. Проте в 

рамках її інваріантності мають бути визначені й певні особливості, й передусім – модель 

децентралізації, її цілі та пріоритети.  

 

Найважливішими цілями децентралізації в Україні є, безсумнівно, оптимізація, 

раціоналізація та демократизація публічного управління. Це, власне, й сформульовано в 

Концепції децентралізації, де визначено, що її мета полягає у «визначенні напрямів, 

механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для 

громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад»[1]. 

 

Українська Концепція децентралізації ґрунтується на інституціональних змінах, що 

передбачають зникнення районних державних адміністрацій та подальше передання їх 

функцій виконавчим комітетам районних рад. Функції і повноваження будуть передані 

обласним державним адміністраціям.  

 

Також на базі структурних підрозділів відповідних місцевих державних адміністрацій будуть 

утворюватися виконавчі органи районних та обласних рад. Буде збільшена роль органів 

місцевого самоврядування з питань, щодо надання громадських послуг населенню даної 

території. В результаті чого чіткий розподіл сфери компетенції та повноважень між органами 

місцевого самоврядування й органами виконавчої влади дасть змогу якісніше вирішувати 

нагальні проблеми регіону. 

 

Реалізація децентралізації надасть можливість передусім зламати кланово-олігархічну (чи, 

можливо, краще сказати олігархічно-люмпенську) систему публічного управління, видалити 

з культурно-інституціонального простору держави елементи командно-адміністративного 

стилю, зокрема домінування централізованого перерозподілу ресурсів; нероздільність влади 

та бізнесу; установити більш-менш прозорі та чесні публічно владні відносини в 

економічних і політичних практиках.  

 

Якщо такі інституціональні зміни відбудуться, будуть усунені патрон-клієнтелістські 

відносини та сурогатні інститути. Політичне життя зможе перейти від імітації дій та 

декларацій до реалізації проголошених намірів, від торгу та ситуативних угод між центром і 

регіонами до державної регіональної політики. Очевидно, саме це мається на увазі, коли 

децентралізацію (у звичайному сенсі) називають матрицею всіх інших реформ. 
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ЧИ МОЖЕ СОЦІОКІБЕРНЕТИКА ПРЕДЕНТУВАТИ НА РОЛЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ 

«ТЕОРІЇ ВСЬОГО»? 

 

Винесене в заголовок питання, яке особисто для мене є  риторичним, сформульоване вслід і 

на кшталт фундаментальної проблеми фізики, а саме пошуку фізико-математичної «теорії 

всього» (англ. Theory of everything), або ж єдиної теорії поля, яка була б в змозі об’єднати всі 

відомі типи фізичних взаємодій... Досить зухвала проблематизація з точки зору історії науки 

та практичного розуму. Однак, зважаючи, що засновник соціології Огюст Конт спочатку 

назвав науку «соціальною фізикою», крім іронії щодо очевидності аналогії, вона (дана 

проблематизація) заслуговує на серйозне ставлення, оскільки схожу еволюцію відношення – 

від скепсису до теоретизувань на тему – витерпіли і наукові пошуки єдиної теорії 

природознавства, здатної об’єднати квантову механіку як теорію мікросвіту із загальною 

теорією відностності, що описує макросвіт. 

 

Щодо соціології, то на фундаментальному методологічному рівні ця проблема супроводжує 

дану науку від самого виникнення, розгалужуючись на ціле дерево протиріч, стовбуром 

якого є сама історично виникла інтенція на осмислення феномену соціального шляхом 

наукового методу, а основними «гілками» його, на мою думку, є наступні: 1) чи методологія 

соціології специфічна для даної науки, чи вона є загальнонауковою? 2) теорія та методологія 

соціології має бути строгою, інтегральною і фундаментальною, чи навпаки – це набір теорій 

та методологій, не дивлячись химерність та еклектичність? 3) одвічна, як і для будь-якої 

науки суперечка утилітаристів та просвітників, а саме: соціологія – це практична і прикладна 

наука, політекономічна цінність якої вирішується безпосередньою практикою, чи все ж 

теоретично-описова, педагогічно-пропедевтична дисципліна, що слугує практиці, межі якої 

виходять далеко за сферу її відповідальності? 

 

На мою думку, саме розуміння шляху розвитку та еволюції, що його пройшла наука від ХІХ 

століття, епохи, коли її було нормативно схоплено, окреслено та кодифіковано, в столітті ХХ 

може дозволити зняти (Aufheben) вищезазначені протиріччя, принаймні для соціології, та 

здійснити прорив до ХХІ століття, присутність якого сьогодні має майже виключно 

календарне засвідчення... Однак, при умові, якщо науковий пошук відбуватиметься з 

теоретичних позицій системології в соціології – соціокібернетики.  

 

Соціокібернетика виникає в другій половині ХХ століття і найповніше осмислення отримує в 

працях Нікласа Лумана, який ототожнив суспільство з комунікацією – «єдиним достовірним 

соціальним фактом». Комунікація функціонує на основі інформаційного обміну, що 

підпорядковується бінарному кодуванню, а тому нею можна оперувати методом математики. 

Соціокібернетика базується разом на кібернетиці першого і на кібернетиці другого порядку. 

За Норбертом Вінером кібернетика - це наука про «управління і зв'язок в тварині і машині», 

або ж «наука про загальні закони отримання, зберігання, передачу та видозміни інформації в 

складних керуючих системах», згідно з визначенням радянського кібернетика Віктора 

Глушкова.  

 

Хайнц фон Ферстер запропонував розрізняти кібернетику першого порядку, як науку з 

вивчення спостережуваних систем, тоді як кібернетика другого порядку займається 

дослідженням систем спостережень. Кібернетика другого порядку базується на 

конструктивістській епістемології і займається питаннями самореференції систем, вивченням 
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системних аутопоезису, диференціації та комунікації, звертаючи особливу увагу на  

залежність спостерігача від знань, в тому числі науково-теоретичних. Крім кібернетики та 

системології, до методолого-теоретичного базису соціокібернетики відносяться філософська 

феноменологія, теорія інформації, теорія алгоритмів та інформатика, математичні теорії 

Джорджа Буля та Герберта Спенсера-Брауна, дослідження операцій (operations research), а 

також практичні досягнення інформаційно-комп’ютерної революції та інші суміжні 

дисципліни і теорії.  

 

Інтеграція соціології-як-соціокібернетики з іншими науками відбувається на 

фундаментальному рівні загальної системології, оскільки соціокібернетика як соціологія за 

свій предмет має особливий вид систем – соціальні системи, що знімає протиріччя 1. 

Протиріччя 2 знімається ще елементарніше і афористично може бути виражено в відомій 

сентенції «E pluribus unum»: всі без виключення існуючі теорії та методології є актами 

комунікації, а їх валідність визначається шляхом чистої прагматики та еволюції. Щодо 3-го 

протиріччя, і на мою думку, найболючішого, то  для початку варто визнати, що наука до 

сьогодні слугує політиці, тобто, відтворює і обслуговує доксу, приблизно так само, як 

філософія була «служницею теології» за часів традиції, тоді як весь пафос модерну в тому, 

що наука має стати безпосередньою виробничою силою. Конструктивістське підгрунтя 

соціокібернетики прирікає її теоретизування на практичність.  

 

Зрештою, в Україні це мало б бути загальним місцем, зважаючи, хоча б, на семінар з 

соціального моделювання, започаткований свого часу ще М. Амосовим в київському 

Інституті кібернетики… 

 

Пиголенко І.В. (м. Київ) 

 

pigolenko@gmail.com 

 

ТРІАНГУЛЯЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В Україні, з набуттям незалежності та переходом до ринкової економіки, активно почали 

проводитися соціологічні дослідження різного рівня: політичні, маркетингові, соціальні 

тощо. За ці роки вже напрацьований певний як теоретичний, так і практичний досвід. Як 

приклад, було створено та запущено сайт «Національний банк соціологічних даних» [4], де 

кожен бажаючий може скористатися не тільки результатами, але і масивами даних для 

здійснення вторинного аналізу. 

 

Сьогодні популярними є як кількісні методи збору соціологічної інформації (найчастіше, 

масові опитування), так і якісні (фокус-групові дослідження, поглиблені інтерв’ю тощо). За 

оцінками експертів  щорічно у світі проводиться до 500 тис. досліджень в різних галузях та 

за різними тематиками.  

 

Перед соціологами постає питання вже не суто вибору того чи іншого методу збору 

інформації, а використання комплексного підходу для вирішення дослідницьких завдань. 

Для охоплення досліджуваної проблеми з різних сторін актуалізується поєднання різних 

методів та підходів збору соціологічної інформації. Сьогодні в емпіричній соціології своєї 

популярності набуває тріангуляція (triangulation) – метод, який було взято з природничих 

наук. Так, тріангуляція використовується в геодезії, як метод визначення положення 

геодезичного пункту, шляхом співвіднесення його з трьома відомими точками. В соціології 

першим поняття «тріангуляції» використав Норман К. Дензін у 1978 році. В роботі 

«Дослідницький акт. Теоретчний вступ в соціологічні методи», Дензін Н.К визначає 
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тріангуляцію, як використання різних методів в аналізі одних і тих же емпіричних подій [5]. 

В даному випадку мова йде саме про методологічну тріангуляцію – використання різних 

методів для підвищення надійності емпіричних даних. Наприклад, для дослідження певної 

проблематики соціологи використовують одночасно декілька методів: збір та контент-аналіз 

документів, проведення фокус-групп і організація масового опитування.  

 

Щодо застосування в практичній діяльності методу тріангуляцію, то найбільшого пошерення 

та використання цей метод набув в сфері моніторингу та оцінювання програм і проектів. 

Канадські фахівці з оцінювання Морра Імас Л.Дж. і Ріст Р.К. зазначають: «Збір однієї й тієї 

самої інформації з використанням різних методів для підвищення точності даних називається 

тріангуляцією методів. Фахівці з оцінювання використовують тріангуляцію методів для 

підкріплення результатів. Чим більше різних методів використано для отримання інформації, 

що підтверджує висновки, тим достовірнішими ці висновки вважаються» [3, C. 314]. 

 

Також, крім тріангуляції методів,  Дензін Н.К. визначає такий вид тріангуляції, як 

тріангуляція джерел інформації. Цей вид тріангуляції визначається в  посібнику з 

моніторингу та оцінки програм і проектів: «Тріангуляція означає аналіз та використання 

даних, отриманих з численних джерел, з використанням різних методів. Отримані дані 

можуть бути підтверджені, а недоліки (чи відхилення) одного методу чи джерела даних 

можуть бути компенсовані за рахунок переваг іншого методу, що підвищує обґрунтованість і 

надійність результатів»  [2, C. 9]. 

 

Російський фахівець з оцінки Кузьмін А.І. зазначає, що при розробці індикаторів 

моніторингу та оцінки «має сенс залучити до цієї роботи кілька людей, оскільки заміри 

будуть проводитися експертами суб'єктивно, і для підвищення надійності отриманих даних 

розумно вдатися до «експертної тріангуляції» [1, С. 95]. Даний вид тріангуляціє 

застосовується рідше, у зв’язку з тим, що пошук та залучення експертів може викликати 

труднощі. Даний підхід слід використовувати або на початку дослідженя, або вже вкінці, 

коли зібрані та зведені дані і потрібна експертна оцінка.  

 

Однією з вимог до соціологічних даних є надійність отриманих результатів. На етапі 

планування соціологічного дослідження дуже важливо пам’ятати про метод тріангуляції, 

його переваги та недоліки. На нашу думку, для отримання надійної інформації, достовірних 

даних, на практиці потрібно використовувати як різні джерела даних, так і різні методи збору 

соціологічної інформації. Щодо кількості джерел інформації, то, в переважній більшості, 

дослідники погоджуються з думкою, що їх має бути не менше трьох.  

 

Тріангуляція, це важливий і необхідний підхід до підвищення достовірності та якості 

отриманих даних пари проведенні різного роду досліджень. В українській практиці цей 

метод набув поширення та практичного використання в сфері моніторингу та оцінки програм 

та проектів.  
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ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

 

Швидкоплинний розвиток подій у сучасному суспільстві змушує людей не звертати увагу на 

певні загальноприйняті норми та правила. Це призводить до того, що відбувається 

порушення цих норм, і як наслідок девіантна поведінка стає практично загальноприйнятною 

для соціуму. Не підкоряючись системі правил певного суспільства, поведінка в залежності 

від її характеру називається девіантною, тобто відхиленою від зазначених, прийнятих 

людьми нормам країни, в якій вона перебуває. Такі відхилення мають широкий спектр: від 

пропусків шкільних занять до кримінального злочину, від незначного порушення правил 

дорожнього руху до крадіжок. 

 

Під девіантною поведінкою мають на увазі: вчинок, дія людини,що не відповідає офіційно 

встановленим чи фактично складеним в даному суспільстві нормам «будь-то  норми 

психічного здоров’я, права, культури чи моралі» [1]. Соціальне явище, виражене в масових 

формах людської діяльності, які не задовольняють офіційно встановленим правилам цього 

суспільства [2]. 

 

Будь-яке суспільство для самозбереження вводить правила поведінки, які забезпечать 

контроль над їх виконанням. Можуть бути 3 форми контролю: ізоляція (відокремлення від 

суспільства); неповна ізоляція, на приклад: виправна колонія, психлікарня; реабілітація – 

підготовка індивіда до включення у нормальне життя (реабілітація алко-, наркозалежних).   

 

Людство перестає сприймати алкоголізм, тютюнопаління, суїцид, наркоманію як девіантну 

поведінку. Е. Дюркгейм розумів під девіантною поведінкою таку, яка не збігається з 

загальноприйнятими в суспільстві цінностями та нормами [3]. За Дюркгеймом, основною 

причиною девіації є аномія – стан дезорганізації суспільства, коли цінності, норми, соціальні 

зв’язки стають суперечливими або взагалі відсутні. 

 

Стан суспільства в Україні на даному етапі можна розглядати як стан соціальної аномії у 

будь-якій сфері організації соціуму. Сучасне суспільство перебуваючи у кризі як економічній 

так і духовно-моральній знаходиться у розгубленості перед вибором норм та цінностей. 

Причинами виникнення девіантної поведінки в українському суспільстві є: важкий 

економічний та соціально-політичний стан у державі; війна на Сході України; занепад 

моральних цінностей у суспільстві; соціальна нерівність; безробіття; неналежне соціальне 

забезпечення. 

 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=UjcpxFE0T4cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Denzin+N.+K.+The+Research+Act.+A+Theoretical+Introduction+to+Sociological+Methods.+N.+Y.+1977:+P.+34&ots=TqPv5a-8Fk&sig=udxrt1UdJey8owzf-OGYVfXvp7Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=UjcpxFE0T4cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Denzin+N.+K.+The+Research+Act.+A+Theoretical+Introduction+to+Sociological+Methods.+N.+Y.+1977:+P.+34&ots=TqPv5a-8Fk&sig=udxrt1UdJey8owzf-OGYVfXvp7Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=UjcpxFE0T4cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Denzin+N.+K.+The+Research+Act.+A+Theoretical+Introduction+to+Sociological+Methods.+N.+Y.+1977:+P.+34&ots=TqPv5a-8Fk&sig=udxrt1UdJey8owzf-OGYVfXvp7Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=UjcpxFE0T4cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Denzin+N.+K.+The+Research+Act.+A+Theoretical+Introduction+to+Sociological+Methods.+N.+Y.+1977:+P.+34&ots=TqPv5a-8Fk&sig=udxrt1UdJey8owzf-OGYVfXvp7Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.kth.se/social/files/56c71040f27654692136b521/why-tirangulate.pdf
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Всі ці причини спонукають людей звертатися до таких чинників, що спричиняють 

порушення норм і є девіантною поведінкою по відношенню до інших. Більша частина 

населення вживають алкоголь понаднормово, що призводить до алкоголізму. Алкоголізм – 

це психо-фізична залежність від алкоголю. Основною проблемою алкоголізму та пияцтва для 

соціуму є те, що вони спричиняють наступні анормальні прояви : злочинність, хуліганство, 

самогубство, адміністративні правопорушення.  

 

Тютюнопаління – актуальна проблема для всього світу. Проявом девіантної поведінки курця 

є некультурне, аморальне ставлення по відношенню до людей, що не палять. Оскільки, 

пасивне куріння шкодить здоров’ю вдвічі більше. Наркоманія – це стан систематичної або 

хронічної інтоксикації організму наркотичними речовинами. Наркоманія чи наркозалежність 

розглядається суспільством як вид девіантної поведінки. Діти в таких сім’ях народжуються з 

фізичними вадами або невиліковними хворобами. 

 

Для вирішення даних проблем створюються різні соціальні центри допомоги, фонди та 

служби підтримки. Держава повинна підтримувати такі організації, для того, щоб допомогти 

людству подолати проблеми девіантної поведінки. Отже , девіантна поведінка - поведінка 

індивіда чи групи, яка не задовольняє прийняті рамки моралі та правові закони, в результаті 

чого ці норми порушуються ними. Девіантна поведінка – наслідок порушення процесу 

соціалізації  та індивідуалізації особистості: в результаті порушення такий індивід впадає у 

той стан, де культурні норми, цінності і соціальні взаємовідносини втрачаються або стають 

слабкішими, йдуть на протиріччя один з одним. Цей стан і є основною причиною девіантної 

поведінки.   
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В ДОБУ ГЛИБИННИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Останнім часом інтерес сучасних західних вчених-соціологів концентрується навколо 

вивчення різних аспектів явища соціального капіталу. Вплив соціального капіталу на 

розвиток, умови життя, світу, навколишнє середовище, потік інвестицій, здоров’я, 

інформаційні технології, сільське господарство, урбанізацію, його взаємозв’язок з рівнем 

злочинності і насилля у суспільстві, крос-культурні дослідження довіри – це теми, які 

привертають увагу аналітиків, що співпрацюють з міжнародними фінансовими інститутами. 

Безумовно, вплив соціального капіталу на різні сфери суспільного життя неможливо 

переоцінити. Крім того, в умовах сучасної трансформації українського суспільства вивчення 

феномену соціального капіталу є вкрай необхідним. Адже саме глибока соціально-

економічна та політична трансформація українського суспільства призвела до суттєвих 

якісних змін соціального капіталу. Ці процеси є характерними для всіх регіонів України, 

особливо на даному етапу розвитку. 
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Соціальний капітал представляє собою сукупність формальних і неформальних соціальних 

мереж, які індивід використовує для виробництва та розподілу товарів та послуг. Соціальна 

мережа – особистісні відносини довіри між обмеженою кількістю учасників, які знають один 

одного і пов’язані між собою кровною спорідненістю, спільністю інтересів або дружбою [1]. 

Сутність соціального капіталу визначається поняттям «ресурс» як сукупність довіри, 

соціальних цінностей і норм, що надає суспільним відносинам певної якісної характеристики 

та забезпечує можливість впливу особистісних життєвих стратегій на суспільний розвиток. 

Зміст соціального капіталу розкривається поняттями «порядність», «компетентність», 

«послідовність», «лояльність» і «відкритість». 

 

Необхідною умовою існування соціального капіталу є довіра. Умовою прояву довіри – 

репутація. Умовою формування довіри – дотримання визнаних етичних принципів і норм як 

внутрішніх, так і в зовнішніх суспільних зв’язках. Соціальний капітал формується в таких 

сферах як сім’я, освіта, професійна діяльність і дружба. Основою для формування 

соціального капіталу є неформальні мережі, що представляють собою групи, члени якої 

поділяють неформальні норми і цінності і забезпечують альтернативні канали для передачі 

інформації всередині організації і через неї [1]. 

 

У трансформаційному українському суспільстві соціальний капітал часто  ототожнюється з 

образами «кумівства», «своячніцтва», а також «аморальної сімейності». В сучасному 

українському суспільстві нестабільність політичної системи, неефективність державної 

машини призводить до заміни соціального капіталу неформальними, інколи 

напівкримінальними «посередницькими» структурами. Слід також зауважити, що для 

української еліти є характерним конвертація символічного капіталу, зокрема, економічного в 

політичний, що є великою проблемою для нашого суспільства. В перші роки незалежності 

даний феномен відтворювався інерційно, завдяки впливу радянської спадщини. Але це 

продовжує відтворюватись і надалі, перешкоджаючи сталому розвитку демократичного 

суспільства.  

 

В останні роки на якісні зміни соціального капіталу вплинули глибинні ціннісні 

перетворення українського суспільства, що беруть свій початок з «Революції Гідності». В 

такий скрутний для України час ми спостерігаємо великий мобілізаційний потенціал, 

консолідованість та рішучість українського соціуму, нарощення культурного та 

символічного капіталу. Дані зміни відбуваються на всіх рівнях суспільства та зачіпають 

політичну, економічну, духовну та культурну сфери життя, що неодмінно повинно стати 

фундаментом для подальшого розвитку України.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ ТА ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ В 

СОЦІОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 

 

Для позначення змін станів суспільства в соціології найчастіше застосовують термін 

«соціальні зміни». Соціальна зміна - різновид зміни взагалі, але вона саме виконує роль 

родового поняття для ряду понять («інновація», «адаптація», «зростання», «модернізація» і 

ін.). Соціологія переглядає чіткий розподіл соціальних станів на соціальну статику і 

динаміку, більш критично ставиться до системних і організаційних підходів.  

 

Товариства розглядаються в русі («процесуальний образ») як дематеріалізована соціальна 

реальність з більш складними, в тому числі «слабкими» (когнітивними) взаємодіями, що 

легко долає захист різних систем. Більше уваги приділяється взаємодії інтегруючих і 

дезінтегруючих процесів. Це краще пояснюють підходи синергетичної самоорганізації, 

соціальної ентропії (І.А. Пригожин, І. Стенгерс), «соціокультурного поля» (П. Бурдьє, Й. 

Пасерон). Метафора «динамічного поля» повніше виражає природу змін як «протяжних» так 

і одночасно фрагментованих. Образ «поля», виявляючи недоліки системологічного пояснень, 

підкреслює значення інтеракціоністского, ідентифікаційного, синергетичного, соціально-

когнітивного підходів. До поняття «соціальна зміна» звертаються всі субдисципліни 

соціології, а також інші науки, в тому числі природні, точні, технічні. 

 

Американський соціолог П. Бергер вважає, що «досвід соціальної зміни знаходиться в самій 

серцевині соціології як дисципліни, сама соціологія розвивалася як інтелектуальна відповідь 

на соціальні зміни, що мали характер катаклізму ».[1] 

 

Динамізм соціальних процесів, та їх ускладнення приводить до необхідності концентрації 

наукових сил на вивченні соціальних змін, як в рамках соціології соціальних змін, що 

знаходить базовий характер, так і на міждисциплінарному рівні. 

 

Ця потреба актуальна і в дискурсі про кризу соціології. Набуття соціологією соціальних змін 

базового характеру допомогло б узагальнювати в її рамках досягнення всіх інших 

субдисциплін та наук. 

 

Соціальні зміни розглядаються зазвичай як розвиток, що йде лінійно ( «лінія») і мульти-

лінійно ( «віяло»), або як цикл (рух «по колу» або «спіралі», як «маятник», «хвиля»). «Лінія» 

розкриває спрямованість процесу до більш високого рівня еволюційним або 

стрибкоподібним (революційним) шляхом. «Хвиля» показує варіативність змін. Цикл - 

форма, де зміни йдуть не прямо («нелінійно»), а послідовно повторюються, проходячи одні і 

ті ж ідентичні фази, як би «по колу». Як пише Ж. Бодрійяр, «динаміка зростання і достатку 

стає колоподібною і звертається на саму себе». У «циклі» кожен стан системи на будь-якій 

стадії має аналог в минулому і може повторитися в майбутньому. Ще в давнину астрономічні 

цикли (космічні ритми) визначали послідовність сільських робіт, а значить, і долю людей.[2] 

До суб'єктів соціальних змін відносять держави, організації та рухи. Г. Блумер бачив в рухах 

«один з найголовніших способів, яким змінюються сучасні суспільства»; А. Турен - 

виробників «історичних діячів»; Е. Гідденс - колективну спробу здійснити спільні інтереси 

або спільні цілі шляхом колективних дій поза рамками існуючого інституту. Але істотно 

змінилася роль рухів і фактори їх формування. У XXI ст. рух сприймають як організаційний 

характер (лідер - активісти - об'єднання - маса), так і мережевий (учасники - тема - інтерес - 
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координатор або провайдер). М. Кастельс називає соціальну структуру інформаційного 

суспільства «мережевим суспільством», яке створено мережами виробництва, влади і 

досвіду, що утворюють культуру віртуальності в глобальних потоках. Товариства пронизані 

повсюдною логікою мережевих структур спілкування та економіки, що включає як 

традиційні торговельні мережі, так і віртуальні мережі реклами, знайомств, контактів, 

отримання знання, впливу на політику і бізнес. 

 

Соціальні зміни можуть в певних межах бути керованими, що дуже важливо для формування 

національної інноваційної системи. Для цього використовують ряд соціальних, політичних, 

правових механізмів соціального управління і контролю, що включають інструменти оцінки, 

експертизи, планування, програмування, моніторингу, моделювання. Скоординоване 

планування надає можливість будувати оптимальні взаємодії всіх структур і рівнів 

управління центру, регіонів, муніципалітетів, підтримувати пропорції їх розвитку. Для 

планування і програмування необхідний моніторинг. 

 

Моніторинг (monitor - застереження, спостереження) - механізм оцінки змін, інформаційного 

забезпечення політики (управління), заснований на систематичному спостереженні за 

параметрами об'єкта. Він виявляє складові соціального зміни, що піддаються 

цілеспрямованому управлінському впливу, зниження негативних ефектів і посилення 

позитивних. Соціологічний моніторинг включає спостереження, аналіз документів, вивчення 

масових уявлень і експертних висновків про зміни. Можна виділити деякі напрямки 

моніторингу соціальних змін: власне управління (у вузькому сенсі), реалізації управлінських 

рішень, прийняття рішень. 

 

Список використаної літератури: 

 

1.Бергер П., Бергер Б. Социология: биографический метод // Личностно ориентированная 

социология / Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. М., 2004. - С. 327. 

2. Бодрийар Ж. Общество потребления. М., 2006. - С. 254. 

 

Шкорінова О.С. (м. Київ) 

 

a.shkorinova@gmail.com 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ВИБОРІВ 

 

Чи мають кампанії вплив на результат виборів? На це питання зазвичай відповідають одним 

з двох способів. Перший спосіб - це коли політологи вивчають дві протилежні кампанії і 

визначають, яка з них має більший вплив на вибори. Другий спосіб - коли політологи 

використовують статистичні методи, щоб проаналізувати, чи вплинула якимось чином 

кампанія на результат виборів. Обидва методи не враховують фактори, що впливають на 

стратегії кампанії, і вплив цих стратегій на підсумки виборів. 

 

Третій спосіб запропонував Дж. Пол Дей, який використовує формальну модель. Ця 

формальна модель розглядає президентські вибори як гру між двома кандидатами, які 

змагаються за голоси виборців в п'ятдесят одному штаті США. Модель включає в себе 

припущення про те, що два кандидати можуть мати різні апріорні ймовірності виграшу в 

кожному штаті, а також різний ступінь ефективності отримання голосів. Рішення за 

допомогою цієї моделі є достатньо простим, але цікавим. Стратегія кандидата визначається 

ефективністю кандидатів, конкурентоспроможністю штату і виборчим значенням штату. 

mailto:a.shkorinova@gmail.com


371 

 

Кандидати будуть виділяти додаткові ресурси: для штатів з вищим виборчим значенням, у 

більш конкурентоспроможні штати, якщо вони є більш ефективними при отриманні голосів. 

 

Структура моделі дає відповідь на питання, чи можуть кандидати вплинути на результат 

виборів. Якщо один з кандидатів є більш ефективним при отриманні голосів, тоді він буде 

виділяти додаткові ресурси і отримає більше профіту на кожну одиницю ресурсу, ніж його 

противник, і тим самим вплине на результат виборів на свою користь. Для перевірки моделі 

Дж. Пол Дей у своїй роботі розглядає історію кампаній і стратегій кандидатів у дев'яти 

президентських виборах з 1976 по 2008 рік у США. Ці історичні довідки забезпечують якісну 

основу для припущення і передбачення моделі.  Статистичний аналіз даних з п'яти цих 

президентських виборів показує кількісну підтримку для припущення і передбачення моделі. 

 

Нарешті, автор робить висновок, показуючи у своїй роботі, що модель є корисною. Що 

стосується кампанії в цілому, наприклад, як кандидати повинні виділяти ресурси на 

губернатора або на вибори у сенат; як незалежні кандидати повинні розподіляти ресурси; що 

станеться, якщо ефективність кандидата варіюється в залежності від штату або часу; і що 

станеться, якщо вартість варіюється в залежності від штату? Здатність моделі відповісти на 

ці питання, показує, що вона може мати широке застосування у вивченні кампаній та 

виборів. Як на мене, модель Дж. Пол Дея дійсно містить глибокий статистичний аналіз 

виборчої кампанії. Якщо застосувати цю модель на прикладі виборчих кампаній українських 

кандидатів, вона буде більш складною ніж у США, що обумовлюється в основному 

кількістю кандидатів на українських виборах, яка зазвичай в декілька разів більша ніж у 

Сполучених Штатах і тим, що буде враховано голос кожного громодянина, а не тільки 

представника колегії виборців.  
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ 

 

Особливістю застосування валідних методик у соціальних дослідженнях історичного 

процесу є ідеологічна неупередженість як щодо засадничих положень аналітики, так і щодо 

набутих під час синтезу матеріалів висновків. Оскільки ми усвідомлюємо, що поза 

компартивістикою науковий підхід не буде дійсним (валідним), то потрібно окремо 

наголосити на тому, що початкова матриця досліджень повинна бути обґрунтованою з точки 

зору раціональності, але апріорі прийнятною у ціннісному вимірі.  

 

Аби історичні факти були вагомими та значущими для пояснення протиріч сучасної 

суспільної практики, необхідним є їх дослідження у контексті певних соціальних теорій, і 

якщо “історика цікавлять подробиці, які, по суті, роблять це явище унікальним, 

неповторним, то соціолога — типові риси, через які проявляються притаманні цьому явищу 

специфічні закономірності” [2., с. 316]. 
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Українська соціологічна традиція має славетну історію, зокрема, в особі М. Грушевського, 

який наголошував на особливому шляху історичної соціології, як науки сучасності, що 

відокремлюється як від ідеалістичної філософії історії, так і від генетичної (передісторичної) 

соціології [1., с. 10].  

 

Різнобарв’я відповідей на історичні виклики сьогодення висвітлюються у роботах О. 

Куценко, А. Горбачика, П. Кутуєва, на яких унаочнюється креативний потенціал 

диверсифікації та контингентності різних факторів суспільної практики як чинників її 

модернізації. 

 

Суб’єктом дослідницьких процесів, наразі, виступає колектив учених, що в ідеальному 

випадку підсилюють творчі інтенції одне одного, компліментарно спрацьовуючи в інших 

відносинах. Тому для надійності інформації, яка видобувається під час наукових розвідок, 

необхідною є попередня узгодженість термінологічного, епістемологічного та аксіологічного 

плану. Бо тільки дійшовши згоди щодо того, які маркери будуть висунуті як найбільш 

адекватні у розкритті внутрішніх закономірностей предмету, що досліджується, можливо 

опрацьовувати самі алгоритми наукового пошуку. 

 

Як безпосередні учасники соціальної практики та особистості, що з огляду на свої ментальні 

особливості, набуту освіту, громадянську позицію, іншими словами “габітус” у розумінні 

П’єра Бурдьє, соціологи покликані до теоретико-методологічної рефлексії щодо питань 

історичної трансформації, осмислення останньої із критичних позицій, у контексті протиріч 

між поточними (тактичними) запитами суспільства та його потребою у стратегічно 

збалансованих дороговказах, протиріч, які є відтворюваними самими процесами історичного 

розвитку. Таким чином, теоретична валідність, як неупереджена концептуалізація 

проблемних історичних викликів, повинна доповнюватися валідністю емпіричних даних, 

отриманих під час конкретних досліджень з урахуванням моніторингу програм, відповідно 

до яких вони проводяться.  

 

З моєї точки зору, існують положення, що потребують повторення, як актуалізації, бо 

причини, що формували проблему – конфлікт – запит не зникли, а лише переформатовані, у 

той же час потрібна інноваційність у розгляді як предметів, що вартують дослідження, так і 

способів їх вивчення. Так, історична соціологія сьогодення допомагає нам розкрити 

особливості взаємодії різних прошарків населення не тільки з точки зору міжкласових 

відносин (чи то у класично марксистському, чи у форматі постмодерного, 

постструктуралістського штибу), а також з точки зору конвергенції соціальних потреб та 

інтересів різних соціальних груп конс’юмеризованого суспільства.  

 

Бо якщо і лишаються константи суспільного простору – то це потреби у самоздійсненні та 

його гарантованості, які і уможливлюються феноменом валідності. Це ж стосується нового 

предметного простору, що виникає внаслідок процесів урбанізації, індустріалізації та 

демографічних змін як складових модернізації світу. Нові об’єкти досліджень для соціологів 

формуються розповсюдженням міждисциплінарного, трансдисциплінарного та 

кроскультурного підходів внаслідок парадигмальних зсувів мультикультурального 

сьогодення. Тому сам процес обґрунтування принципів висунення певних параметрів 

наукового пошуку, їх теоретичного забезпечення та емпіричної перевірки, практичної 

імплементації на терени повсякдення становить важливу проблему валідизації  соціологічних 

даних. А саме останні складають і забезпечують надійність історичних розвідок.  
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Що стосується труднощів перевірки якісних характеристик при розкритті сутності предмета 

досліджень, то є підстави розраховувати на досягнення сучасних інформаційних технологій 

та соціальної інженерії як частини модерного управління. 
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КАПІТАЛІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИНИКНЕННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЕТИКИ: 

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕОРІЇ М. ВЕБЕРА 

В роботі «Протестанська етика і дух капіталізму» М. Вебер розглянув, як соціальний 

інститут релігії впливає на економічні відносини в суспільстві. Цікавим для нього був факт 

не виникнення самого капіталізму як явища, а виникнення західної буржуазії, як передумова 

виникнення такої раціональної економічної системи. Він безумовно виділяв важливу роль 

раціональному праву, яке існувало в ті часи в Західній Європі, проте, зауважував, що 

з’явилось воно завдяки релігійним уявленням, які раніше і слугували головним регулятором 

поведінки людей.  

Загалом, він схилявся до думки, що капіталізм виникає як результат панування 

протестантської релігії в суспільстві. В підтвердження своєї тези він порівнював статистичні 

дані про протестантів та католиків: і дійсно, капітали перших становили більшість серед 

загальної кількості. Вчений вбачав причину такого положення справ саме через те, що в 

протестантизмі присутні ідеї «професійного обов’язку». Найбільш поширені такі ідеї, на 

його думку, були серед кальвіністів, з їх ідеєю про те, що успіх людини в праці показує її 

призначення, та лютеран, з їх ідеєю «покликання» – Бог сам обирає професію, яка робить 

людину щасливою. 

Г. Робертсон, один із критиків М. Вебера, зауважує, що вчений спирається на «покликання» 

протестантів до праці, і робить це помилково. Через те, що ідея «покликання», тобто обраної 

Богом професії, у католиків та протестантів майже однакова, одна релігія не може служити 

передумовою для виникнення капіталізму, а інша – ні. 

Одним із головних критиків Вебера став Амінторе Фанфані, який написав працю 

«Католицизм, протестантизм та капіталізм». Він наводив приклад країн, де капіталістичні 

відносини зародились і досить активно розвивались до протестантської революції. Тобто, 

протестантизм ніяк не міг бути передумовою капіталізму. Проте, вчений погоджується з 

Вебером, що зв'язок між капіталізмом і протестантською етикою існує, просто він зворотний. 

На його думку, люди, що будували капіталізм, вимушені були покинути католицькі країни. 

Також, він зауважував, що як і Кальвін, так і Лютер були вороже налаштовані до капіталізму, 

тому ці дві течії протестантизму навряд чи сприяли б його розвитку та поширенню. Не 

сприймали капіталізм і деякі реформатори: вони вважали, що замість праці для Бога, люди 

почнуть шукати наживи, так як капіталізм раніше характеризували тільки так. Вони називали 

жагу до збагачення однією із ознак божевілля.  

Критикував Вебера і Річард Тоуні. Він, як і Фанфані, погоджується з М. Вебером, що зв'язок 

капіталізму та протестантизму існує, проте не такий, як вказав автор. Річард Тоуні написав 

книгу «Релігія і становлення капіталізму», в якій висловив думку, що протестантизм 
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перейняв риси капіталізму, а не навпаки. Капіталізм, зі своїм раціоналізмом, ідеально 

вписувався в концепцію протестантизму, про те що праця є священною справою. Його 

критика також була спрямована на те, що Вебер знехтував окремими фактами, і дуже 

спростив зв'язок капіталізму та релігії.  

Ніхто з цих критиків не спростовував думку Вебера, що протестантська революція 

пришвидшила розвиток капіталізму, а лише вказували, що капіталізм виник раніше, а 

протестантизм і капіталізм мали взаємний вплив.  

 

Ліщук-Торчинська Т. П. (м. Луцьк, Україна) 

Сальнікова С. А. (м. Луцьк, Україна) 

 

l_torch_t@ukr.net, sv.salnikova@gmail.com 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ У ДОСЛІДЖЕННІ МЕТОДОМ УСНОЇ 

ІСТОРІЇ 

Методологічний каркас усно-історичного дослідження містить поняттєвий апарат 

соціологічної науки. Стрімкість змін, відчутне пришвидшення часу в переломні епохи 

історії зумовлює зацікавленість істориків подіями, які відбулися нещодавно. Змінюється 

звичний образ академічної історії – історики розширюють поле своїх досліджень. Вони 

перестають цікавитися виключно «віддаленим минулим» і зосереджують увагу на тому, 

що відбулося нещодавно, що є «живою історією», яку досліджують методом усної історії, 

звертаючись до оповідей свідків та учасників подій. 

 

В Україні наукові проекти історичних досліджень із застосуванням методу усної історії 

стали поширеними упродовж останнього десятиліття. Увага наукової спільноти, як 

правило, прикута до тематики і результатів усно-історичного дослідження, їх 

інтерпретації, проте все ще на часі і в соціологічному, і в історичному науковому 

дискурсі питання методологічної, методичної та організаційної частини такого роду 

досліджень. Одне із чільних питань в усно-історичному дослідженні внаслідок 

неалгоритмізованості процедури, – це питання вибірки. Відомо, що і кількісній, і в 

якісній дослідницьких стратегіях репрезентативність забезпечується шляхом формування 

вибірки. Між тим, з урахуванням можливої полісемантичності внаслідок множини 

контекстів поняття репрезентативності слід уточнити.  

 

Проблема вибірки (sample) завжди пов’язана із тим, скільки (number of sample) і яким 

чином обирати (sampling), проте репрезентативність оцінюють у кількісній стратегії за 

об’єктом, а у якісній визначають за предметом дослідження. Іншими словами, у 

кількісному дослідженні, де об’єкт пов'язаний із генеральною сукупністю, 

репрезентативною є власне вибірка, а в якісному – репрезентативними є поняття, які 

розкривають предмет дослідження. Питання обсягу вибірки у якісному дослідженні не 

має чітких правил визначення, і є менш взаємопов’язаними із типом вибірки (sampling), 

як у кількісному. При цьому збільшення обсягу вибірки у кількісних дослідженнях 

зменшує помилку, тоді як у якісних – зменшує ймовірність існування невисловлених 

респондентами міркувань: «…чим менший розмір вибірки, тим більшим вузьким є 

діапазон думок і фактів» [1].  

 

А. Страус, Б. Глезер, Дж. Корбін працюють з концептом «теоретична вибірка» в рамках 

стратегії збирання й аналізу якісних даних під іменем «обґрунтованої теорії». Основу 

теоретичної вибірки складає відповідність обраних для дослідження подій та випадків 
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засадничим поняттям теорії. Теоретичну вибірку характеризує взаємозв’язок між 

методами збору і аналізом, в основі останнього – тип кодування.  

 

Центральними поняттями забезпечення вибірки, які характеризують її шлях, є поняття 

випадку і категорій; спосіб пошуку гнучкий, бо триває упродовж усього процесу 

дослідження. Для характеристики понять має значення доречність – відповідність 

засадничим положенням теорії, показником чого є їх присутність в аналізі як категорій. 

А. Страус і Д. Корбін розглядають процес конструювання вибірки залежно від певного 

типу кодування даних – відкритого, осьового чи вибіркового [2, с. 146–148]. 

 

Відтак, на прикладі «обґрунтованої теорії» стає зрозумілим, що в якісному дослідженні 

генералізація даних дослідження набуває іншого сенсу порівняно з класичною 

концепцією статистично репрезентативної вибірки. Якісна соціологія має справу не з 

масовими явищами.  

 

У дослідженні методом усної історії забезпечення репрезентативноcті можна 

витлумачити як охоплення різноманітності, а спосіб – це досягнення «точки насичення» у 

представленні певних соціальних типів (конструюванні зразків). Їх поширеність не має 

центрального значення для обґрунтованості, бо на першому плані в дослідженні – 

суб’єктивність і екзистенція, конструювання історії, з чим в історичній науці пов’язаний 

розвинений на ґрунті постмодернізму антропологічний напрям.  

 

На нашу думку, першочерговою у формуванні вибірки в дослідженні методом усної 

історії є проблема виокремлення методів формування вибірки, їх комбінування задля 

формування вибірки певного дизайну з урахуванням логіки дослідження, його цілей, і 

стратегії аналізу даних.  
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ЗАСТОСУВАННЯ  ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ'Ю В МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

В сучасному світі глибинні інтерв’ю набирають досить великої популярності серед великих 

бізнес-компаній. Директори досить часто використовують даний метод при прийомі 

працівників на роботу та вже серед найманих робітників для того,щоб дізнатись потрібну 

інформацію максимально без похибки. 

У деяких країнах або культурах всередині одного соціуму можуть існувати негласні 

заборони на обговорення будь-яких проблем або просто обговорення своїх почуттів в 

присутності інших людей, тому доцільно використовувати інтерв'ю. 

Необхідність застосування цього методу пояснюється тим, що в ході розмови або просто 

інтерв'ю часто не вдається з'ясувати правду. Крім того, з'ясувавши за спрямованістю питань 
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сферу інтересів співрозмовника, об'єкт розробки може провести в прихованій формі своє 

власне інтерв'ю або «запустити» дезінформацію. З метою уникнення таких ускладнень і 

застосовують глибинне інтерв'ю. 

Глибинне інтерв'ю використовують як при роботі з співробітниками фірми - конкурента, 

представниками державних відомств або світу криміналу, так і при взаємодії з власними 

співробітниками - в тих випадках, коли існує вірогідність розголошування інформації або 

необхідно використовувати свого або чужого співробітника заради своєї вигоди. 

Випадки застосування методу глибинних інтерв'ю: тема дослідження зачіпає дуже особисті 

погляди чи може викликати збентеження під час обговорення в групі (наприклад, вживання 

ліків, контрацептивів, особисті фінанси, захворювання); тема обговорення стосується 

особливостей прийняття індивідуальних рішень (наприклад, про закупівлю якого-небудь 

устаткування ); при обговоренні теми, в якій існують строгі суспільні норми, і на думку 

респондента може вплинути відповідь групи (сплата податків, соціальні проблеми типу 

наркоманії або проституції і т. п.); респонденти нечисленно і географічно віддалені один від 

одного (наприклад, в випадку опитування державних чиновників в різних регіонах); 

респондентами є відповідальні чиновники, дуже багаті, і просто дуже зайняті люди. 

Глибинне інтерв'ю може тривати від 30 хвилин до 3-4 годин в залежності від завдань 

дослідження (тестування упаковки або вивчення способу життя і цінностей) і особливостей 

самого респондента. Існує досить велика кількість модифікацій індивідуальних інтерв'ю, які 

можуть варіювати від досить структурованих до інтерв'ю у вигляді вільної бесіди з 

респондентом, що нагадує бесіду з психоаналітиком. 

У будь-якому інтерв'ю відбувається процес сприйняття й оцінки співрозмовниками один 

одного, він починається в момент першого контакту інтерв'юера і співрозмовника та діє 

протягом всієї бесіди. У цьому процесі є закономірності, знання яких дає можливість 

контролювати його. 

У більшості випадків в інтерв'ю задаються загальні питання в нейтральній формі і при 

неповних відповідях використовуються додаткові уточнюючі питання типу: "Чому ви так 

сказали?", "Не могли б ви розповісти про це детальніше?" , "Не могли б ви додати що-небудь 

ще?", "Чому ви так думаєте?" і т.д. Але іноді цілі дослідження вимагають звернення до 

приватних питань, питань з чітким формулюванням. Їх застосовують, щоб гарантовано 

отримати від респондента відповідь на конкретне запитання, наприклад: "Наскільки вдалий 

вибір зеленого кольору для оформлення даної упаковки?" 

Варто відзначити, що в більшій мірі глибинне інтерв'ю має складності з пошуком 

інтерв'юера, який повинен бути кваліфікованим фахівцем і професіоналом у своїй справі. 

Коли респондент перебуває під сильним тиском соціальних норм, він з легкістю може 

змінювати свою точку зору відповідно до думки більшості або взагалі ухилятися від 

висловлювання своєї істинної думки. 

І для того, щоб отримати в ході обробки і інтерпретації отриманих даних бездоганний 

результат, необхідно проводити його аналіз за допомогою фахівців-психологів.  

Отож,повну інформацію про поведінку, мотиви респондента і їх причини, про які не завжди 

вдається дізнатися в фокус-групах, можна отримати завдяки глибинному інтерв'ю. У 

глибинному інтерв'ю, на відміну від фокус-груп, відсутнії психологічний тиск, що позитивно 

впливає на чесність  і прозорість відповідей респондентів для досягнення поставлених цілей. 
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ПОБУДОВА ДЕРЖАВИ, ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ, У ПОЗААЗІЙСЬКОМУ 

КОНТЕКСТІ 

Суперечливі наслідки домінування неолібералізму на світовій арені спонукають як багатьох 

дослідників, зокрема  Г.Дерлуг’яна, П.Еванса, Т.Скочпо, так і уряди деяких країн звертатися 

до пошуку можливих альтернатив у сфері ідеології та політекономічної практики. 

Альтернативною неолібералізму стратегією модернізації для України потенційно може стати 

синтез досвіду успішних азійських держав, що сприяють розвитку, і критичного 

переосмислення траєкторій руху держав, що сприяють розвитку, які не спромоглися, в першу 

чергу суспільства, яке функціонувало в контексті демократичних політичних практик, а саме 

- Ірландії. 

Однак узагальнення досвіду держав, що сприяють розвитку, які не спромоглися, робить 

необхідним постановку деяких питань для подальшого дослідження, відповіді на які, в 

кінцевому підсумку, і визначать можливість успішного застосування стратегії держави, що 

сприяє розвитку, в українській політекономічної практиці: 

1) Держава, що сприяє розвитку, є виключно регіональним феноменом, властивим Східної 

Азії, або ж існує можливість успішного впровадження такої інституційної матриці в інших 

регіонах світу? Адже кажучи про успішні держави, що сприяють розвитку, ми маємо на увазі 

саме країни Східної Азії, а більшість держав, які так і не зуміли реалізувати цю модель, 

географічно знаходяться поза межами останньої. Чи говорить це про те, що для успішної 

реалізації стратегії держави, що сприяє розвитку, необхідна специфічна національна модель 

капіталізму і відповідний тип бюрократичного апарату? 

2) Держава, що сприяє розвитку − це явище минулого, або воно може відтворюватися в 

сучасних умовах глобального дискурсу демократії і вільного ринку? Іншими словами − що 

стало критичним фактором для постання цієї моделі держави: геополітична кон'юнктура 

холодної війни, послідовна політична воля місцевих режимів або ж комбінація всіх цих 

факторів? Що саме стало причиною спочатку стрімкого економічного зростання, а потім 

рецесії в Ірландії: послідовні реформи, що проводяться місцевим урядом (і, відповідно, 

пізніше зниження в темпі реалізації) або ж теперішня зацікавленість інвесторів в єдиному 

європейському ринку разом з вдалою геополітичною позицією країни і закономірне 

зменшення цього інтересу? 

3) У термінології Макса Вебера держава, що сприяє розвитку, історично має вибіркову 

спорідненість з жорстко ієрархічною бюрократією, яка поставала в межах мілітаризованого 

авторитарного режиму (як це було в більшості успішних країн Східної Азії, за деяким 

винятком післявоєнної Японії) або навіть з тоталітарною диктатурою (на кшталт 

сталінського СРСР). Чи маємо ми підстави говорити про можливість відділення історичної 

спадщини авторитаризму / тоталітаризму і побудові «демократії, що сприяє розвитку»,  що 

поєднує дисциплінуючу роль держави з практиками демократії участі? 

Найбільш легким була б відповідь у дусі сентенції Чжоу Еньлая про Французьку революцію, 

про яку і через півтора століття цей соратник Мао Цзедуна вважав передчасним говорити. 

Однак виклики соціальних змін в Україні вперто не вписуються в оптимістичну 

західноцентристську модель (нео) ліберальної модернізації і породжують імперативи більш 

оперативного реагування. Отже, в якості проміжного вирішення можена стверджувати 

наступне: успішні держави, що сприяють розвитку, виникали в ході масштабних військових 

конфліктів (Південна Корея після війни з Північчю), загроз таких конфліктів (Тайвань під 
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керівництвом Гоміньдану після відділення від материкового Китаю) або ж модернізації, 

рухомої досягненням військових цілей (Японія, починаючи з епохи Мейдзі). У той самий час 

авторитарність / тоталітарність / деспотичность режиму, в рамках якого оперує держава, яка 

декларує свої спроби сприяти розвитку, ні в якій мірі не є гарантією успішності такого типу 

інституції.  

Проте, приклади успішної дифузії технологічних інновацій та інституційних зразків 

(найуспішнішим прикладом останніх є, мабуть, поширення моделей військово-державної 

організації в результаті військової революції 17-го століття) говорять про можливість 

побудови держави, що сприяє розвитку, у позаазійському цивілізаційному і неавторітарному 

політичному контекстах. Досягнення цієї мети вимагає еквівалента «шокової терапії» для 

істеблішменту, яка поставить під загрозу саме існування еліт; культивування компетентної і 

дієздатної бюрократії; а також формування раціонального виборця, здатного до 

довгострокової калькуляції своїх інтересів. Досягнення / створення перерахованих вище 

елементів здатне стати тією формулою успіху, яка призведе до виникнення успішної 

держави, що сприяє розвитку, в нових контекстах, а можливість рефлексії і експлікації 

невдач на цьому шляху є важливим ресурсом для мінімізації ризику провалів подібного 

політекономічного проекту. 

Равлюк А.В. (м. Київ) 

angelikaravlyuk@gmail.com 

ДІАХРОНІЧНИЙ ЗРІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В 

УКРАЇНІ 

Соціальні цінності утворюються та набувають змін впродовж всього історичного розвитку 

суспільства, проте, як зазначає О. І. Вишневський, стрімкий розвиток та визначення 

основних його тенденцій формування припадає на час переходу до демократичного устрою 

життя, що характеризується стосунками природної рівності як окремих людей, так 

суспільства і держави в цілому [1]. 

Початки закладення демократичних цінностей, що в подальшому дали основу для прагнення 

до рівності людей і верховенства законів, були пов’язані зі спробою створення організації 

самоуправління громади, що базувалася б, як тепер можна сказати, на засадах 

справедливості.  Такою організацією стала Запорізька Січ. 

Довгі століття поневолення українського народу іншими, згодом – роки більшовицької влади 

і підкорення Москві не могли не відкласти свій відбиток на тенденціях розвитку цінностей та 

на вже існуючих ідеалах і загальній ментальності. Прикладами таких змін є поява 

інстинктивного соціального бажання відчути над собою «міцну руку», покірності політичних 

та соціальних змін, формування почуття меншовартості, другорядності, гіпертрофованої 

рівності населення. І хоча навіть сьогодні цілий прошарок населення не може позбутися 

штампів мислення та суспільних норм, що нав’язувалися роками нашому народу, такий 

політичний устрій зумовив появу незгодних з ним - людей, що не дали забути про вищі 

цінності своєму народу, не дали злитися в єдину масу, що здатна лише підкорюватися. У всі 

часи з’являються такі «соціальні герої», що відкрито проявляють свою позицію незгоди, 

здатні довести її перед великими масами, цим самим, можливо, змінивши вектор думок та 

цінностей інших людей, однак у період занепаду думки про національну самобутність їх 

діяльність є вирішальною для подальших тенденцій розвитку.  

Здавалося б, довгі віки соціальні цінності українського народу мали демократичне підґрунтя 

і зі здобуттям власної суверенної держави мали б укріпитися і з більшою силою 

спрямовувати людей до створення принципово нового суспільства з властивими йому 

переконаннями щодо соціальної значимості кожної людини та рівності громадян, однак свою 
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роль відіграли тенденції тогочасного економічного розвитку, зубожіння населення. Досі 

звичні гарантії з боку держави поступилися незвичним і не прийнятним для більшості 

колишніх радянських громадян завданням щоденної боротьби за виживання. Виникла так 

звана «ціннісна криза» [2]. З одного боку економічний тиск та абсолютно нова політична 

роль, до якої країна виявилася не готовою у повному обсязі, з іншого – руйнування 

усталених соціальних цінностей та не сприйняття нових як значимих, привели до того, що 

відбувся занепад віри в ідеали (як старі, так і нові), а повноцінне соціальне життя звелося до 

щоденного виживання. Однак, цей етап розвитку є властивим для пострадянських республік.  

Особливо гостро соціальні цінності постали тепер – коли країна пережила перехідні 

політичні процеси та значні зрушення в бік самоусвідомлення державності та самобутньої 

національної належності. Поява національної ідеї стала ядром, що має потенціал цілковито 

подолати стан кризи [3]. Основні тенденції розвитку сьогодні базуються як на традиційних 

засадничих нормах, так і на певному уточненні відповідно до характеристик сучасного 

суспільства. Рівність громадян і громадянське самоврядування, участь у самоуправління – це 

ті базисні цінності, відносно яких і відбувається рух соціальної, політичної, економічної та 

культурних сфер країни. Самовідповідальність людини, визнання особистого та 

громадського, приватної власності, усвідомлення верховенства права стали принципово 

новими цінностями, що є актуальними в контексті суспільних трансформацій. 

Отже, громадянські вартості, що були закладені ще багато років тому, хоч і з багатьма 

поправками, виправдовують себе і є значущими для сучасності народу, набуваючи нових 

тенденцій розвитку під впливом політичних, економічних, та соціальних змін у країні. 
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ 

Питання управління суспільствами, розглянуте через призму соціологічної науки, дає 

досліднику неочікуваний результат. Окрім приватного та державного управління в епоху 

конкуренції проектів модернів, ми знаходимо успішні приклади використання третього 

шляху – колективне використання суспільних ресурсів, що, у свою чергу, відповідає 

концепції сталого розвитку суспільства.  

Приватна власність нерідко веде до надмірної експлуатації ресурсів і їх виснаження. Крім 

того, це приносить низку соціальних проблем, пов’язаних з місцевими громадами. Вони 

відчужуються від користування благами, які вважалися спільними і нічиїми водночас. 

Повна передача спільних благ державі – теж не вирішує проблему. Бюрократична система 

управління громадськими ресурсами передбачає централізацію рішень, що відчужує 

координатора управління від кінцевого споживача. Такі державні рішення не можуть бути 
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адекватними, адже встановлені згори правила зазвичай слабо прив’язані до конкретних 

потреб на місцях та ігнорують думку безпосередніх користувачів ресурсів. 

Таким чином, майбутні покоління ставляться під загрозу сучасниками, які бездумно 

зменшують кількість ресурсів та погіршують якість довколишнього середовища. Для 

вирішення цієї проблеми саме соціальна компонента сталого розвитку є найважливішою. А 

соціальні інновації стають важливим елементом інституціалізації сталого розвитку. 

Соціальні інновації в сучасному світі орієнтовані, перш за все, на вирішення низки 

соціальних та екологічних проблем – таких як зміна клімату, безробіття, злочинність, 

соціальне відчуження, матеріальна бідність, міграція, нерівність у розподілі добробуту, 

старіння населення та інші. При чому, в сучасних умовах соціальні інновації не мають 

фіксованих меж, охоплюють всі сектори економіки (державний, приватний, некомерційні 

організації, домогосподарства) і зачіпають найрізноманітніші галузі, в т.ч. енергетику, 

житлове господарство, охорону здоров'я, освіту, науку, культуру та мистецтво. Спектр дії 

соціальних інновацій досить значний – від нових моделей навчання, соціального захисту чи 

догляду за людьми похилого віку, – до нових способів зменшення кількості екологічно 

шкідливих речовин і відходів, переходу до низьковуглецевої економіки, розширення прав і 

можливостей громад тощо.  

Е. Остром у своїй основній роботі «Управління громадськими ресурсами: еволюція 

інститутів колективних дій»
1
, опублікованій 1990 року, запропонувала піти третім шляхом – 

згадати про традиційне общинне користування ресурсами, вивчити найуспішніші приклади і 

виділити їхні специфічні риси. Дослідження засвідчили, що місцеві громади можуть 

ефективніше управляти ресурсами порівняно з державою чи приватними власниками. А саме 

місцеві громади і є найбільш активними об’єктами та суб’єктами соціальних інновації.  

У чому ж повинна виявлятися в першу чергу соціальна інноваційна діяльність людини та 

громади? На нашу думку, перш за все в тому, щоб забезпечити безпеку свого існування. Але 

не будь-яким шляхом, а таким, що не погіршує ситуацію відкладеними ризиками, а, навпаки, 

розряджає її шляхом цивілізаційного переформатування, що відповідає гуманістичній 

системі цінностей і прогресивної життєвої стратегії людини та громади.  

Таким чином, основними напрямами інноваційної діяльності сьогодні ми вважаємо: 

– Розширення кола суб’єктів соціальної діяльності, залучення в процес вирішення 

соціальних проблем широких верств населення, що призводить до збільшення соціальної 

активності та соціальної самодіяльності, а також до соціального самообслуговування 

населення; 

– Інформатизація соціальної сфери, тобто соціально-економічний і науково-технічний 

процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав 

громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, 

громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів; 

– Збільшення різноманітності організаційних форм і технологій задоволення соціальних 

потреб. 
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