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УДК 94(477) «1917/1922»:32 Солдатенко В. Ф.

Теоретичні обґрунтування 
українських проектів трансформації 

Російської централізованої держави в 
Федеративну демократичну республіку та 

революційна практика 1917–1922 років*

Розглядаються теоретичні концепції, що народжувалися та 

обґрунтовувалися у надрах національно–демократичного 

табору революційної України.

Ключові слова: теоретичні концепції, національно–демократичний 
табор, трансформація, революційона практика.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Хорошо известно, насколько тесно, неразрывно переплетены россий-
ская и украинская истории, судьбы двух славянских, близких народов. 
Не удивительно поэтому, что в украинской среде, в сознании критичес-
ки мыслящих личностей на определенных этапах развития рождались 
соображения, выстраивались планы, касавшиеся перспективы государ-
ственности обоих субъектов, особенно тогда, когда в силу различных 
причин их взаимоотношения представлялись далекими от оптимальных, 
объективно требующими корректировки, подчас весьма существенной.

Непростой, достаточно противоречивый процесс налаживания со-
вместной жизни после Переяславской Рады 1654 г. выявил две главные 
разновекторные тенденции.

Постепенно ощутив уже в Речи Посполитой, а потом и все более осо-
знавая себя некой иной общностью («мы не поляки, не русские, не татары, 
не турки» и т. д., мы другие, отличающиеся самим естеством») после 

*  Статья представляет собой обработанную стенограмму доклада на международной научной конфе-
ренции «Основные этапы развития российской государственности. Центр и периферия. Х–ХХI вв.», 
Москва, 30–31 октября 2008 г. 
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революции под руководством Б. Хмельницкого и заключения договора 
с Москвой украинцы получили возможность не просто сохранить свою 
этническую природу, но и обрели достаточно надежную перспективу, даже 
гарантию для ее упрочения, развития, формирования полноценного наци-
онального организма. Важно, что эта тенденция не могла не приниматься 
в расчет в будущем как один из решающих исторических аргументов.

Однако, встав на путь инкорпорации Украины (практика для того 
времени не то чтобы оправдываемая, но общераспространенная, и в этом 
смысле вряд ли безоговорочно порицаемая), Российская империя, точнее 
ее правители, перманентно стремились к сужению, а затем и искоренению 
национального начала, самобытного естества украинцев.

Конечно, они больше не испытывали тревоги за свое физическое 
выживание (как в предыдущий исторический период). Их не стреми-
лись низвести на какое–то второстепенное положение, сознательно 
ограничивать рост продуктивных сил, вводить неэквивалентный обмен, 
практиковать непропорциональную оплату труда, иную дискримина-
цию по национальному признаку и т. д. Расхожий тезис о колониальной 
зависимости Украины – это, скорее – гипербола, публицистический 
прием, который – содержательно не подтверждается при сколько–нибудь 
объективном сравнении положения Украины в составе Российской 
империи и взаимоотношений классических колоний и метрополий. Не 
случайно, к началу ХХ века в экономическом отношении Украины была 
одним из наиболее развитых регионов России со сравнительно высоким 
уровнем жизни [1,37].

Проблемы возникали несколько в иной сфере и оформлялись со-
вершенно иначе.

Как всегда, весьма проницательно сформулировал свой взгляд и 
на менталитет украинцев и возможные связанные с ним российско–
украинские коллизии Петр I. В одной из своих речей в Сенате он сказал: 
«Сей малороссийский народ и зело умен, и зело лукав: он, яко пчела 
любодельна, дает российскому государству и лучший мед умственный, и 
лучший воск для свещи российского просвещения, но у него есть и жало. 
Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, 
дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства: но 
коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы 
зубы, и российское царство останется не в авантаже» [2,138].

Однако, именно при Петре I, стремясь, очевидно, несколько приглу-
шить самобытность украинцев, начались осуществляться расчетливые 
акции. В частности, царским указом 1720 г. в Украине было запрещено 
издание любых книг, кроме богословских, «дабы никакой розни и особо-
го наречия не было». В этом ряду и запрет о преподавании украинского 
языка в Киево–Могилянской академии (1753 г.), и запрет Синодом рос-
сийской православной церкви печатания украинского букваря (1769 
г.), и Валуевский циркуляр о запрещении на «малорусском» языке книг 
духовного содержания, учебных и вообще предназначенных для началь-
ного чтения (1863), и Эмский указ (1876 г.) относительно запрета ввоза 
в империю любых книг и брошюр на «малороссийском наречии», запрет 
сценических представлений, пения и чтения на этом «наречии» [3,19].

Предоставленные в начале ХХ в. некоторые послабления украинцам 
в языковой сфере после потрясений 1905–1907 гг. были отменены. Так 
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правительство П. Столыпина не пошло на реализацию инициативы депу-
татов Государственной Думы о введении украинского языка в программу 
начального обучения в школах. Повсеместно закрывались «Просвіти», 
одной из целей которых являлась популяризация родного языка, всячески 
преследовалась национальная печать [4,54–55].

Перманентные усилия, направленные на ухудшение социально–
политического статуса украинского народа, ущемление его прав, свобод 
(конечно же, притеснения не ограничивались только языковой сферой, 
которая при всей своей важности еще и наиболее наглядно, убедительно 
проясняет картину), имели своим прямым следствием не затухание (на 
что рассчитывали проводники централизаторской политики), а усиление 
этнического самосознания и рост национальной оппозиционности [5].

Означенное не позволяет солидаризироваться с точкой зрения тех 
российских исследователей, которые считают акции против украинского 
языка, лишь «ситуативными» приемами, а в некоторых эпатирующих и 
труднообъяснимых высказываниях высоких правительственных чинов-
ников усматривают лишь излишне эмоции [6]. Весьма противоречивым 
и неубедительным выглядит стремление доказать, будто бы «жесткого 
русификаторства в Российской империи практически не было, несмотря 
на известного рода указы и циркуляры». «Сами пространства связали 
унификаторское рвение. К тому же вошедшее в традицию головотяпство 
заметно смягчало политику такого рода. Все зависело от конкретного 
чиновника: один блюдет инструкцию слишком рьяно; другой, наоборот, 
взирает на мир философски. В итоге от первоначальных предписаний 
мало что остается» [7,104].

Очевидно ближе к истине позиция тех историков, которые ква-
лифицируют культурно–языковую ассимиляцию в контексте мер по 
административному и правовому объединению и упрочению централизо-
ванного государства, «направленных на обновление России, включавших 
и продвижение русского языка как государственного и linqua franca (языка 
общения. – В. С.)» [8,138]. 

Более того, настойчиво и подчеркнуто именуемых «малороссами» 
украинцев вполне официально (в том числе и на основе достаточно 
распространенных, широко популяризируемых исторических концеп-
ций) считали лишь ветвью российского народа, а еще точнее – русской 
нации. Практически единственное отличие этой «этнографической ветви 
единого русского племени» от цельного, «основного» национального 
массива усматривалось разве что в обиходном диалекте. Последний часто 
трактовался только ухудшенным польскими влияниями и наслоениями 
русском языком.

Как пытались убедить себя и украинцев (а может быть – только 
последних) идеологи централизма, ассимиляторства, великодержав-
ничества (последнего термина по большинству в упомянутых и иных 
публикациях всячески стараются избегать, концентрируя внимание 
лишь на проявлениях местного национализма, в очередной раз прибегая 
к давно разоблаченным Н. Скрыпником приемам «двойной бухгалтерии» 
в национальном вопросе [9]), не будь упомянутого, в общем–то, совсем 
несущественного различия, не было бы проблем украинско–российских 
взаимоотношений, тем более – противоречий. А случись, что последние 
почему–то все же возникли бы, их можно без особого труда преод-
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олеть – настолько сильны, глубинны, фундаментальны исторические 
корни естественного единства непосредственных наследников Киевской 
Руси. Однако при этом ощущалась (отчасти интуитивно угадывалась) 
потребность в специальной, неусыпной заботе об обеспечении любыми 
средствами нерасторжимого, единокровного родства, волевых методах 
этнонациоанльной интеграции. Потому–то апологеты великодержавни-
чества и централизма стремились в тесных «братских» объятиях всячески 
«выдавить» любые намеки на отличия украинцев от русских, вытравить 
из них самобытный этнический дух.

Такая линия стала реальным воплощением процесса, наименованно-
го историком А.Н.Сахаровым «складыванием русской самодержавной 
националистической идеологии», когда «верхи российского общества 
обратились к «рычагам национализма как к панацее против поднимающих 
голову национальных движений народов страны» [10,23–24]. Причем, 
речь может идти не только о подобном производном от сложившихся 
уже ситуаций феномене, но и об его упреждающей функции, что опять–
таки естественно для сложных механизмов зарождения и применения 
полиэтнических идеологических конструкций.

Чем дальше, тем, наверное, больше начало осознаваться, что дело со-
всем не в самоценности языка как такового, когда казалось бы можно было 
проявить определенную, пусть небольшую благосклонность к региональ-
ной «экзотике» (ее внешними символами стал подчеркнутый интерес к 
народному, особенно песенному творчеству, к произведениям Н. Гоголя 
и т. п.). Именно сохранение собственного языка, как естественного водо-
раздела между близкими нациями, которые все же не были этническим 
монолитом, служило той неустранимой базой, которая с неизбежностью 
продуцировала бы «особность» (обособленность), отдельность многомил-
лионного народа с обширнейшей территорией, богатейшими природными 
ресурсами, развитыми продуктивными силами, детерминировала у него 
ту неотвратимую потребность самоидентификации и самореализации, на 
которую по праву претендует и которую рано или поздно осуществляет 
любая, тем более – мало–мальски зрелая, потенциально предрасполо-
женная к самосовершенствованию этническая общность. Безусловно, в 
своем высшем проявлении речь идет о естественном праве нации самой 
определять свою судьбу, при желании – создавать свою собственную 
государственность, выбирать вектор движения в мировом простран-
стве со всеми вытекающими для соседей – пусть самых близких и даже 
родных – вероятными последствиями. Не стоит и говорить о перспективе 
прямой утраты значительной части того, что беспрекословно именовалось 
«исконно русским» (не в прямой ли «генетической», а может лучше ска-
зать – идейной связи с отрицанием такого природного права находятся 
утверждения о том, что и к 1917 г. «в России до нации объективно не мог 
«дозреть» ни один народ (за исключением жителей Финляндии и частично 
Царства Польского)»?) [11,209].

Непрекращающиеся, порой усиливающиеся попытки возвести на 
пути естественного развития, функционирования национального орга-
низма ограничения и преграды вызывали понятную, вполне объяснимую 
реакцию неприятия, сопротивления, порождали потребность поиска изме-
нения ситуации [12,31]. Не отрицая влияния «польской», «австрийской», 
«немецкой» «интриг», «галицийского фактора» в развитии националь-
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ного и политического сознания, оформления соответствующих течений, 
стимулировавших обострение украинского вопроса, нельзя тем не менее 
относить их к первопричинным, определяющим, искусственно преувели-
чивать значение [12,7–31,170–187,248–249].

Стремление найти «золотую середину» в планах достижения 
желаемых перемен, когда бы не были потеряны, сохранены и даже 
упрочены преимущества совместного государственного существования 
и, одновременно, гарантированы условия пролонгации украинской, как, 
впрочем и любой иной национальной самобытности, привели к появле-
нию концепций федерализации России. Она должна была стать семьей 
(союзом) равноправных народов, без ущемления прав в какой–бы то ни 
было сфере общественной жизни.

Идея славянского единства, в первую очередь русского, украин-
ского и белорусского народов стала упрочиваться в головах части 
участников тайных обществ периода декабристского движения, к при-
меру – «Товарищества объединенных славян» (Ю. Люблинский, братья 
А. и П. Борисовы, И. Горбачевский, г. Новоград–Волынский, 1823 г.).

Эта идея вдохновляла интеллектуалов Кирилло–Мефодиевского брат-
ства: Т. Шевченко, Н. Костомарова, П. Кулиша, Н. Гулака, В. Белозерского. 
Она нашла последовательных сторонников в лице М. Драгоманова, участ-
ников повсеместно возникших по его инициативе «Громад».

Когда в конце ХIX – начале ХХ веков обозначилась более ради-
кальная тенденция – «самостийническая» («Братство тарасовцев», 
М. Михновский, программа Революционной украинской партии 
«Самостийна Украина»), она недолго смогла конкурировать с имевшей 
более глубокие идейные корни, ставшей по существу уже традиционной 
и представлявшейся более реалистичной, перспективной концепцией 
автономистско–федералистского переустройства России. Она нашла свое 
воплощение в программах большинства (почти всех) политических партий 
украинства начала ХХ века (Украинская социл–демократическая партия, 
Украинский социал–демократический союз «Спилка», Украинская 
радикально–демократическая партия, Товарищество украинских 
постепенцов и др.), конкретизировалась и пропагандировалась украин-
ской политической элитой (М. Грушевский, В. Винниченко, Н. Порш, 
С. Ефремов, Б. Гринченко, Е. Чикаленко и др.). Отказ от лозунга «само-
стийной Украины» объясняется отсутствием сколько–нибудь широкой 
его поддержки, желанием преодолеть порождаемые настроения насторо-
женности в лагере антимонархических сил, опасениями его членения по 
национальному признаку. Ставшее программным требование «широкой 
территориальной автономии в федеративной демократической республике 
Россия», напротив, приближалось к доминирующим призывам «Прочь 
царя!», весьма органично дополняя и умножая его социальное содержание 
национальным компонентом (царизм – оплот не только социального, но 
и национального гнета).

Начавшаяся в 1917 году Украинская революция (она явилась со-
ставной частью демократических процессов, порожденных Февралем) 
за короткое время снова обнаружила доминирование в настроениях и 
стремлениях федералистской платформы (приверженцев Украинской 
партии самостийников–социалистов оказалось просто несрав-
ненное меньшинство). Официальным курсом Центральной Рады, 
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практически без идейного противодействия, стала автономистско–
федералистская концепция, единодушно утвержденная Украинским 
национальным конгрессом 6–8 апреля 1917 года. Даже сторонники 
лозунга самостоятельности Украины в лице М.Михновского в первые 
месяцы национально–освободительной революции сочли необходимым 
несколько приглушить прежний радикализм, чем в известной степени 
способствовали формированию единого национального демократичес-
кого фронта.

Кстати, вряд ли оправданной является позиция тех исследователей, 
идущих вслед за ними публицистов, которые не просто высказывают 
сомнения относительно квалификации событий в Украине как 
национально–демократической революции, иронично берут само по-
нятие в кавычки, но и подыскивают для них как можно более хлесткие 
пренебрежительно–унизитительные эпитеты, национальных лидеров 
считают психически неуравновешенными, «жуликами», а выработанные 
документы «смесью вранья и несуразиц» и т. п. [13].

Конечно, все содержание общественных процессов и потрясений в 
Украине 1917–1920 годах отнюдь не исчерпывалось только борьбой за 
достижение задач национального освобождения и возрождения в той 
или иной форме украинской государственности. Однако глубина, со-
держание, масштабность возникшего движения, наличие собственной 
платформы, функционирование политических центров, партий, оформ-
ление государственных образований, их выход на международную арену, 
самостоятельное участие в коалициях и многое другое свидетельствуют в 
пользу правомерности превалирующих в последние годы представлений 
о непростом феномене именно как о специфическом явлении, которое, 
будучи связано с другими революционными сдвигами, тем не менее – не 
«адекватно» ранее употреблявшимся для них характеристикам. Логично 
и вполне оправданно вести речь об эпохе революций, одной из которых 
была Украинская.

Главный теоретик и вдохновитель автономистско–федералистского 
курса Украинской революции М. Грушевский исходил из неотвратимости 
торжества в России демократии. Потому он предлагал не отделяться от 
России, наоборот, – принять максимально активное участие в ее превра-
щении в «народоправную» республику, добровольный союз (федерацию) 
национально–государственных образований и, тем самым, добиться обес-
печения достаточных прав угнетенным ранее народам, соответственно 
собственным интересам и целям, налаживать жизнь через систему своих 
национально–территориальных государственных органов. В Украине 
их олицетворением должно было стать Украинское Учредительное 
собрание.

В самых общих чертах стратегию Украинской национально–
демократической революции и государственного созидания М. Грушевский 
очень четко сформулировал в одной из первых статей 1917 года – 
«Свободная Украина» («Вільна Україна»). «Требование народоправия и 
подлинно демократического строя на Украине в отделенной, несмешанной 
автономной Украине, связанной только федеративными узами то ли с 
иными племенами славянскими, то ли с другими народами и областями 
Российского государства, – это старый наш лозунг, – отмечал Глава 
Центральной Рады. – Поднятый еще в 1840–х годах наилучшими сынами 
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Украины Шевченко, Костомаровым, Кулишом, Гулаком, Белозерским 
и иными, он с того времени не переставал быть руководящим мотивом 
украинской политической мысли, организационной работы, культурной 
и общественной деятельности.

…Несомненно, он останется той сердцевинной политической плат-
формой, на которой будет идти объединение жителей Украины без 
различия слоев и народностей. Средней между программой простого 
культурно–национального самоопределения народностей и требованием 
полной политической независимости» [14,99–100].

Следует иметь в виду, что предложенный вариант достижения ново-
го качества украинско–российских отношений был научно обоснован, 
серьезно просчитан в целом ряде публицистических, адаптированных 
на рядового читателя, однако совсем не утрачивавших высокого теоре-
тического уровня работ М. Грушевского той поры. Среди них: «Кто такие 
украинцы и чего они хотят», «Откуда пошло украинство и к чему оно 
идет», «Какой автономии и федерации хочет Украина», «Центральная 
Рада и ее универсалы: первый и второй», «На пороге Новой Украины» 
и др.

Глава Центральной Рады убеждал всех честных людей, тех, кто был 
способен логично мыслить и действовать (и украинцев и русских), в целе-
сообразности, взаимовыгодности, выигрышности отстаиваемого варианта 
достижения гармоничных отношений двух соседних народов.

Украинцы рассчитывали получить возможность распоряжаться своей 
судьбой сообразно национальному интересу. Ведь обретением нацией та-
ких демократических гарантий, исключением возможности вмешательства 
в украинское возрождение (в его основе – осуществление «украинизации 
Украины»), несомненно (во всяком случае – с достаточно высокой сте-
пенью вероятности – прогнозируемо), было развитие такой масштабной 
воли и энергии, что украинству стали бы вовсе не нужны искусственные 
отмежевания от чужих влияний или конкуренций. А принадлежность к 
великой и могучей державе позволяла бы эффективно воспользоваться 
ее очевидными преимуществами на международной арене, особенно 
важными в условиях продолжения мировой войны [15].

Предоставление автономии Украине, по мнению М. Грушевского, не 
только не привело бы к ослаблению общероссийского государства, к его 
распаду, чего панически боялась и чем всех так грозно пугала русская элита, 
а, наоборот, – усилило бы тягу автономных национально–государственных 
образований к сплочению вокруг исторически сложившегося центра, 
к осознанному объединению (а в результате, понятно, – умножению) 
усилий для совместного решения назревших проблем, продвижения по 
пути прогресса.

Подчас такая стратегия оценивается, с одной стороны, как слишком 
ограниченная, умеренная, а с другой – нереалистичная, иллюзорная, 
обманная, заранее обреченная на несбыточность. Однако следует под-
черкнуть, что отличительной чертой М.Грушевского–политика был 
категорический императив – научно обосновывать каждый политический 
шаг. В основе предлагавшегося ученым курса лежит глубокий, очень 
предметный анализ социально–политических альтернатив, внимательное 
рассмотрение всех факторов, которые воздействовали на ситуацию, а 
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выбор наиболее приемлемого варианта деятельности выполнялся прак-
тически с безупречной убедительностью.

Думается, отсутствие радикализма, элементов экстремизма, се-
цессионизма в обосновании концепций украинского национального 
движения и федералистской трансформации России – отнюдь не про-
явление недостаточного уровня развитости национального организма и 
его самосознания на фоне более «продвинутых» этносов, как это неред-
ко пытаются представить [16], а свидетельство совсем иного свойства. 
Лидеры Украинской революции исходили в своих логических построе-
ниях из учета конкретно–исторических условий развития своей нации и 
предлагали взаимоприемлемые, весьма конструктивные и перспективные 
варианты национально–государственного строительства.

Автономистско–федералистский курс Центральной Рады не 
оставался пустой кабинетной абстракцией, а очень оперативно 
пре   вратился в устойчивые убеждения миллионов украинцев и ма-
териализовался в тысячах и тысячах резолюций самых различных 
форумов: от общенациональных и общепартийных до уездных и сельских, 
узкокорпоративных. Происходило уникальное органическое единение 
порождения научного интеллекта с инстинктивными стремлениями 
(точнее – неоформленными) волеизъявлениями широких масс.

Попутно следует заметить, что попытки некоторых современных 
историков и публицистов представить дело так, что массовая поддержка 
идейно–политической платформы Украинской революции была лишь 
результатом инспирирования ее националистическими лидерами [17,147], 
находятся в очевидном противоречии с многочисленными документами, 
собранными в объемных томах, вышедших в последние годы [18].

Центральная Рада вроде бы проявляла массам их внутренние порывы, 
настроения и объективно преобразовывала в идейный стержень быстро рас-
тущего движения. В трехтомнике заместителя Председателя Центральной 
Рады и Председателя Генерального секретариата Владимира Винниченко 
«Возрождение нации» есть характерный подраздел с ироничным на-
званием «І хведеративна!» [19,175–179] (И федеративная!). Настоящий 
мыслитель, тонкий знаток национальной души и талантливый художник 
блистательно, пронзительно–тепло воспроизвел процесс вызревания мас-
сового политического и национального сознания, особенно в крестьянской 
среде. «На Украине, – пишет он, – все крестьянство верило Центральной 
Раде, ибо она была «своя», она хорошо знала потребности «простых лю-
дей» и хотела реализовать эти потребности. Эти потребности назывались 
«автономия Украины» и «федеративная Россия». В этих словах вме-
щались и пробужденная нежность крестьянства, и реабилитированная 
простота, и уважение к «простому» языку, и узаконение его отличия от 
«русского», «кацапа», и ликвидация оскорбительного вечного презрения 
этого «кацапа» к «хохлу», и, наконец, в этих словах было решение вопроса 
войны и земли. Реалистичный, монистический разум крестьянина эти две 
категории – национальное и социальное – сразу же сливал в одну, нераз-
дельную, органично связанную между собой целостность. Кто за землю, 
тот и за Автономию. Кто против Автономии, тот и против земли.

…Крестьян окружали со всех сторон, засыпали доказательствами, 
хитрыми вопросами, ругательствами и враньем по адресу проводников 
украинства, провокационными слухами, призывали к себе, сманивали 
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обещаниями, – крестьяне на это только крутили головами и говорили: 
«І хведеративна!» [19,178–179].

Без большой опасности ошибиться можно утверждать, что любая дру-
гая идеологически–политическая конструкция, кроме лозунга «широкая 
национально–территориальная автономия в федеративной, демокра-
тической республике Россия», не могла так всколыхнуть украинские 
массы, объединить их, направить к общей цели. И если правилен тезис, 
что политика – искусство возможного, то стоит признать – к оптимально 
возможному приближался именно разработанный Центральной Радой 
курс.

Если не упрощать и не примитизировать тогдашнюю ситуа-
цию, то следует вполне обоснованно считать, что именно живой, 
заинтересованный отклик на выдвинутые лозунги не мог не служить для 
руководителей украинского движения дополнительным стимулом для 
приумножения усилий в реализации избранного курса. В значительной 
мере становится понятной та настойчивость, с которой Центральная 
Рада, получив от народа своеобразный мандат, стремилась претворить в 
жизнь автономистско–федералистскую программу в своих трех первых 
Универсалах, принципиально ее отстаивала во взаимоотношениях с 
Временным правительством, а затем и ленинским Совнаркомом.

Конечно, в данном случае речь идет о различных этапах революци-
онной и государственно–созидательной поступи и, естественно, привели 
они к различным результатам.

После определенных трений и неуклюжих попыток противодей-
ствия неконтролируемым процессам, Временное правительство все же 
вынуждено было согласиться со введенной явочным порядком автономией 
Украины, легитимизировало Центральную Раду договоренностью о ее 
превращении в краевой орган (через включение в нее представителей 
национальных меньшинств), утвердило, хотя и с серьезным ограничени-
ем прерогатив, Генеральный секретариат как исполнительную краевую, 
то есть автономную власть, вело с Центральной Радой и Генеральным 
секретариатом переговоры, как с полноправными и полновесными 
государственными институтами, делало это по существу на межгосудар-
ственном уровне, даже конфликтовало как с вполне реальной серьезной 
национально–государственной силой (речь, в частности, и о Временной 
инструкции Генеральному секретариату от 4 августа 1917 г., и о рас-
поряжении открытия уголовного дела за попытку начать подготовку к 
созыву Украинского Учредительного собрания и т. д.). К сожалению, 
снова приходится обращать внимание на односторонность подходов 
к проблеме некоторых историков, склонных доказывать, что «культу-
ра межнациональных отношений (имеются ввиду, конечно, деятели 
национальных регионов – В. С.) спускалась на племенной уровень», тогда 
как «великодержавная реакция» «носила вялый характер» [17,154].

Таким образом, невзирая на вполне понятные стремления многих 
тогдашних украинских политиков достичь большего (что, кстати, имма-
нентно и ретроспективным оценкам определенной части современных 
отечественных историков), осуществлялась реальная, в основе своей 
демократичная трансформация украинско–российских отношений, сни-
мавшая существовавшие острые противоречия и закладывавшая неплохую 
основу для их предупреждения в будущем.
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Одновременно шаг за шагом как бы «нарабатывалась» модель 
функционирования полиэтнического государства в условиях торжества 
демократии, о стремлении к чему неустанно твердили практически все 
тогдашние политические силы.

Приход к власти большевиков внес существенные коррективы в этот 
процесс. Воспользовавшись исчезновением Временного правительства – 
до того главного тормоза процесса автономизации Украины, а также 
«Декларацией прав народов России», провозгласившей государственным 
принцип права наций на самоопределение, Центральная Рада 7 (20 н. ст.) 
ноября 1917 года обнародовала свой III Универсал. 

Идея федеративного переустройства России в документе является 
сквозной, доминирующей, самой рельефной. Достаточно беглого взгляда 
на документ, чтобы убедиться в этом.

«Народ украинский и все народы Украины! – провозглашала 
Центральная Рада. – Тяжелое и трудное время выпало на землю респу-
блики Российской (тут и далее подчеркнуто мною. – В.С.). На севере, в 
столицах идет междуусобная и кровавая борьба. Центрального правитель-
ства нет, и по государству распространяется безвластие, расстройство и 
руина.

Наш край точно также в опасности. Без власти, сильной, единой, 
народной, Украина также может скатиться в бездну, усобицы, резни, 
упадка.

Народ украинский! Ты вместе с братскими народами Украины 
поставил нас охранять права, добытые в борьбе, творить порядок и на-
лаживать жизнь на нашей земле. И мы, украинская Центральная Рада, 
во имя восстановления порядка в нашем государстве, во имя спасения 
всей России, сообщаем:

Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не 
отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо 
станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы 
вся республика стала федерацией равных и вольных народов…

Имея силу и власть на родной земле, мы этой силой и властью станем 
на страже прав и революции не только нашей земли, но и всей России» 
[20,398–399].

В полном согласии со всей Россией предполагалось решение 
конкретных неотложных задач текущего момента: прекращение войны 
и достижение мира, решение земельного, продовольственного вопросов, 
упорядочение производства и распределение продукции, организации 
труда и т. д.

Оканчивался Универсал таким призывом:
«…Граждане! Именем Народной Украинской Республики в феде-

ративной России мы, Украинская Центральная Рада, призываем всех 
к решительной борьбе со всякими беспорядками и разрушениями и к 
дружественному великому строительству новых государственных форм, 
которые дадут великой и изможденной республике России здоровье, силу 
и новую будущность. Выработка таких форм должна быть осуществлена 
украинским и всероссийским учредительными собраниями…» [20,401].

Напрашивается вполне обоснованный вывод: беспокойства за судьбу 
всей России, кажется, больше, нежели за собственную, украинскую.
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За Универсалом последовали обращения, ноты к руководству 
национально–территориальных и территориально–административных об-
разований с предложениями присылать своих представителей в Киев для 
решения вопроса о судьбе России, т. е. о ее федеративном переустройстве. 
Нет оснований подозревать лидеров Украинской Народной Республики 
в неискренности, попытках вести какую–то сложную политическую игру 
со скрытыми целями. Украинские газеты взахлеб патетически вещали, 
что подобно тому, как когда–то «свет христианской веры пошел по всей 
великой земле русской именно из Киева, так и ныне порядка, спасения 
народы России ждут из все того же златоглавого Киева» [21].

В ноябре–декабре 1917 года Центральная Рада предприняла ряд шагов 
по налаживанию контактов с национально–государственными образова-
ниями, возникшими в основном на восточных границах УНР: посылались 
дипломатические делегации на Дон, Кубань, к правительству «Юго–
Восточного Союза» [22]. Основная цель переговоров – формирование 
федерации на принципе однородно–социалистической власти. На опред-
еленном этапе с подобными предложениями Генеральный Секретариат 
обратился и к Совнаркому Советской России.

Конечно, подобный поворот событий вряд ли ранее мог быть спрогно-
зирован. Редактор шовинистической газеты «Русская жизнь» А. Погодин 
с изумлением замечал: «История сыграла с нами странную шутку. 
Украина, которая отделялась от России (надо учитывать, что любые, 
самые ограниченные требования украинцев подобного рода силами ква-
лифицировались сепаратизмом, ложившим начало отделению Украины 
от России. – В. С.), теперь оказалась призванной начать новое собирание 
земли русской» [23].

Однако поведение лидеров украинского национального движения 
было отнюдь не спонтанным, имело (больше всего – для самих себя) 
детерминированную логику.

За украинскими политическими деятелями уже на протяжении до-
статочно продолжительного времени начало закрепляться лидерство 
(на современном языке, очевидно, – неформальное) в национально–
освободительном движении в целом в России. Еще до начала Первой 
мировой войны вокруг Товарищества украинских постепеновцев («по-
ступовців» – ТУП) стал оформляться союз автономистов–федералистов 
во всероссийском масштабе. Не следует сбрасывать со счетов и того 
психологического эффекта, которое оказал на М. Грушевского и его кол-
лег Съезд Народов, проведенный в Киеве в середине сентября 1917 года. 
Он стал яркой демонстрацией поддержки во всероссийском масштабе 
автономистско–федералистских стремлений лидеров украинского дви-
жения, признания их несомненной авангардной роли в выработке планов 
демократического переустройства многонационального государства.

Очевидно, не лишним будет упомянуть и о том, что логика расчетов 
Центральной Рады, пусть и с серьезными оговорками, немало в чем 
совпадала с генеральным направлением политических поисков путей 
создания советской федерации. Вспомним хотя бы ленинский лозунг 
«Пусть Россия будет союзом свободных республик!», родившийся в 
полемике именно вокруг вопроса об отношениях Украины с други-
ми национально–государственными образованиями, возникновение 
которых считалось не просто вероятным, но, в сущности, неизбежным 
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и желательным [24,286]. А одно из ключевых положений «Декларации 
прав народов России» (2 ноября 1917 г.) – областная (территориальная) 
автономия для тех национально–административных единиц, которые 
не пожелают довести дело до национально–государственного отделе-
ния, – четкое декларирование прерогатив и принципов взаимоотношений 
субъектов будущей федерации. 

Интересно, что дипломаты, политики западных стран в последние 
месяцы 1917 года приходили к заключениям о желательности некой фе-
дерации (или конфедерации) антисоветских правительств (в отдельных 
случаях высказывалась надежда и на участие в предполагаемой коалиции 
СНК как «правительства Петрограда, Москвы и окрестностей») для того, 
чтобы сорвать возможность заключения Советской властью сепаратно-
го мира с немцами и, конечно же, изменить начавший осуществляться 
большевиками курс. Центральная Рада при этом фигурировала в планах 
как один из непременных субъектов развития намечавшегося сценария 
[25], ради реализации которого предпринимались серьезные усилия 
представителей Франции и Англии в Киеве [26]. Конечно, не повлиять, 
хотя бы в определенной мере, на позицию и поведение лидеров УНР это 
не могло.

Впрочем, логично допустить и то, что в апеллировании Центральной 
Рады к правительствам краев и областей бывшей России о необходи-
мости консолидации усилий с целью федеративного переустройства 
распадающегося государства прослеживается не только уверенность в 
правильности избранного пути, но и очевидный страх перед перспективой 
остаться один на один с петроградским правительством В. Ленина, неве-
рие в собственные потенции, неготовность только своими силами решать 
наболевшие проблемы даже внутриукраинского развития.

Все сказанное, естественно, с вышеупомянутыми предостережени-
ями, может служить предметом для размышлений о тогдашних общих 
тенденциях, если не закономерностях российского развития. Поэтому и с 
данной точки зрения лидеры Центральной Рады искали и находили пути 
совершенствования российского многонационального государственного 
организма и определения своего созидательного места в нем на обуслов-
ленном объективными обстоятельствами направлении. Из возможных 
вариантов они избирали принципиально исходный, перспективный путь 
поступи, и, хотя и не с оптимальными достижениями, все же неуклонно 
преодолевали морально, политически, да и физически самый сложный, 
самый трудный начальный ее отрезок.

Однако, именно попытка воплощения планов обустройства России 
на избранном Центральной Радой пути привела к эффекту, обратно-
му ожидавшемуся. Вопреки оптимистическим надеждам, никто из 
«негосударственных» прежде наций и народов не спешил приступить 
к строительству новой федерации. Ближайшие соседи, на которых 
рассчитывали как на непременных, заинтересованных партнеров, судя по 
всему, просто не дозрели или просто не успели пройти необходимого пути, 
чтобы уже быть активными субъектами архисложного процесса. Свою 
роль, очевидно, играло и то, что сторонники более радикального решения 
вопросов национальной государственности – финны, поляки, отчасти 
прибалтийцы – не участвовали в этом процессе по иным, известным при-
чинам: они в это время форсировано добивались независимости.
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Единственная же позитивная реакция на инициативы Центральной 
Рады – главного тогдашнего врага большевиствкой власти генерала А. 
Каледина, сформировавшего самый мощный военный антисоветский 
оплот на Дону, – была равносильна вызову «огня на себя» как со стороны 
местных советов, так и из петроградского центра, объективно и автомати-
чески поставила Центральную Раду в трагически самоубийственное для 
лидеров УНР положение воюющей стороны с СНК России.

Один из активных участников событий того времени, талантливый 
историк Д. Дорошенко вынужден был честно признать: «Это была явно не-
посильная и ненужная для Украины задача. Логика событий показала, что 
Украине надо было совсем отделиться от России, стать самостоятельным 
и независимым государством; она должна была признать правительство 
Народных Комиссаров, как правительство России, на основе обоюд-
ного признания (большевики сами тогда постоянно подчеркивали, что 
признают за каждой нацией право на самоопределение вплоть до отде-
ления) и – дать всероссийским делам покой. Украина имела перед собой 
такие колоссальные задачи внутренней организации, что гоняться за 
созданием всероссийской федерации, подвергая себя враждебности уже 
существующего фактически нового российского правительства – это 
была неосуществимая в тогдашних условиях задача» [27,185]. Мысли и 
планы, подобные высказываниям Д. Дорошенко, оформились в систему 
общепризнанных подходов несколько позднее.

А в ноябре–декабре 1917 года в результате реализации выработанного 
Центральной Радой курса вместо достижения нового, демократически–
республиканского федеративного уровня отношений разразился 
острейший конфликт с радикальным (военным) финалом. Последнее, в со-
четании со стремлением лидеров УНР включить в действие международные 
факторы, соответственно – принять участие в Брест–Литовской мирной 
конференции убедило Центральную Раду в необходимости пересмотра 
государственного статуса Украины [28].

Впрочем, провозглашенные 9(22) января 1918 года четвертым 
Универсалом независимость, полный суверенитет Украины вовсе не 
означали немедленного, решительного отмежевания Украины, отказа от 
выкристаллизованных планов трансформации России в демократичес-
кую, федеративную республику. Однако желанная федерация должна 
была объединить уже не автономные образования, а самостоятельные, 
суверенные, что, собственно говоря, больше соответствует общепринятым 
представлениям о конфедеративной модели государственного 
устройства.

Как бы там ни было, федеративному принципу (как способу 
объединения национально–государственных, территориальных образо-
ваний в одном государстве) М. Грушевский, В. Винниченко, большинство 
их единомышленников не изменили и после эмоциональной реакции 
на сокрушительное поражение от советских, в том числе и российских, 
войск в январе 1918 года, снова и снова возвращались к нему на новых 
витках революции.

Основная причина такого последовательного, в чем–то даже 
упрямого поведения заключалась, очевидно, в устранимой вере в на-
учно обоснованные, неоспоримые преимущества федералистской 
модели украинско–российских отношений, взаимодействия всех наций 
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полиэтнической страны, несомненное ее торжество в ближней, или более 
отдаленной перспективе.

Особого разговора заслуживает стремление гетмана П. Скоропадского 
принять участие в возрождении осенью 1918 года федеративной России 
на несоветской основе («небольшевистской России»).

Конечно, нельзя упускать из виду, что инициатива приходится на 
момент поражения Четверного союза в империалистической войне, а это 
сразу ставило под большой вопрос саму дальнейшую судьбу гетманского 
режима, державшегося в решающей степени на силе немецко–австрийских 
штыков.

Впрочем, нельзя пренебрегать и тем, что генерал российской армии, 
дававший присягу на верность царю, убежденный монархист и, одновре-
менно, украинец по происхождению, искренне желал бы оздоровления 
отношений юридически самостоятельной Украины, к руководству кото-
рой он пришел в экстремальных обстоятельствах (вынужден был «терпеть 
власть чужеземцев»), со столь же горячо любимой им великой Россией.

Весьма симптоматичными выглядят размышления П. Скоропадского, 
высказанные в его мемуарах. «Великороссы, – писал он, – должны по-
нять, что старого не вернуть, и что как бы ни была ошибочна политика 
украинцев, Украина не погибнет, а снова и снова будет добиваться того, 
чего ей не дают…

Россия может возродиться только на федеративных началах, а Украина 
может существовать, только будучи равноправным членом федеративного 
государства» [29,307–308].

П. Скоропадский считал подобные перемены единственным путем 
достижения украинско–российского компромисса и принципиально 
предостерегал приверженцев «великой России» от соблазна воспользо-
ваться лозунгом федерации в тактических целях. Он подчеркивал: «Все 
окраины думают: окрепнет Великороссия и снова примется за старый 
гнет всякой национальности, входящей в состав Российского государства. 
Я видел много украинцев, которые высказывали подобные опасения, да 
нечего далеко искать, тот же самый Винниченко, сидя у меня в кабинете, 
говорил при мне одному украинцу–федералисту, что он и сам ничего не 
имеет против федерации, но когда теперь говорить о федерации, то тогда 
русские ничего не дадут впоследствии, поэтому нужно стоять за «само-
стийность» до конца, которая и приведет к федерации» [29,308]. Попутно 
следует отметить, что сказанное диссонирует с логикой рассуждений тех 
авторов, которые считают гетманат попыткой осуществления тактических 
по замыслу планов «малороссийской Украины» [30,448–464].

Щекотливость ситуации заключалась в том, что лишенный поддержки 
австро–немецких оккупантов, не имея сколько–нибудь надежной гаран-
тии (немцы серьезно побеспокоились о том, чтобы помешать созданию 
украинских вооруженных сил), гетман не мог «стоять за «самостийность» 
до конца», вынужден был пасовать перед партнерами (генерал П. Краснов, 
нарождавшееся и упрочивавшееся «белое» движение), идеологической 
платформой которых являлась концепция «единой и неделимой России». 
Принимая чужие правила игры, П. Скоропадский, видимо, осознавал 
(хотя это и не помешало ему провозгласить 14 ноября 1918 года. Грамоту 
о федерации с несоветской Россией – однако, это уже другой разговор: 
о тактике выживания), что реализация договоренностей с П. Красновым 
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не оставляла места не только для самостоятельной, но и автономной, в 
сущности – никакой Украины, просто ликвидировала бы ее субъектность, 
возвращала бы украинско–российские отношении к их исходному доре-
волюционному, реализующему старые, казалось бы уже превзойденные 
противоречия, и как результат к имманентно–конфликтному межнаци-
ональному состоянию.

Вспоминая о пророчествах В. Винниченко, П. Скоропадский с горечью 
должен был констатировать: «Как только я объявил федерацию с Россией, 
я сразу понял, что Винниченко был прав. Через несколько дней появле-
ния грамоты великорусские круги уже никакой Украины совершенно не 
признавали» [30,448–464].

При определенных обстоятельствах перспективными могли ока-
заться планы самого В. Винниченко, оформившиеся в альтернативной 
плоскости, – разрядить напряжение в отношениях возрожденной в 
ходе антигетманского восстания Украинской Народной Республики 
и Российской социалистической федеративной советской республики 
(конец 1918 г. – начало 1919 г.).

Критически проанализировав причины поражения УНР вре-
мен Центральной Рады, предвосхищая неизбежное после жестокого 
гетманско–оккупационного террора тяготение народа Украины к со-
ветской власти (нетрудно было предположить, что на стороне последней 
тенденции, как и в декабре 1917 года – январе 1918 года, окажется несрав-
ненно превосходящий военно–политический потенциал РСФСР), глава 
Директории считал единственным способом преодоления умножившейся 
на протяжении последнего года взаимной национальной вражды, предот-
вращения надвигавшейся войны введение в Украине «системы советской 
власти» [19,133–140].

Доводы и соображения в этом плане были сразу же отвергнуты 
большинством Директории и руководством основных украинских поли-
тических партий, после чего В. Винниченко весьма оперативно предложил 
«усовершенствованный» паллиативный вариант – идею формирования в 
Украине республики трудового народа, политическим и государственным 
фундаментом которой явились бы трудовые советы («рады»), а венчал 
конструкцию политической системы Трудовой Конгресс Украины [31].

Трудовые советы, сформированные не по классовому принципу, – в 
их выборах имели бы право принимать участие все, не эксплуатирующие 
чужого труда, по расчету В. Винниченко, больше бы отвечали социальной 
структуре украинской нации, ее крестьянскому характеру, и, одновремен-
но, были достаточно близкими российским, точнее – большевистским 
советам. Глава Директории говорил даже о родстве двух «диктатур» – 
диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства в РСФСР и 
диктатуры трудового народа в УНР [19,141].

Однако, в данном случае, очевидно, не столь важно выяснение степени 
тождества или различия между советами рабочих, крестьянских, красно-
армейских депутатов и трудовых советов (рад). Важно понять, что таким 
образом глава Директории, соображения и предложения которого были 
официально поддержаны руководящими органами украинских партий и 
правительством, оформлены соответствующими решениями в качестве 
государственного курса, стремился доказать, что реализацией его плана 
противоречия между Украиной и Россией снимаются, по крайней мере, 
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утрачивают если не принципиальный характер, то, уж, во всяком слу-
чае, антагонистическую остроту, что при доброй воле можно не только 
надеяться на мирную разрядку конфликтной ситуации, но и достичь за-
ключения межгосударственного союза (федерации) для осуществления 
общих целей.

Нужно учитывать, что к такому варианту развития отношений про-
являло интерес большевистское руководство Советской России, вокруг 
которой в 1919 году затягивалось кольцо фронтов, и разорвать их про-
чную цепь хотя бы в одном звене – означало облегчить общее положение 
республики. Поэтому, в частности, было уделено подчеркнутое внимание 
чрезвычайной дипломатической миссии С. Мазуренко, направленного в 
Москву главой Дирктории В. Винниченко и председателем правительства 
УНР В. Чеховским [32].

Однако, наметившийся на этом направлении явный прогресс был 
блокирован С. Петлюрой и его окружением, которые избрали ориентацию 
на Антанту, начали активно добиваться у командования интервентов в 
Одессе и Бирзуле благосклонности и поддержки, саботировав при этом 
принятые решения о трудовых советах, введя явочным порядком режим, 
получивший название атаманщины. С отставкой в ходе разразившего-
ся правительственного кризиса с высших государственных постов В. 
Винниченко и В. Чеховского, приходом на первые роли в УНР С. Петлюры 
возможности украинско–российского диалога практически исчезли.

Вместе с тем, не меньшую ответственность за срыв перспективы 
украинско–российского компромисса, имевшего не только временную 
тактическую ценность, но и шансы приобрести долговременное, страте-
гическое значение, В. Винниченко возлагал и на местных большевиков, 
Компартию Украины, в частности, на Г. Пятакова, возглавлявшего с 
20 ноября 1918 года Временное рабоче–крестьянское правительство 
Украины. Именно последнее руководило борьбой за восстановление в 
регионе советской власти (значит – и против Директории), чем подтал-
кивало правые круги УНР к разрыву нормализировавшихся отношений 
с РСФСР, объявлению последней войны [19,222–230].

И даже после этого В. Винниченко не изменил убеждению, что 
соглашение Украины с большевистской Россией на советской осно-
ве – наиболее приемлемый, желаемый, если вообще не единственный 
и, притом, принципиальный, вовсе не ситуативный, конъюнктурный 
вариант развития украинско–российских отношений. Потому, пребывая 
в эмиграции, он, с провозглашением Венгерской советской республики 
весной 1919 года, направился по приглашению Бела Куна в Будапешт 
для переговоров о возможности создания «советского пояса» – Россия – 
Украина – Венгрия и, возможно, далее – Бавария [33]. Логической 
основой взаимодействия в рамках такого пояса нетрудно предположить, 
лежали бы все те же федералистские принципы.

Да и в 1920 г. В. Винниченко провел четыре месяца в напряженных 
переговорах с партийно–советским руководством РСФСР и УССР о 
своем предполагаемом возвращении в Советскую Украину, добиваясь 
при этом больше всего гарантий «украинскости» для Украины как важ-
нейшей предпосылки противодействия наслоениям на неразрешенные 
пока вновь нарождавшихся противоречий, что, несомненно, пошло бы на 
пользу обоим народам, их отношениям [34].
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В данном случае важно иметь в виду, что речь идет не просто о 
позиции и поведении пусть выдающейся и влиятельной, но все же 
отдельной личности. В. Винниченко олицетворял довольно мощное 
течение формировавшегося в 1918–1920 годах украинского национал–
коммунизма. В результате раскола в наиболее многочисленных и 
авторитетных партиях Украинской революции – Украинской партии 
социалистов–революционеров и Украинской социал–демократической 
рабочей партии (они неизменно доминировали и попеременно руководили 
правительственными кабинетами УНР) – отпочковались, организацион-
но оформились Украинская коммунистическая партия (боротьбистов) 
(май 1919 г.) и Украинская коммунистическая партия (январь 1920 г.). 
Обе они, сконсолидировав в своих рядах большую часть членов функ-
ционировавших к тому времени бывших единых партийных организмов, 
приняли советскую платформу, вместе с КП(б)У делегировали своих 
представителей в составы правительств УССР, что, безусловно, расши-
ряло базу возможного сотрудничества и на межнациональном (внутри 
многонациональной Украины), и на межгосударственном (Украина – 
Россия) уровнях, способствовало поиску координированных решений 
вставших задач.

Что касается подходов большевиков к проблеме украинско–
российских отношений, то они выкристаллизовывались постепенно. 
При этом очевидной доминантой практически неизменно оставалась 
федералистская ориентация.

Надо сказать, что РСДРП(б) первой среди общероссийских партий 
заменила в политическом лексиконе термины «малоросс» и «Малороссия» 
на получившие «права гражданства» в 1917 году определения «украинец» 
и «Украина». Достаточно вспомнить даже названия ленинских статей 
лета 1917 года – «Украина», «Украина и поражение правящих партий 
России», а также «Манифест к украинскому народу с ультимативными 
требованиями к Украинской Раде» [35] и др. В официальных докумен-
тах СНК, протоколах его заседаний (а он в последние два месяца 1917 
г. 15 раз слушал вопросы, связанные с развитием событий в Украине, 
взаимоотношениях к ней) неизменно фигурируют термины «Украина», 
«украинский народ», «Украинская Рада» [36,75–76]. Однако куда важнее 
было то, что РСДРП(б) принципиально поддержала требования укра-
инства относительно своего автономного статуса, решительно осуждала 
великодержавничество Временного правительства, а руководители киев-
ских большевиков в знак солидарности с национально–освободительным 
движением в критические для Центральной Рады моменты даже направ-
ляли в ее состав своих представителей, принимали соответствующие, 
пусть с оговорками и предостережениями, резолюции, чем усиливали ее 
авторитет, умножали политический вес.

Преодолев проявления нигилистического отношения к украинскому 
вопросу, национально–освободительному движению первых месяцев 
революции, местные организации РСДРП(б) к концу 1917 года были 
практически едины в вопросе об образовании Украинского советского 
государства, о принципах его взаимоотношений с советской Россией. 
Провозгласив 12 (25) декабря 1917 года Украину советской республи-
кой (с официальным названием Украинская Народная Республика), I 
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Всеукраинский съезд советов заявил о том, что она становится федера-
тивной частью Российской советской социалистической республики.

Были преодолены сепаратизм части руководства большевистских ор-
ганизаций Донецко–Криворожского бассейна, приведший к образованию 
в регионах отдельной советской республики с ее прямым вхождением в 
РСФСР [37].

ІІ Всеукраинский съезд Советов (Екатеринослав, 17–19 марта 1918 г.), 
реагируя на условия подписанного Советской Россией Брестского мира, 
провозгласил Украину самостоятельной республикой. Национальная 
государственность стала для местных большевиков одним из важ-
нейших, определяющих мотивов всей политической жизни. Хорошо 
известно, с какой серьезностью первый официальный глава Народного 
Секретариата (правительства) Украины Н. Скрыпник относился к само-
му факту существования УССР, как принципиально защищал ее в острой 
полемике–конфликте со И. Сталиным в апреле 1918 года, когда нарком 
РСФСР по делам национальностей потребовал от большевиков Украины 
«прекратить игры» в правительство и республику [38,62–65].

В последующем, под влиянием известных факторов, порожденных об-
щими потребностями отстаивания советского строя в гражданской войне, 
отпора интервенции, необходимостью координации и консолидации уси-
лий в реализации планов революционного, социалистического созидания 
нарастали объединительные настроения и тенденции. Важными вехами 
последних стали Военно–политический союз советских республик (июнь 
1919 г.), инициатором которого стала УССР, и экономический договор с 
РСФСР (декабрь 1920 г.).

Время от времени звучали и довольно громкие призывы к слиянию 
двух республик. Однако подавляющее большинство коммунистов на 
местах выступали за сохранение украинской национальной государ-
ственности и дальнейший поиск оптимальных вариантов союзного, 
федеративного единения с Советской Россией. Надо сказать, что такая 
позиция находила не только понимание, но и поддержку руководства 
РКП(б), хотя сегодня подобная гибкая линия иногда находит резкое 
осуждение, воспринимается как «плод большой фантазии кабинетных 
теоретиков» [39,288–289]. Однако, именно терпеливость, взвешенность, 
расчетливость, национальный такт приводили в конце–концов к тому, 
что, казалось бы, неизбежные центробежные тенденции неизменно и в 
общем надежно трансформировались в центростремительные.

Очевидно, уместно вспомнить о том, что именно с Украины в Москву 
поступали достаточно мощные импульсы, касающиеся как формирования 
единого дипломатического фронта на Генуэзской конференции, так и 
выхода на выработку общих параметров, принципов функционирования 
советских республик, их консолидации в некую новую общность.

Так, 6 февраля 1922 года пленум ЦК КП(б)У обсудил, а 11 марта 
Политбюро ЦК КП(б)У приняло специальное постановление о взаимоот-
ношениях между РСФСР и УССР. В документе речь шла о необходимости 
конкретизации взаимодействия центральных и местных органов управ-
ления, уточнения их прав и обязанностей. Д. Мануильскому (первому 
секретарю ЦК КП(б)У) и М. Фрунзе (командующему вооруженными 
силами Украины и Крыма) поручилось добиться в Москве создания 
специальной комиссии из членов ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У, которой 
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надлежало выработать предложения относительно регулирования вза-
имоотношений между республиками [40,100].

11 мая Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев проявленную инициативу, 
согласилось с необходимостью создания специальной комиссии, в кото-
рую должны были также войти представители Беларуси и Закавказской 
Федерации. Такую комиссию для выработки предложений очередному 
Пленуму ЦК возглавил И. Сталин, предложивший известный план «авто-
номизации» [41,191–193].

Проект вызвал решительное неприятие со стороны включенного в со-
став упомянутой комиссии Председателя СНК Украины Х. Раковского, 
квалифицировавшего документ как покушение на национальный 
суверенитет Украины, нарушение достигнутого, пусть несовершен-
ного, неабсолютного, в чем–то даже ассиметричного равновесия в 
украинско–российских отношениях. Отстаивая украинский интерес, Х. 
Раковский с демократических позиций выступал за торжество подлинного 
равноправия в создаваемом государственном объединении, принципа 
добровольности при вхождении в него. В процессе конституирования 
СССР он последовательно отстаивал необходимость гарантий суверени-
тета национальных советских республик, хотя добиться успеха не смог, 
потерпел поражение [42].

Тем не менее, в образованном в 1922 году Союзе Советских 
Социалистических Республик, в его основополагающих документах в 
определенной мере воплотились настроения и стремления значительной 
части украинства, его политической элиты, предлагавшей свои планы 
трансформации бывшей единой и неделимой России в федеративную 
демократическую республику.

Конечно, достигнутый результат значительно отличался от теоре-
тических концепций, зарождавшихся и обосновывавшихся в недрах 
национально–демократического лагеря, хотя бы потому, что соци-
альное устройство страны не предполагалось настолько радикально 
«продвинутым», подвергшимся кардинальным революционным пре-
образованиям. Однако, без сомнения, пропагандируемые украинскими 
лидерами автономистско–федералистские идеи оказали свое влияние на 
умонастроения широкого слоя их соотечественников. Они также непре-
ложно должны были учитываться и при выработке общей, «итоговой» 
модели общежития двух народов, распространявшейся как принцип на 
взаимоотношения всех иных наций и государственных образований, 
возникших на просторах бывшей России, и, очевидно, проделывавших 
тогда в чем–то сходную поисковую творческую работу. Уже одно это 
предполагает пристальное внимание к накопленному опыту, его непре-
ходящим урокам.
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Солдатенко В.Ф. Теоретические обоснования украинских проек-

тов трансформации Российского централизованного государства в 

Федеративную демократическую республику и революционная прак-

тика 1917–1922 годов

Рассматриваются теоретические концепции, зарождавшиеся и 
обосновывавшиеся в недрах национально–демократического лагеря в ре-
волюционной Украине.
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Soldatenko, V.F. Theoretical substantiation of the Ukrainian projects on 
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republic and the revolutionary practice of 1917–1922 

Review of theoretical concepts, conceived and lodged in the interior of the 
national and democratic camp in the revolutionary Ukraine.
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УДК 94(477.4) «17»:37 Ніколенко Ю. Д.

Політика російського царизму в галузі 
освіти шляхетства Правобережної України 

в першій третині ХІХ ст.

Висвітлюється малодосліджене у вітчизняній історичній 

літератури питання – шляхетська освіта Правобережної України 

у першій третині ХІХ ст.

Ключові слова: освіта, шляхта, російський царизм, польське 
дворянство.

Історична доля правобережного шляхетства цікавила істориків вже 
з ХІХ ст. Проте шляхетська освіта в правобережних губерніях, в даний 
хронологічний період до цього часу, не стала об’єктом спеціального до-
слідження вітчизняних і зарубіжних істориків, хоч окремі аспекти цієї 
проблеми знайшли своє відображення ще у середині XIX ст. [25;34]. В 
основному це були реакція сучасників на законодавчі акти, циркуляри 
міністерств внутрішніх справ і народної освіти про обмеження в правах 
поляків. 

Особливу цінність становлять щоденники і спогади сучасників: 
Т. Бобровського [14], Д. Качковського [26], А. Єловицького [23], 
Й. Флавіуса [24], К. Карпінського [28], А. Козерадського [29], Я. 
Крашевського [30], Д. Мечковського [35].

Варто відзначити, що ця наукова проблема стала досліджуватися в 
останній час особливо жваво. Це можна пояснити тим, що в радянський 
період вчені практично не вивчали шляхту та зміни у її становищі.

Польські дослідники, які розглядали життя та діяльність шляхти, 
особливу увагу звертали на східні креси Речі Посполитої, що стали осно-
вою могутності польського землеволодіння [32]. Дослідники намагались 
простежити політику царської влади щодо польської шляхти [6;7;19], 
та показати розмах репресій у XIX ст. [20] Для вивчення шляхетського 
руху на українських землях цікавими є дослідження М. Котера [27] та 
Р. Вапінського [46], які проаналізували особливості формування східних 
кресів Речі Посполитої та визначили фактори послаблення польського 
впливу на правобережні українські землі. Шляхетську культуру цього 
періоду досліджував Ю. Лотман [33].

Велику увагу польські автори приділяють дослідженню життя та 
діяльності визначних співвітчизників. Виходять друком, як праці за-
гальноенциклопедичного характеру, так і праці, присвячені окремим 
видатним особам. Постаті князя А. Чарторийського, який виконував 
обов’язки куратора Віленського навчального округу, присвятили своі 
монографічні дослідження багато вчених. Найцікавішими з них є праці 
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М. Хендельсмана [21] і Я. Сковронека [41]. Освітня діяльність Т. Чацького, 
а також її вінець – Кременецький ліцей – стали темою багатьох досліджень 
ще з ХІХ ст. [16; 25;37], отримавши різних, підчас, зовсім протилежних 
оцінок. Серед них варто відмітити роботи М. Ролле [40], Л. Яновського 
[22], М. Данилевічової [17], А. Сміта, Р. Пжибильського [38]. 

Низку праць польські вчені присвятили й дослідженню освітньої 
справи на колишніх східних теренах Речі Посполитої. Нажаль більшість 
із них мають загальний характер [43], або зосереджують свою увагу на 
одному навчальному закладі [17].

Значний інтерес становить праця Тадеуша Епштейна [19], дослідника 
соціальної історії. Збираючи матеріали для відтворення цілісного образу 
жителя південно–східних теренів Речі Посполитої, він зробив майстерний 
аналіз джерел по історії освіти в шляхетських родинах.

Для вивчення шляхетської освіти на українських землях цікавою є 
дослідження Л. Заштовта. У своїй монографії він, в дусі польської істо-
ріографії, розглянув значні переваги польської шкільної системи перед 
недосконалою російською, вказавши на обмежений характер перших 
спроб русифікації Правобережжя. Високо оцінюючи діяльність Адама 
Чарторийського, дослідник доводив, що школа в Кременці стала одним 
з кращіх середніх навчальних закладів у тодішній Європі.

Іншої концепції, досліджуючи шкільництво на землях литовсько– 
руських у першій третині XIX ст., дотримувався французький дослідник 
Даніель Бовуа, професор історії слов’ян Сорбонни у Парижі та керів-
ник Центру досліджень історії слов’ян при цьому ж університеті, праці 
якого заслуговують особливої уваги [3;4;13]. Критично ставлячись до 
дій А. Чарторийського і Т. Чацького, він переконує, що реформуван-
ня освіти в Російській імперії на початку XIX ст. на Правобережжі 
стало продовженням політики полонізації. І відкриваючи у 1805 році 
Кременецьку гімназію на Волині Т. Чацький намагався зробити з неї 
елітарний заклад для дітей польських магнатів.

Даніель Бовуа вказав на масштабність заходів російського імперсько-
го уряду в соціокультурній сфері, спрямованих на послаблення впливу 
польської шляхти на суспільне життя Правобережної України [3]. 

Унікальний фактологічний матеріал представлено у монографії 
С. Лисенка та Є. Чернецького. Спискам шляхти трьох південно–західних 
губерній, права якої на російське дворянство перевіряла Центральна 
Ревізійна Комісія, передує ґрунтовна вступна стаття. Вона присвячена 
проблемам інкорпорації, нобілітації та легітимації правобережного шля-
хетства в російське дворянство [10].

Цікавий матеріал з історії шляхетства Уманщини містять статті 
І. Кривошеї. У своїх публікаціях автор деталізує напрями російської 
політики щодо правобережного шляхетства та ілюструє їх прикладами 
з минулого уманських шляхтичів [7–9]. У публікаціях І. Близнюка 
акцентується увага на стані шляхетської освіти. Дослідник вказує, що 
після повстання 1830–1831 років на Правобережній Україні були закриті 
десятки освітніх установ, де навчалися шляхетські діти [1;2].

Деяку інформацію з цієї теми містять праці з історії культури та іс-
торії освіти [15;18;42].

Джерельна база дослідження зазначеної проблеми охоплює законо-
давчі матеріали, документи вищих і центральних установ, архівні фонди 
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місцевих адміністративних та станових установ, періодичну пресу, спо-
гади, щоденники та листування державних і громадських діячів. Зокрема, 
фонд попечителя Київського навчального округу, який зберігається у 
Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ф.707) 
і містить різноманітні матеріали, що висвітлюють політику царизму у 
сфері народної освіти. Серед них – циркуляри міністерства народної 
освіти про заборону викладання у школах та вузах польською мовою, 
про обмеження прийому до навчальних закладів, щорічні звіти про стан 
справ у навчальному окрузі.

Надзвичайно цікавим є фонд Канцелярії Київського, Подільського 
і Волинського генерал–губернатора, джерелознавчий аналіз якого здій-
снила В. Шандра [12] і який теж зберігається в ЦДІАК України (ф.442), 
нараховуючи нині 243 664 справи. Зазначимо, що це комплекс надзвичай-
но різноманітних документів, який включає в себе царські та сенатські 
укази, циркуляри міністерства внутрішніх справ, звіти та донесення 
київського, волинського і подільського губернаторів про стан справ у 
губерніях, у тому числі, і донесення про стан освіти.

Нажаль, звіти генерал–губернаторів та губернаторів українських 
губерній в архівах України збереглися далеко не повністю. Більшість 
з них знаходиться в Російському державному історичному архіві в 
Санкт–Петербурзі. Незначна кількість копій цих звітів зберігається у 
Центральному державному історичному архіві України у м. Києві та об-
ласних архівах.

Окремий масив складають родові й особові фонди магнатів та шляхти 
Правобережної України.

Одним із важливих джерел вивчення освітньої політики російського 
уряду в Правобережних губерніях є періодична преса. В Російській імпе-
рії з другої половини XIX ст. зросла чисельність періодичних видань та 
збільшились державні асигнування для університетів, наукових товариств 
на публікацію наукових праць, що відкривало можливості для дослідників 
оприлюднювати результати своїх досліджень у вигляді рецензій, оглядів 
та статей.

Географічні рамки дослідження охоплюють Київську, Волинську та 
Подільську губернії, які за дореволюційним адміні стративно–територіальним 
поділом були об’єднані в окрему адмі ні стративно–територіальну одиницю – 
Південно–Західний край. Кожна з цих губерній поділялась на 12 повітів. Ці 
правобережні українські губернії відрізнялись від лівобережних та південних 
українських губерній своєю історією, складом населення і навіть діючим 
законодавством. Тут панував досить сильний національно–визвольний 
рух, спрямований на відродження Речи Посполитої в кордонах 1772 року, з 
включенням до її складу також і території Правобережної України.

Об’єктом даного дослідження є освіта правобережного шляхетства.
Предметом дослідження виступають головні напрямки царської по-

літики в галузі освіти, що знайшли своє відображення в законодавчих 
та підзаконних актах, розпорядженнях та діях місцевої влади і які були 
спрямовані на зросійщення приєднаних від Польщі правобережних укра-
їнських губерній та боротьбу з польським впливом.

Метою цієї статті є висвітлення заходів царської влади щодо право-
бережного шляхетства у освітній сфері. 
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Хронологічні рамки нашої теми охоплюють період з 1803 року до 1827 
року. Його нижня межа пов’язана з проголошенням Олександром І нових 
принципів організації освіти і початком її реформування. Верхня межа 
визначена руйнуванням цих принципів Миколою І.

Після інкорпорації українських земель Речі Посполитої до складу 
Російської імперії, Правобережжя перетворилась на своєрідний регіон, в 
якому склалася відмінна від російської система державного управління, 
станово–корпоративна організація шляхти, свої правові норми. На додачу, 
цей регіон був слабо забезпечений управлінськими кадрами, незважаючи на 
багаточисельну шляхту [3,24]. Тому перед царською владою постала низка 
гострих проблем, пов’язаних із визначенням засобів інтеграції усіх при-
єднаних територій в одній державі. 

Внутрішня політика уряду царської Росії початку XIX ст. свідчить, 
по–перше, про намагання поєднати встановлення контролю над політич-
ним життям приєднаних від Польщі територій, з прихильністю до багатої 
польської шляхти, по–друге, про неврахування царським урядом усіх 
особливостей цих земель 

Російська політика в галузі освіти початку XIX ст. на приєднаних те-
риторіях створювала умови для збереження існуючої тогочасної польської 
системи шкільної освіти, яка фактично проіснувала в регіоні до початку 
30–х років ХІХ ст. [4,14] Втілення урядової політики у життя в окремі 
періоди набирало різних форм [31].

Слід зазначити, що російська шкільна система лише формувалась, 
у той час, як на приєднаних до Росії землях вже функціонувала одна з 
перших європейських цілісних систем шкільництва – школи Едукаційної 
народної комісії, що була створена за постановою Сейму у 1773 році [36]. 
Матеріальною основою для її існування стали доходи з переданих їй 
маєтків ліквідованого єзуїтського ордену [11,174]. Традиційна мережа 
парафіяльних і монастирських шкіл була значно краще розвинута, ніж в 
Росії, де православна церква не мала в той час особливих успіхів у галузі 
освіти. 

На початку ХІХ ст. найрозгалуженішою була система освіти у 
Волинській губернії, що пояснювалось, зокрема, великою кількістю шля-
хетських родин. Напередодні реформ Олександра І у Волинській губернії, 
за різними даними, нараховувалося від 11 до 13 великих і зовсім маленьких 
навчальних закладів [11,170;47,376]. Більшість з них було засновано ще 
раніше. У Київській губернії нараховувалось три школи, у Подільській 
губернії – чотири школи [3,228]. Серед польських освітніх закладів серед-
нього типу українські вирізнялися своїми розмірами та чисельністю учнів. 
Так, наприклад, за даними Д. Бовуа, серед восьми «польських губерній» 
Волинь посідала друге місце за чисельністю учнів [3,256]. 

Про домінування Віленського навчального округу, до складу якого 
входили Київська, Волинська і Подільська губернії, якнайкраще свідчить 
співставлення числа учнів шести існуючих тоді округах Росії. Понад 30% 
учнів (шкіл всіх ступенів) в імперії складали учні Віленського округу. 
Іншими словами, середнє число учнів на одну гімназію Віленського окру-
гу складало 217 осіб, на повітову школу – 137 учнів; для інших округів 
Російської імперії це було відповідно 58 і 75 учнів [47,44]. 

Переважна більшість учнів у школах Правобережної України похо-
дили зі шляхти, і це було їхньою найпомітнішою відмінністю, порівняно зі 
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школами інших губерній імперії. Тому, тут були майже невідомі проблеми, 
пов’язані з напливом різночинців, властиві іншим регіонам Росії. 

Статистика відображає реальну картину такої експансії серед учнів 
російських гімназій та її одиничний характер у гімназіях Правобережної 
України [47,380]. У закладах, що підпорядковувалися Петербургу, Москві, 
Харкову, Казані й Дерпту, на 4309 учнів припадало 1691 син дворян 
чи придворних сановників, решта були дітьми державних чи міських 
чиновників, купців, міщан, ремісників, солдатів, священиків, вільних 
селян і навіть кількох кріпаків. Натомість, на Правобережжі шляхтичів 
налічувалося 1952 особи на 2224 гімназисти. Серед нечисленних про-
столюдинів тут були переважно міщани (121 учень), сини священиків, 
можливо уніатських (65 учнів), і селяни (85 учнів) — більшість із них, на 
думку Д. Бовуа, напевне були литовцями [3,256].

Ще однією яскравою, притаманною лише правобережним губерніям 
рисою, яка дивувала багатьох російських чиновників, була так звана 
«надмірна схильність до навчання», яка свідчила про те, що шляхта мала 
велику довіру до освіти й багато очікувала від неї.

Саме тому освітню ситуацію, яка склалась на Правобережжі початку 
XIX ст., сучасні дослідники характеризують як традиційно полоністичну 
та переважно шляхетську [11,170]. 

Реформування шкільництва Київської, Волинської і Подільської 
губерній відбувалося з 1803 р. на основі Віленського навчального окру-
гу, а з 1824 pоку – Харківському навчальному округу. Провідна роль у 
реалізації освітніх змін належала князю Адаму Чарторийському (куратору 
Віленського навчального округу) і графу Тадеушу Чацькому (візитатору 
училищ Київської, Волинської і Подільської губерній). Питання про 
фінансування освіти повинні були вирішити багаті землевласники, які 
мали виділити зі своїх коштів суми, завдяки яким існували б заклади, 
гідні їх самих [34].

Загалом, на Волині, Поділлі та Київщині було відкрито більше ста 
польських шкіл. Так, наприклад, Софія Потоцька у 1815 році відновила 
колишню фундацію родини в Немирові на Поділлі. Чарторийський відкрив 
у 1819 році дві школи у своїх маєтках: у Меджибожі на Поділлі та у Клевані на 
Волині. Останньою, у 1822 році, відкрила школу в Теофіполі на Південній 
Волині родина Сапєг [47,376]. В 1803–1822 роках у цих школах училося 
від 10 до 13 тисяч учнів [47,50].

Державні навчальні заклади займали значно скромніше місце, хоча їхня 
кількість зросла з 5 у 1808 році до 23 у 1824 році [13,201]. Наприклад, з 
1804 року почали функціонувати школи в Житомирі, Луцьку і Кам’янцю–
Подольськім [13,92]. Київ лишався без гімназії до 1810 pоку, у Кам’янці її 
так і не створили, на Поділлі гімназію було засновано примусово лише 1814 
року, у містечку Вінниця. У 1833 році її було переведено до Кам’янця 
[47,376]. 

Гімназії нараховували від 400 до 700 учнів, однак більшість школярів 
виховувалися в менших повітових школах, які нараховували переважно 
від 100 до 200 учнів.

Вінцем всіх заходів Т. Чацького стало заснування у 1805 році 
Кременецької гімназії (що 1818 р. стала ліцеєм) [16,170]. Кременецький 
ліцей, завдяки значному матеріальному забезпеченню та висококваліфі-
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кованому викладацькому складу, перетворився на елітарний заклад для 
дітей польських магнатів.

Розвиткові світської освіти сприяв указ від 17 травня 1804 pоку, за 
яким мали бути конфісковані всі василіянські монастирі, що не проводили 
педагогічної діяльності [48,39]. 

Всупереч тенденції до збільшення числа світських шкіл, духовні 
навчальні заклади були численішими, на початку ХІХ ст. в них навчалось 
від 5 до 7 тисяч учнів [47,50]. Дві протестантські школи діяли у Межирічі та 
Дубровиці [5,174]. Кармеліти мали школи в Олиці, Вишнівці, Кам’янцю–
Подольськім, а 1811 року відкрили школу в Бердичеві на Волині [48,42]. 
Домініканці мали школу в Любарі, тринітарії – в Теофіполі, а піяри – в 
Межирічі, Олиці та Дубровиці [47,380].

Василіянських шкіл було більше, що свідчить про інтенсивну діяльність 
уніатів у цьому регіоні в XVII—XVIII ст. Їхні школи були в Овручі, 
Володимирі й Любарі на Полині, у Барі на Поділлі, у Каневі та Умані на 
Київщині [47,386]. 

Домінування заснованих орденами шкіл було помітним також у 
співвідношенні учнів та вчителів. Якщо підсумувати і визначити число 
учнів, які відвідували орденські школи, тоді виявляється, що в 1822 році 
з числа 11000 учнів середніх шкіл, понад 4800 (понад 40%) відвідувало 
світські школи, натомість майже 6200 (понад 55%) – орденські школи. 
Якщо ж додати до числа учнів середніх шкіл, заснованих орденами, число 
учнів парафіяльних шкіл (6000), ми отримаємо понад 12 тисяч учнів, що 
виховувалися у духовних навчальних закладах. 

За даними Даніеля Бовуа, на 349 вчителів (1804 р.), 254 (73%) ви-
кладало в церковних і монастирських школах. Найчисленніших кадрів 
мали ордени василіян – 74 вчителів (21 %), піярів –51(15%), домінікан-
ців –35(10%) і єзуїтів – 31 (9%) [3,259]. Характерною тенденцією було 
поступове зростання числа світських вчителів.

Слід зазначити, що, хоча духовні школи були тісно пов’язані зі шлях-
тою, саме з її середовища по духовним навчальним закладам завдано 
вирішального удару [45,314].

Підготовка викладачів і якість навчальних програм грунтувалась на 
ідеях Просвітництва [19,23]. Звичайно, далеко не всі плани викладання 
дисциплін були реалізовані, професійна спеціалізація перебувала ще в за-
родковому стані (медицина, учителювання, священицьке служіння), але, 
попри все, дирекція шкіл на Правобережжі продовжувала здійснювати 
централізовану підготовку підручників і розробляти педагогічні дирек-
тиви, що забезпечувало єдність навчального процесу.

Навчальні дисципліни формували погляди, глибоко відмінні від тих, 
що панували в учнівських родинах, проте їм бракувало можливостей 
реалізувати себе. Відчуженість життєвих поглядів від реалій тогочасного 
суспільства сприяла загостренню конфлікту між шляхтою і викладачами, 
що й використала царська влада для подальшої русифікації регіону.

Поява на посаді міністра народної освіти графа А. К. Розумовського, 
який запровадив обов’язкове підтвердження дворянського звання для 
вступу до університету, знаменувала собою новий етап російської по-
літики в галузі освіти. Першою, зміну політичного курсу щодо освіти 
відчула безземельна та малоземельна шляхта, котра мала право й була 
змушена вчитися, щоб здобути якусь кваліфікацію. Відтепер цей шлях 
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інтеграції, офіційно проголошений в основоположному акті 1803 року, 
уже був закритий для непідтверджених у шляхетстві юнаків. У 1819 році 
новий міністр народної освіти Голіцин запровадив систему надання уні-
верситетських ступенів, за якої просування в кар’єрі, завдяки заслугам, 
стало ще проблематичнішим [3,258].

Оскільки кошти на функціонування навчальних закладів надходи-
ли, переважно, від великих землевласників, тому і контроль, не лише 
матеріальний, було покладено на наглядову раду, яку мали обирати 
на шляхетському зібранні. У такий спосіб цілковито порушувалися 
функції зібрань, визначені у Грамоті Катерини II, вже не кажучи про 
руйнування принципів , проголошених у 1803 році Раду в повіті мав 
очолювати почесний директор. До неї входило також двоє духовних осіб, 
призначених луцьким і кременецьким католицькими єпископами, що 
поклало край світським тенденціям, успадкованим від польської Комісії 
національної освіти 1773 року. Обрані на трирічний термін, наглядачі, 
збираючись чотири рази на рік, повинні були схвалювати рішення щодо 
запрошення, призначення та звільнення викладачів, могли втручатись 
у програми й перелік дисциплін [44,119]. У такий спосіб директор і 
викладачі перетворювалися на виконавців, що отримують платню і 
слухаються наказів своїх щедрих добродійників. Справами колишнього 
Фонду національної освіти відтепер могли цікавитися лише казенні палати, 
тобто держава.

Тому й не дивно, що навчання надалі не стало розглядатись як привід 
до кар’єрного зростання, що в свою чергу призвело до падіння престижу 
освіти, прояв якого можна прослідкувати за статистичними даними 
Вінницької гімназії [18,311]. Подібне зменшення чисельності учнів стало 
притаманне і старшим класам усіх навчальних закладів [13,271].

19 серпня 1827 року Микола І поширив нову систему освіти на всю 
імперію, і шляхта втратила останню можливість необмеженого кар’єрного 
зростання, що поклало край культурним амбіціям поляків і могло б 
зруйнувати всю систему шкіл та університетів, якби реалізація її була 
доведена до кінця.

Підводячи загальний підсумок, необхідно зазначити, що й досі не іс-
нує спеціальних робіт, де б узагальнювалася історія розвитку шляхетської 
освіти в Україні.

Шляхетська освіта на Правобережжі в першій третині ХІХ ст. була 
представлена навчальними закладами двох типів: духовними і світськими, 
які в свою чергу поділялись на державні й приватні.

Російська політика в галузі освіти на Правобережній Україні першої 
третини XIX ст. свідчить, по–перше, про намагання інтегрувати елементи 
системи шкільної освіти Речі Посполитої, по–друге, про неврахування 
царським урядом усіх особливостей приєднаних від Польщі територій.

Література
Близнюк І.В.1.  Шляхетська освіта на Правобережній Україні в кінці XVIII – на 
початку ХІХ ст.: Публічні школи при базиліянських монастирях // Гуманітарні 
науки: проблеми, пошуки, перспективи. Збірник наукових праць. Частина VI. 
/ Редкол.: В. Г. Кузь (голов. ред.) та інші. – К.: Знання, 2000. – С.14–23.
Близнюк І.В.2.  Освіта польської шляхти в першій половині ХІХ ст. // Національні 
меншини Правобережної України: історія і сучасність: Науковий збірник: 



33

ІСТОРІЯ Випуск 17

Серія «Праці Житомирського науково–краєзнавчого товариства дослідників 
Волині». – Т.18. / Відп. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир: Видавництво 
«Волинь», 1998. – С.121–123.
Бовуа Даніель3. . Російська влада та польська шляхта в Україні (1793–1830). – 
К.: Інтел, 2007. – 300 с.
Бовуа Даніель.4.  Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та 
українським масами (1831–1863). – К.: Інтел, 1997. – 415 с.
Геровська X.5.  Ліквідація останніх греко–католицьких осередків Поділля 
за часів Російської імперії // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки.: 
Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції 
(23–24 червня 1999). – Хмельницький : Поділля, 1999.
Геровська X.6.  До питання про декласацію шляхти у Подільській губернії. // 
Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки.: 36. наук, праць за матеріалами 
міжнародної наукової конференції (23–24 червня 1999).– Хмельницький : 
Поділля, 1999.
Кривошея І., Кривошея Ір.7.  Російське законодавство про шляхетство 
Правобережної України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // 
Сангушківські читання. Збірник наукових праць І Всеукраїнської наукової 
конференції (24–25 січня 2003 р., м. Славута) / Редкол.: В. Г. Берковський 
(голова), Ю. М. Панишко (відп. ред.) та інші. – Львів, 2004. – С.161–166.
Кривошея І.І., Кривошея Ір.І.8.  До питання про інкорпорацію та юридичну 
легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець 
XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Південний архів: Збірник наукових 
праць. Історичні науки. – Випуск 16. – Херсон: Видавництво ХДУ, 
2004. – С.82–91.
Кривошея І.І., Кривошея В.В., Близнюк І.І.9.  Уманщина в етнополітичній іс-
торії України (кінець XVIII – перша третина XIX ст.). – К.: ІПіЕД НАНУ, 
1998. – 81 с.
Лисенко С., Чернецький Є.10.  Правобережна шляхта (кінець XVIII – перша 
половина ХІХ ст.). – Біла Церква: Видавництво ТОСК, 2002. – 394 с.
Щербак Н.О.11.  Національне питання в політиці царизму у Правобережній 
Україні (Кінець XVIII – початок XX ст). – К., 2005. – 616 с.
Шандра В.12.  Київське генерал–губернаторство: історія створення та діяльності, 
архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999
Beauvois· D.13.  Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko–ruskich 1803–1832, przeł. 
I. Kania, t. I–II , Rzym – Lublin, 1991. – 459 s.
Bobrowski T. 14. Pamietnik mojego zycia. T.1. Warszawa: Panstwowy Instytut 
Wydawniczy. –1979. – 305 s.
Bruckner A.15.  Dzieje kultury polskiej. T. 4. – Warszawa: F. Pieczatkowski, 1946. – 
639 s.
Chmielowski P .16.  Tadeusz Czacki, jego zycie i dzialnosc. – Petersb., 1898. – 189 s.
Danilewiczowa M.17.  Zycie Krzemienca w latach 1813–1816. – Londyn, 
1960. –241s.
Dybiec J. 18. Studia z dziejow oswiaty i kultury w Polsce XVIII– XIX w. – Wroclaw, 
1977. – 327 s.
Epsztein T.19.  Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na 
Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II poł. XIX w – Warszawa : «DiG», 1998. – 233 
s.
Golka V.20.  Represje carskie wobec ziemian kresow wschodnich /Ziemiatinstwo w 
Polsce XIX – XX w. – Kielce, 1994.



ІСТОРІЯ Випуск 17

34

Handelsman· M.21.  Adam Czartoryski. – Warszawa: TNW, 1949 – 382 s. 
Janowski L.22.  W promieniiach Wilna i Krzemieсca. – Wilno: J. Zawadsri, 1923. – 
271 s.
Jelowicki A.23.  Moje wspomnienia. – Warszawa, 1970. – 303 s.
Flawiusz J.24.  Autobiografi a. Przef. J. Radozycki. – Poznan, 1986. – 201 s.
Kaczkowski K.25.  O szkole krzemienieckiej i jej fundatorze. – Kraków: «Gwiazda», 
1847. – 260 s.
Kaczkowski K26. . Wspomnienia o Krzemiencu. – Kraków: «Gwiazda», 1848. – 144 
s. 
Koter M.27.  Kresy panstwowe – geneza і wlasciwosci w swietle doswiadczen geografi i 
. Zbior studiow I Pod red. K.Handke. – Warszawa, 1997. – S. 9–52.
Karpinski K28. . Historia mego wieku i ludzi, z ktorymi zylem. Opr. R. Sobol. – 
Warszawa, 1987. – 314 s.
Kozieradzki A.29.  Wspomnienia z lat szkolnych 1820–1831. Wyd. S. Kawyn. – 
Wroclaw, 1962. – 199 s.
Kraszewski J.I.30. , Wspomnienia Wolynia, Polesia i Litwy. Wyd. S. Burkot. – 
Warszawa,1985. – 271 s.
Kresy i pogranicza31.  / red. Zb. Fras. – Olsztyn: WSP, 1955. – 266 s.
Lepkowski T.32.  Polska – narodziny nowoczesnego narodu: 1764–1870. – Warszawa: 
PWN, 1967. – 539 s.
Łotman J.33.  Rosja i znaki : kultura szlachecka w XVIII i na początku XIX / Jurij 
Łotman ; przekł. i posłowie Bogusław Żyłko. – Gdańsk : «Słowo/obraz terytoria», 
1999. – 501 s.
Merczyng H.34. , Kollqtaja i Czackiego «Projekt urzadzenia Gimnazjum Woiynskiego 
i wszystkich innych szkуl w Guberni Wolynskiej». – Warszawa, 1881. – 87 s.
Mieczkowski D.35.  Wspomnienia krzemienieckie. Wyd. M. Danilewiczowa, w: 
«Rocznik Wofyсski». Tom VIII. – Rуwne, 1939.
Mrozowska K.36.  Walka o nauczyciely swieckihc w dobie KEN. – Wroclaw: Zaklad 
im. Ossolinskich, 1956. – 360s.
Osiсski A.37.  O tyciu і pismach T. Czackicgo. – Krzemieniec, 1816.
Przybyiski R.38.  Krzemieniec: opowiesc ob rozsadku zwyciezonych. – Warszawa: 
Sic, 2003. – 201 s.
Rolle M.39.  Ateny Wolyсskie, Szkic z dziejow oswiaty w Polsce. – Lwow: Macierz 
Polska, 1923
Rolle M.40.  Tadeusz Czacki i Krzemieniec. – Lwow: Macierz Polska, 1913. – 131 
s.
Skowronek· J.41.  Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861. – Warszawa, 1994. – 355 s.
Slowinski L.42.  Tradycja i postęp : studia z dziejów edukacji narodowej pod zaborem 
rosyjskim.– Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
2000. – 89 s.
Truchim S.43.  Szkice z dziejow szkolnictwa i kultury. – Poznan: Drukarnia 
Mieszczanska T. A., 1930. – 137 s.
Truchim S.44.  Wspolpraca polsko–rosyiska nad organizacija szkolnictwa rosyiskego w 
poczatkach XIXwieku. – Wroclaw: Zaklad im. Ossolinskich, 1960. – 144 s.
X. Hugona45.  Kołłątaja korespondencja listowa z Tadeuszem Czackim, t. II, Kraków: 
s.n., 1844. – 396 s.
Wapinski R.46.  Kresy polskiej mysli politycznej w XIX і XX wieku (po roku 1945). 
Zbior studiow I Pod red. K.Handke. – Warszawa, 1997. – S. 85–107.
Zasztowt· L.47.  Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich 
dawnej Rzeczypospolitej. – Warszawa: Paper & Tinta, 1997. – 459 s. 



35

ІСТОРІЯ Випуск 17

Życie i działalność karmelitów bosych48.  w diecezji kamienieckiej w latach 1622–1866 
/ Praca zbiorowa pod red. Czesława Gila OCD. – Kraków, 2001. – s. 42–

Николенко Ю.Д. Политика российского царизма в области образо-

вания польского дворянства Правобережной Украины в первой трети 

ХІХ в.

Освещаеґся малоисследованный в отечественной исторической литера-
туре вопрос – шляхетское образование Правобережной Украины в первой 
трети ХІХ в.

Ключевые слова: образование, шляхта, российский царизм, польское 
дворянство.

Nikolenko, Yu.D. The policy of the Russian tsarist regime in the sphere 

of education of the Polish nobility in the Right Bank Ukraine in the first third 

of the 19th century

Illumination of an issue poorly investigated in the domestic historical literature – 
the education of the Polish gentry in the Right Bank Ukraine in the first third of the 
19th century.

Key words: an education, the nobility, the Russian tsarist regime, the Polish 
gentry.
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УДК 94: 327.5(262.53) Машевський О. П.

Питання Босфору та 
Дарданелл у діяльності міжнародних 
союзів в період російсько–японської 

війни 1904 – 1905 років

Досліджується вплив проблеми Чорноморських проток на 

діяльність та трансформацію військово–політичних альянсів у 

період війни між Росією та Японією на початку ХХ ст. Приділяється 

значна увага вивченню значення дипломатичної боротьби щодо 

проблеми проходу кораблів російського чорноморського 

флоту через Босфор та Дарданелли для функціонування 

британсько–японського, російсько–французького союзів, 

розвитку російсько–британських та російсько–німецьких 

відносин в цей період.

Ключові слова: Чорноморські протоки, військо–політичний альянс, 

дипломатична боротьба, Росія, Японія.

Дослідження витоків Першої світової війни, яка докорінно змінила 
історію людства, ще тривалий час буде актуальною темою для дослідників. 
Зважаючи на це, необхідно детально вивчати формування міжнародних 
союзів напередодні згаданої події. Хоча, на початку ХХ ст., Європа була 
поділена на потужні військово–політичні блоки, система міжнародних 
відносин була ще досить гнучкою та схильною до трансформації. Тому, 
кожен важливий чинник, особливо у період чергової міжнародної кризи, 
міг мати вирішальне значення для перебігу цього процесу. До таких ви-
значальних факторів належить боротьба великих держав за контроль над 
Чорноморськими протоками, зокрема, в роки російсько–японської війни, 
яка, незважаючи на те, що розгорнулась на далекосхідних теренах, суттєво 
впливала, як на європейську, так і близькосхідну політику. 

В західній, радянській та сучасній російській історіографії підніма-
лися важливі аспекти проблеми впливу чинника Проток на міжнародні 
відносини у згаданий період. Н. Дасковісі та К.Філліпсон звернули ува-
гу, переважно, на незаконні дії російських чорноморських пароплавів 
«Петербурга» та «Смоленська», які, пройшовши під торгівельним пра-
пором Босфор, Дарданелли та Суецький канал, згодом, оголосили себе 
військовими кораблями [23,262–263; 30,170–172]. А. Макфі, досить 
слушно, наголосив у своїй монографії, що антиросійські дії Лондона, у 
питанні Проток, були зумовлені, багато в чому, бажанням підтримати 
свого союзника Японію [27,27].
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Сучасний російський дослідник А.Болдирєв, також, зосередився 
переважно на тому, що заперечення Порти щодо пропуску російського 
чорноморського флоту через Протоки, з метою перебазування його на 
Далекий Схід, було зумовлено тиском Великої Британії на султана [2,74–
93;3,23–26]. Радянський вчений А.Гальперін, досліджуючи формування 
та функціонування британсько–японського союзу, в тому числі, в період 
російсько–японської війни, у цьому контексті, торкнувся і проблеми 
Чорноморських проток [7,217–237].

Проаналізувавши історіографію питання, можна дійти висновку, що, 
хоча дослідники піднімали важливі його аспекти, однак, ще комплексно не 
аналізувався вплив проблеми Проток на діяльність міжнародних союзів та 
міжсоюзницькі відносини у 1904–1905 роках. Тому, автор ставить своїм 
завданням вивчення згаданої проблематики у запропонованій статті.

Проблема Босфору та Дарданелл була привернула увагу великих 
держав ще напередодні російсько–японської війни. У вересні 1902 року 
Росія, шляхом безпрецедентного тиску, змусила Османську імперію, в 
порушення всіх міжнародних угод, дозволити прохід з Середземного 
до Чорного моря, чотирьох міноносців, придбаних царським урядом 
у Франції. Проходження цих російських кораблів до Чорного моря й, 
навіть, в перспективі, захоплення Росією Босфору та Дарданелл, згідно 
висновків британських військово–морських експертів, враховуючи 
посилення позицій Великої Британії в Єгипті й, в першу чергу, навколо 
Суецького каналу, вже не могло кардинально змінити стратегічну 
ситуацію у Східному Середземномор’ї [28,59]. Інша справа, що Форін 
Офіс був зобов’язаний, згідно з союзною японсько–британською угодою 
1902 року, яка мала виразно антиросійську спрямованість, гарантувати 
непорушність міжнародних договорів й, в першу чергу, тих, у яких були 
зацікавлені обидві держави [7,109–116]. Токіо, звичайно, турбувалося про 
те, щоб, у випадку його збройного конфлікту з Петербургом, російський 
чорноморський флот не мав змоги пройти через Босфор і Дарданелли й, 
здійснивши перехід на Далекий Схід, посилити тихоокеанську ескадру 
[26,241–242]. У цьому контексті можна розглядати, зважаючи на 
загострення російсько–японських відносин, попередження Порті, яке 
зробив статс–секретар із закордонних справ Великої Британії Ленсдаун 
в кінці квітня 1903 року. Згідно з повідомленням російського посла І. 
Зінов’єва, британський дипломат, у розмові з послом Османської імперії в 
Лондоні Муссурус–пашою 28 квітня 1903 року, наголосив на необхідності 
того, щоб султан «вжив заходів для запобігання будь–яких порушень 
принципу закриття Проток, оскільки, інакше, Англія буде вимушена, зі 
свого боку, вдатися до відповідних заходів» [16,81].

Досить показовою, для характеристики діяльності японсько–
британського союзу, була розмова міністра закордонних справ Японії 
віконта Хаяші з британським статс–секретарем з іноземних справ 
Ленсдауном 11 січня 1904 року, тобто, за кілька тижнів до нападу на 
Росію. Японський дипломат звернув увагу на стурбованості Токіо ін-
формацією, що після початку війни «російський чорноморський флот, 
вірогідно, пройде через Протоки, щоб посилити військово–морські сили 
Росії на Далекому Сході. Японський уряд, – продовжував віконт Хаяші, – 
сподівається, що, якщо виникне це питання, британський кабінет буде 
вживати всіх необхідних заходів задля запобігання згаданій загрозі». 
Маркіз Ленсдаун заспокоїв свого схвильованого візаві й запевнив його, 
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що Лондон, «безумовно, буде сприймати це як дуже серйозне порушення 
міжнародних зобов’язань з боку Росії» [24,232–233].

27 січня 1904 року британський кабінет розглянув звернення Японії 
з вищезгаданого питання. Щоправда, сподіваючись на те, що Росія не на-
важиться на таке грубе порушення міжнародних угод по Протокам, він 
так і не виробив конкретної протидії цій можливій акції. Проте, 30 січня 
1904 року Форін Офіс доручив британському представнику у Петербурзі 
К.Скотту повідомити міністру закордонних справ Росії графу Ламздорфу 
про згадані переговори Лондона та Токіо, які стосувалися питання 
Чорноморських проток. Вищезгаданий дипломат повинен був наголосити 
на тому, що Велика Британія «сподівається, що Росія буде поважати діючі 
угоди і, якщо вона наважиться порушити свої зобов’язання перед Європою, 
то матиме найнеприємніші міжнародні ускладнення» [26,241–242].

Якщо в 90–х роках ХІХ ст. російсько–французький альянс мав, поряд 
із завданням протидії Троїстому союзу, чітко окреслену антибританську 
спрямованість, то укладання британсько–французької угоди 1904 року 
унеможливило цей напрямок співпраці Парижа з Петербургом. Навпаки, 
Париж намагався дипломатичним шляхом запобігти конфлікту між своїм 
старим союзником та новим партнером. 29 квітня 1904 року французький 
посол у Лондоні, у розмові зі статс–секретарем з іноземних справ маркізом 
Ленсдауном, висловив стурбованість загостренням відносин між двома 
країнами й звернув увагу на зацікавленість Парижа у їх врегулюванні. 
Маркіз Ленсдаун відповів, що його непокоїть можливість надсилання ро-
сійського чорноморського флоту через Босфор та Дарданелли на Далекий 
Схід. Він наголосив, що Велика Британія, у такому випадку, «змушена 
буде вдатися до адекватних заходів, що матиме наслідком невідворотню 
сутичку, оскільки вона не дозволить щоб, в порушення міжнародних угод, 
російська ескадра пройшла через Протоки й напала на нашого (британ-
ського – від авт.) союзника на Далекому Сході» [25,401].

В ніч з 8 на 9 лютого 1904 року японський флот здійснив напад на 
російські військово–морські сили. З початком цих бойових дій росій-
ське Морське міністерство висловило думку про «потребу надсилання з 
Чорного моря двох броненосців» на Далекий Схід й, навіть, заручилося 
підтримкою цих своїх планів у Миколи ІІ, який «визнав цей захід досить 
бажаним». Зважаючи на вищезгадану потребу, МЗС доручило послу у 
Константинополі І. Зінов’єву «розпочати конфіденційні переговори з 
цього питання з султаном й докласти всіх зусиль задля отримання пози-
тивних результатів у можливо стислі терміни» стосовно дозволу на прохід 
російських кораблів через Босфор та Дарданелли [13,арк.3–3зв].

3 (16) лютого 1904 року І. Зінов’єв, прозондувавши можливе сприйнят-
тя цієї вимоги у Константинополі повідомив МЗС, що, «якби султан був 
вільним у своїх діях, то він би охоче пропустив наші (російські – від авт.) 
броненосці через Протоки, але, враховуючи становище справ у Туреччині, 
він позбавлений можливості на це погодитись. Англійський уряд напо-
легливо вимагає від Туреччини дотримання нейтралітету й Порта вважає 
небезпечним не підкоритися цій вимозі, оскільки, крім іншого, англійці, 
користуючись серйозними хвилюваннями в Іємені та Хеджасі, мають 
можливості жорстоко покарати султана за будь–яке послаблення режиму 
Проток». Російський посол вважав, також, що, «у випадку коли, навіть, 
вдасться отримати у султана неофіційного дозволу на прохід наших 
(російських – від авт.) броненосців, то, у такому випадку, більш ніж віро-
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гідно, що англійці введуть свій флот до Дарданелл, що матиме наслідком 
жорстокий удар по нашому (російському – від авт.) впливу на Сході й 
зумовить інші, досить сумні, наслідки» [17,арк.11–11зв].

Зважаючи на вищезгадані міркування цього авторитетного росій-
ського дипломата, 4 лютого 1904 року міністр закордонних справ справ 
граф Ламздорф подав доповідну записку Миколі ІІ в якій наголосив, 
що, у випадку висловлення вимоги щодо проходу російських кораблів 
через Протоки, якщо «султан її відхилить, то це негативно позначиться 
на російському впливі на Сході». Крім того, граф Ламздорф висловлював 
побоювання, що, незалежно від того буде ця вимога прийнята чи від-
хилена, Росію, у будь–якому випадку, за такого розвитку подій, очікує 
загострення відносин з Великою Британією та Австро–Угорщиною. В 
результаті, Микола ІІ наклав на поданні про можливість проходу ро-
сійських броненосців через Протоки резолюцію: «від цієї думки краще 
відмовитись взагалі» [6,арк.5–5зв]. Про це російське МЗС 5 лютого 1904 
року повідомило І. Зінов’єва, який, після того, на певний час, припинив 
зондування щодо цього питання у османській столиці [12,арк.12].

Враховуючи досить гарні відносини між Портою та царським урядом, у 
дипломатичних колах й, в першу чергу, Форін Офісі циркулювали чутки, 
що Петербург та Константинополь вже домовились про прохід росій-
ського чорноморського флоту через Протоки. Тому, османському послу 
в Лондоні довелося в середині червня 1904 року публічно спростовувати 
ці твердження [32,18].

Щоправда, росіянам, таки, вдалося на початку липня 1904 року про-
вести під торгівельним прапором через Босфор і Дарданелли й, навіть, 
Суецький канал, контрольований британцями, два озброєні пароплави 
«Петербург» та «Смоленськ», приховавши знаходження на їх борту зброї, 
боєприпасів та військових команд. Це викликало скандал на «туманному 
Альбіоні» тому, що вони пройшовши до Червоного моря почали зупиняти 
та обшукувати торгівельні судна, підозрюючи їх у постачанні військових 
матеріалів до Японії й, в тому числі, затримали британський поштовий 
пароплав «Малакка» [14,81–82].

Дії «Смоленська» та «Петербурга» загрожували викликати серйозну 
міжнародну кризу, оскільки вони затримали ще й німецький пароплав 
«Скандія», після чого Вільгельм ІІ, особисто, висловив своє обурення 
Миколі ІІ [33,232]. Як доповідав до Берліна німецький посол у Лондоні 
граф Меттерніх, потенційного зближення позицій берлінського та 
лондонського кабінетів, у питанні порушення росіянами міжнародних 
угод, викликала значне занепокоєння в Парижі, який був зацікавлений 
у поступовому злитті британсько–французької Антанти та російсько–
французького союзу, а не виступі свого партнера по угоді 1904 року 
Великої Британії, разом із своїм спадковим ворогом Німеччиною, проти 
найближчого союзника – Росії. Посол Франції у Лондоні Камбон «задіяв 
всі можливі важелі щоб завадити спільній англо–німецькій акції проти 
Санкт–Петербурга». Характерно, що британська преса, висловлюючи 
думки впливових політиків, які були переважно негативно налаштовані 
до Німеччини та закликаючи до порозуміння з Росією, «висловлювала 
безмежне почуття вдячності французькому другу, який в час небезпеки 
все привів до ладу й це посилювало надію, що з французькою допомогою 
пізніше відбудеться англо–російське примирення» [29,233–234].
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Поряд з необхідністю реагувати на обурення британської громадської 
думки та турботою про підтримання престижу країни, значне занепо-
коєння Форін Офісу діями «Смоленська» та «Петербурга» пояснюється 
нагадуванням Японією необхідністю дотримання Лондоном союзницьких 
зобов’язань. Токійський уряд апелював до свого партнера, що мовчазна 
згода Великої Британії на прохід, у порушення усіх міжнародних дого-
ворів, російських кораблів через Дарданелли, «несумісна з мінімальним 
дотриманням дружнього нейтралітету» [19,238].

20 липня 1904 року уряд Великої Британії висловив Росії гострий про-
тест проти затримання «Малакки» та, загалом, дій цих російських суден . 
Крім того, британський посол у Константинополі попередив османський 
кабінет, «що, якщо ще раз Порта дозволить прохід російським кораблям 
через Протоки, британський флот блокує Дарданелли» [17,арк.231–232]. 
Морський атташе Великої Британії у Петербурзі повідомив царській 
уряд, що, якщо російські озброєні пароплави, в подальшому, зачеплять 
британські судна, Лондон буде розглядати їх дії, як піратські й, тому, 
дасть наказ їх знищити, а також, заблокує Дарданелли [19,236]. Потужна 
ескадра сконцентрована володаркою морів поблизу виходу з Дарданелл 
була цілком готовою виконати це завдання.

Характерно, що російський посол у Німеччині граф Остен–Сакен, 
зважаючи на вищезгадані британські приготування, в жовтні 1904 року, 
у розмові з німецьким канцлером графом Бюловим, наголосив, що «по-
стійне перебування британського середземноморського флоту поблизу 
Проток, впродовж тривалого періоду, посилює підозру, що стосовно 
цього між Токіо та Лондоном існує особлива угода». Зважаючи на це, 
граф Остен–Сакен зробив висновок, що росіянам абсолютно недоцільно 
здійснювати ризиковану акцію проходу їхнього флоту через Протоки, 
тим паче, що «на Чорному морі є лише два російських кораблі нового 
типу» [22,343].

В той час, як Лондон, виконуючи союзницьку угоду з Японією, про-
водив відверто антиросійську політику, в тому числі, в питанні Проток, 
Вільгельм ІІ після того, як, за його словами, «він особисто дав урок царю» 
розгніваний затриманням російськими пароплавами німецького судна, 
щоб той більше не зачіпав німецькі інтереси, [21,234], знову повернувся 
до загравання з царським урядом й давав йому «дружні поради», споді-
ваючись, таким чином, спонукати Росію до зближення з Німеччиною та 
послаблення її зв’язку з Францією. Кайзер, також, залюбки задоволенням 
грав на російсько–британських суперечностях з метою унеможливити 
зближення цих держав. Не дивно, що, коли після загострення відносин 
між Лондоном та Петербургом, викликаного діями «Смоленська» та 
«Петербурга», дві країни «були на межі війни» німецький посол у Лондоні 
писав до Берліна, що «це для нас неоцінима вигода» [19,238].

Зовнішньополітичне відомство Німеччини відкинуло намагання 
Форін Офісу залучити Німеччину до своїх дій задля гарантування за-
криття Босфору та Дарданелл. У серпні 1904 року берлінський кабінет 
повідомив британський уряд, що не має, стосовно Чорноморських про-
ток, такої зацікавленості та зобов’язань, як Лондон й тому, «стриманість 
Німеччини в питанні Проток не буде суперечити її нейтралітету у цій 
(російсько–японській – від авт.) війні» [20,242–243]. В цьому контексті 
є характерним лист Вільгельма ІІ до Миколи ІІ від 10 жовтня 1904 року в 
якому він радив російському імператору зробити необхідні приготування 
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на чорноморському флоті й «гордо плисти Дарданеллами», оскільки, на 
думку німецького кайзера, з боку султана росіяни «не зустрінуть й тіні 
опору», а «Англія, також, з цим змириться, хоча її преса й буде шаленіти з 
піною в роті, а її ескадри трошки покрейсерують, як вони це часто роблять, 
в Середземному морі, однак, вони не будуть вживати нічого серйозного, 
якщо побачать, що інші держави зберігають спокій» [5,67–68]. 13 жовтня 
Микола ІІ сердечно подякував Вільгельму ІІ за підтримку [20,242]. 

Варто наголосити, що, для вищезгаданих заяв, кайзер обрав досить 
сприятливий момент, оскільки, після значних збитків завданих російській 
ескадрі на Далекому Сході та спорядження туди кораблів з балтійсько-
го флоту, знову гостро поставила на порядку денному російської та й 
світової політики проблема Чорноморських проток. Російське Морське 
міністерство зробило висновок, що «через визнання неможливості до-
вести склад нашої (російської – від авт.) другої Тихоокеанської ескадри 
до норми, яка перевищувала б морські сили Японії (лише за допомогою 
кораблів балтійського флоту – від авт.), єдиним засобом досягнути цієї 
мети є поповнення її трьома–чотирма великими одиницями із числа 
суден нашого чорноморського флоту» [15,арк.41]. Щоправда, посол у 
Константинополі Зінов’єв, проаналізувавши всі обставини, зробив висно-
вок, що, навіть, у випадку, якщо російські чорноморські кораблі отримають 
дозвіл султана й пройдуть Босфор, «англійська ескадра з’явиться, в свою 
чергу, біля Дарданелл й зустріне наші (російські – від авт.) судна або в 
цій протоці, або, навіть, в Мармуровому морі». Як доповідав І. Зінов’єв, 
турецькі міністри не сумнівались «про існування між Англією та Японією 
союзного договору» й тому вважали за необхідне сприймати всі майбутні 
події через призму цих реалій [15,арк.43–44]. Зважаючи на несприятливу 
міжнародну ситуацію царський уряд, знову, не наважився на вищезгадану 
акцію [11,арк.48а–50].

Заяви кайзера щодо прихильності до можливої акції Росії, стосовно 
Проток, створювали сприятливе підґрунтя для російсько–німецького 
зближення й зміцнення, й так, досить сильної симпатії двох імператорів. 
Німецька дипломатія намагалась скористатися цим для отримання реаль-
ного зближення двох країн. Вже 30 жовтня 1904 року, у своєму черговому 
листі до «Нікі» (Миколи ІІ), «Віллі» (Вільгельм ІІ) запропонував укласти 
оборонний союз між двома державами й, навіть, надіслав проект цієї угоди 
[4,72–75]. Проте, російський імператор тоді не наважився прийняти цю 
пропозицію. Проте, вже, менш ніж через рік, під час зустрічі двох можно-
владців 23–24 липня 1905 року у Бьорці Вільгельм ІІ, таки, умовив свого 
візаві підписати цей документ [10,575–576]. Щоправда, згодом, царський 
уряд, побоюючись ускладнень у відносинах з Францією, змушений був, 
все ж, відмовитись від згаданої угоди.

Досить цікаву думку щодо можливості домовленості між Лондоном 
та Петербургом, стосовно проходу Чорноморського флоту через Протоки, 
висловив німецький військовий атташе в Петербурзі капітан Хінце у 
приватній розмові з австро–угорським радником тамтешнього посоль-
ства графом Берхтольдом ще напередодні російсько–японської війни. 
Німецький дипломат зауважив, що, вірогідно, Велика Британія буде 
вимагати «виключно високої компенсації за поступку в цьому питанні й 
тому, зважаючи на відносно незначну цінність, яку мав би чорноморський 
флот на Далекому Сході, це не виправдало б тієї великої ціни». Щоправда, 
у листопаді 1904 року капітан Хінце дійшов думки, що «виключено, 
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щоб Англія змінила точку зору у цьому питанні під час війни, оскільки 
Японія буде вбачати у цьому виключно ворожу дію» з боку британського 
кабінету [31,243–244]. Однак, як покаже подальший розвиток диплома-
тичних відносин, серед політичних кіл «туманного Альбіону» все більше 
вкорінювалась думка про можливість домовленості з Росією щодо об-
міну підтримки Форін Офісу в питанні Проток на преференції стосовно 
інших важливих проблем. Ця тенденція яскраво виявиться протягом 
російсько–британських переговорів та вплине на укладання угоди між 
двома державами у 1907 році.

Оскільки, в період російсько–японської війни, гостро постала проблема 
Проток, то з укладанням портсмутської мирної угоди в російському МЗС 
відбулася дискусія, на рівні вищих осіб міністерства, щодо можливості 
перегляду режиму Босфору та Дарданелл на користь Росії. В результа-
ті, було зроблено висновок про недоцільність ініціювання постановки 
цієї проблеми. Зокрема, голова Ради державної оборони великий князь 
Микола Миколайович, у рескрипті на ім’я міністра закордонних справ 
В.Ламздорфа, наголошував, що «вважав би несвоєчасним ініціювати нині 
дипломатичним шляхом перегляд існуючих міжнародних угод стосовно 
Босфору та Дарданелл до моменту доки загальна політична і стратегічна 
обстановка буде з’ясована більш конкретно» [2,98]. Справжню паніку в 
російських та військових колах викликали повідомлення російського по-
сла в Константинополі І.Зінов’єва про британсько–японсько–османські 
переговори щодо укладання трьохсторонньої союзної угоди, яка б передба-
чала відкриття Проток для кораблів цих держав [1,61–62;7,246–248;8,52]. 
Хоча ця інформація й не підтвердилась, однак вищезгадані події чітко 
виявили слабке місце російської зовнішньої політики, що, крім іншо-
го, створювало передумови для обговорення проблеми Проток під час 
російсько–британських переговорів 1906 – 1907 років.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що, 
в період російсько–японської війни 1904–1905 років, чинник Босфору та 
Дарданелл продовжував суттєво впливати на формування, діяльність та 
трансформацію міжнародних союзів.

Велика Британія найбільш рішуче протестувала проти порушеннь 
Росією режиму Проток ще напередодні російсько–японської війни. Одним 
з головних чинників такої непоступливості, крім її власних інтересів у 
Східному Середземномор'ї, були зобов'язання Лондона по союзному до-
говору 1902 року з Японією, яка, в свою чергу, була занепокоєна тим, що 
Росія, у випадку, досить вірогідного, конфлікту з нею, може, провівши 
свій чорноморський флот через Босфор та Дарданелли, перебазувати 
його на Далекий Схід. В період російсько–японської війни Форін Офіс, 
виконуючи вищезгадані союзницькі зобов’язання по договору з Японією, 
застосував всі можливі заходи силової дипломатії задля того, щоб завадити 
цим вищезгаданим діям царського уряду.

Німеччина намагалась стимулювати російсько–британський конфлікт 
навколо Проток та демонструвати підтримку Петербургу у цьому питанні. 
Метою такої політики було, зрештою, унеможливлення перетворення 
російсько–французького союзу та британсько–французької Антанти у 
альянс Петербурга, Лондона та Парижа, спрямований проти Берліна та 
його союзників. Франція, навпаки, будучи зацікавленою у цьому, й вва-
жаючи своїм головним потенційним супротивником Німеччину, доклала 
зусиль, щоб зменшити гостроту суперечностей між Великою Британією 
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та Росією щодо Проток. Французький кабінет побоювався, як можливості 
російсько–німецького зближення на цьому грунті, що продемонструвала 
зустріч двох імператорів у Бьорці, так і німецько–британської співпра-
ці, перспективи якої, досить чітко, окреслювались після дій російських 
озброєних пароплавів, які, пройшовши через Босфор та Дарданелли, 
затримували британські та німецькі судна, підозрюючи їх у постачання 
військових вантажів до Японії. Тому, Париж вживав заходів, щоб врегу-
лювати цю міжнародну кризу й забезпечити виключно профранцузьку 
орієнтацію царського уряду. 

Перспективним напрямком дослідження впливу проблеми Проток на 
діяльність міжнародних союзів на початку ХХ ст. є вивчення значення 
чинника Босфору та Дарданелл для російсько–британських переговорів 
1906–1907 років.
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Машевский О.П. Вопрос Босфора и Дарданелл в деятельности 

международных союзов в период российско–японской войны 1904–

1905 годов

Исследуется влияние проблемы Черноморских проливов на деятельность 
и трансформацию военно–политических альянсов в период войны между 
Россией и Японией в начале ХХ ст. Акцентируется внимание на изучении 
значения дипломатической борьбы относительно проблемы прохождения 
кораблей российского черноморского флота через Босфор и Дарданеллы 
для функционирования британско–японского, российско–французского со-
юзов, развития российско–британских и российско–немецких отношений в 
этот период.

Ключевые слова: Черноморские проливы, военно–политический альянс, 
дипломатическая борьба, Россия, Япония.

Mashevskiy, O.P. The Bosporus and Dardanelles straits issue in the activity 

of international alliances during the Russo–Japanese War of 1904–1905 

The article examines the impact of the Black Sea straits issue on activity and 
transformation of military–political alliances during the Russo–Japanese War 
at the beginning of the 20th century. The Author pays considerable attention 
to diplomatic struggle over the freedom of passage through the Bosporus and 
Dardanelles for the Russian Black Sea fleet and the importance of this problem for 
both British–Japanese and Russo–French alliances. These events determined the 
development of Russo–British and Russo–German relations in this period.

Key words: the Black Sea straits, military–political alliances, diplomatic struggle, 
Russian, Japan.
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УДК 94(477) «1917/1939»:316.723–055.2 Кривуля О. О.

Методологія і методика дослідження 
змін субкультури жінок–городянок у 

Радянській Україні (1917–1939 рр.)

Проаналізовано основні методи та підходи, які дозволяють 

розкрити причини, особливості та механізми виникнення змін 

субкультури жінок–городянок у радянській Україні протягом 

1917–1939 років.

Ключові слова: методологія, методика, субкультура.

Дослідження життєдіяльності жінок 1917–1939 років, як життя 
окремої спільноти, має вивчатися у контексті усього суспільного буття: 
у етично–психологічних, правових, політичних, економічних, сімейно–
побутових та інших формах соціальної поведінки, обумовлених свідомістю 
членів певного суспільства. Тобто передусім доцільним виступає дослі-
дження масових проявів та проявів, що повторювалися, бо вони мають 
певну достовірність чи «об’єктивність». Необхідний відхід від перераху-
вання конкретних подій у хронологічному порядку і зосередження уваги 
на проблемності, що ґрунтується на аналізі повторюваних явищ, а не по-
одиноких випадків: розкриття організації суспільства у цілому чи певної 
її частини, зокрема міської жіночої, через постановку проблеми.

Визначення субкультури радянських жінок можливе через дослі-
дження та врахування їх менталітету. Насаджуючи нові правила життя, 
нові порядки у суспільстві, більшовики змушені були змінити все те, до 
чого свідомо чи підсвідомо жінки звикали протягом багатьох століть і 
що зумовило їх поведінку. Сам процес зміни менталітету, свідомості 
городянок, як певної спільноти у конкретному просторі і часі обумовило 
сутність процесу генези субкультури радянських жінок на початковому 
етапі встановлення у країні радянської влади. Вивчення цього процесу 
дає змогу змоделювати загальний соціальний портрет радянських горо-
дянок і відповідно пояснити його трансформацію у різних сферах буття 
людини. Складовою об’єкту нашої уваги виступає світогляд міських 
жінок, а також уявлення та розуміння усім населенням процесів, які тоді 
відбувалися у країні, та зміни соціальної ролі жінок у суспільстві. Таким 
чином, на перший план виходить соціальна історія, яка у свою чергу не 
може бути досліджена без урахування повсякденних дрібниць, з якими 
зтикалися жінки у побуті.

Проте, незважаючи на акцентуацію нашої уваги на соціальній істо-
рії, вважаємо, що вона має право на існування за умов вивчення життя 
конкретних людей. Це, по–перше, дозволить значно збагатити історичну 
розвідку яскравими неординарними фактами та подіями з життя населен-
ня епохи, що вивчається; по–друге, зробить більш емоційно насиченим 
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дослідження; по–третє, дозволить більш об’єктивно поглянути на події та 
процеси, що аналізуються, за умов, якщо наводяться протилежні думки 
та оцінки очевидців тих подій. Отже, історія індивіда, персоналізація, 
лише збагатить дослідження з соціальної історії. Важливою складовою 
цього виступає вивчення особливостей міжособистісних взаємин жінок 
з жінками та з чоловіками у робочому колективі, на громадській чи по-
літичній службі, з чоловіками та з дітьми у сім’ї.

Історичне пояснення чи історичне дослідження являє собою певну 
систему чи структуру, що формується за допомогою вивчення та врахуван-
ня усіх її елементів (подій, явищ тощо). При аналізі жіночої субкультури 
найбільш сприйнятним способом моделювання уявної структури є струк-
тура функціоналістська, започаткована німецьким соціологом Максом 
Вебером та зредагована істориком Кльодом Лєві–Стросом, котра на їх 
думку ґрунтується на забезпеченні «соціального порядку», на функціо-
нуванні суспільства, у якому «беруть участь не лише «дійсні», об’єктивно 
наявні елементи, але й «мислимі» – міфи, уявлення, вірування, ідеологія. 
Отже, соціальні структури – це не лише емпірична реальність, а й модель, 
яку дослідник створює сам, поєднуючи «дійсні» та «мислимі» елементи у 
певну цілість» [1,269]. Така модель виступає як пояснювальна схема, що 
складається з «тісно пов’язаних між собою елементів: певних уявлень про 
світ («мислимого») та відповідних цим уявленням поведінкових рефлексій 
(«дійсного»)» [1,269]. У нашому дослідженні аналізується жіноча субкуль-
тура 1917–1939 років як система, що має власну структуру культурних 
елементів «кодів», котрі відповідали більшовицькій ідеології, що впливала 
на формування світогляду радянських жінок (ідеальні (духовні) основи) 
та, як наслідок останнього, – повсякденним культурно–економічним по-
требам жінок–городянок (матеріальні основи). Головною нашою метою 
у такому концептуальному підході виступає дослідження цих окремих 
елементів (одиниць) та поєднання їх у певну цілість, чим власне і виступає 
жіноча субкультура досліджуваного періоду.

Але дотримання основ функціоналістського концептуального під-
ходу не обмежує нас у деякій свободі та відході від загальних правил 
досліджень такого роду. Зокрема, проблема вимагає введення широкої 
персоналізації та аналізу конкретних прикладів форм поведінки, деклара-
цій світосприймання відомих чи пересічних городянок зазначеної епохи. 
Мається на увазі врахування вивчення норм і стандартів суспільства крізь 
призму свідчень певних осіб (одиничний досвід), що перетворить систему 
на відкриту і рухливу, а тому вільну у стратегії нашого дослідницького 
вибору.

Методологічною базою нашої роботи виступає соціально–історична 
антропологія, зокрема соціально–психологічний стан міських жінок, по-
ведінка, у тому числі норми та аномалії соціального буття, ідентифікація 
жінками себе у радянській системі, сприйняття чи спротив ними методів 
функціонування владних структур, соціальна ідентифікація жінок, до-
слідження особливостей приватного життя городянок, їх побут, манери 
поведінки та спілкування, харчування, дозвілля та розваги, соціальна 
функція одягу та його естетика, ставлення чоловіків до жінок, ставлення до 
праці тощо. Тобто вивчення особливостей світосприйняття й культурно–
поведінкових норм, духовного устрою жінок–городянок радянської епохи 
в Україні протягом 1917–1939 років. Не випадково ми акцентуємо увагу 
на соціально–історичній антропології, у якій поєднуються антропологія, 
історія, соціологія та філософія. Такий інтердисциплінарний підхід до-
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зволяє нам сфокусувати роботу у спектрі використання, в першу чергу, 
системного підходу до вивчення порушеної проблеми.

Методологічними принципами дослідження виступають принципи 
об’єктивності та історизму. Перший допомагає визначати процеси, події 
і явища незалежно від свідомості дослідника, неупереджено аналізувати 
проблему, незалежно від свідчень тих чи інших джерел. Другий – перед-
бачає вивчення теми у контексті конкретно–історичної обстановки, тобто 
ідеї виникнення (генези) та трансформації жіночої субкультури з ураху-
ванням обставин місця і часу жіттєдіяльності жінок–городянок, зміни їх 
свідомості, що являє собою структуруючий елемент їх субкультури крізь 
призму простору і часу. Принцип розуміння історії як процесу дозволяє 
вивчати проблему не у якості аналізу одиничних випадків, а у комплексі 
розкрити передумови, особливості змін, наслідки того чи іншого процесу; 
виявити як позитивні, так і негативні його чинники; спрогнозувати прояв 
окремих аспектів у майбутньому.

Теоретичні принципи історичного пізнання починають діяти за до-
помогою методів.

Метод аналогії та екстраполіції дозволяє відтворити картину буття 
жінок–городянок у просторі і часі, виявити чинники, що визначили їх 
місце і роль у суспільстві радянської України.

Аналітично–логічний метод допомагає викласти матеріал у відповід-
ній хронологічній послідовності та логічній завершеності.

Важливими для історичного дослідження виступають джерела, які 
містять роздуми, думки очевидців тих подій: це автобіографічні спогади 
жінок, листи, тексти промов на засіданнях з’їздів, конференцій, нарад, 
скарги та заяви тощо. За наявності таких джерел ми використовуємо біо-
графічний метод, що дозволяє проникнути у повсякденність як видатних, 
так і пересічних городянок. Аналіз цих джерел сприяє усвідомленню їх 
власних, індивідуальних мотивації та пріоритетів. Проте існує небезпека 
певної складності аналізу цих джерел: інформацію, яку подають сучасники 
досліджуваного періоду, слід відбирати дуже ретельно, оскільки автори ви-
словлювали суб’єктивну думку щодо тих чи інших подій чи процесів і тому 
факти можуть бути перекрученими чи висвітленими однобічно через не-
володіння усіма аспектами питання або через намагання приховати щось. 
Такі неточності зазначених джерел, з одного боку, ускладнюють історичне 
дослідження, але з іншого – спонукають нас до співсталення свідчень 
різних осіб, причому, як аналогічних показань, так і суперечливих один 
одному. Це метод «перехресного допиту» джерел, перед якими ставлять 
конкретне запитання. Використовуючи цей метод, ми маємо можливість 
відсіювати елементи авторської інтерпретації, елемент переконування 
автором читача та образні засоби, за допомогою яких автор впливає на 
емоційне відчуття науковця, переконуючи у тому чи іншому.

Критичний метод. Був задіяний нами шляхом зовнішньої та вну-
трішньої критики джерел. Зовнішня критика сприяла з’ясуванню 
«справжньості» документа, тобто наявності на ньому печатки, підписів 
тощо. Внутрішня – стосується перевірки інформації, яку містить дже-
рело: відповідність дати події з описуваними подіями, узгоджуваність у 
часі й обставинах імен згадуваних осіб, особиста зацікавленість авторів 
у викладеному.

Метод ґендерної експертизи використовується при аналізі джерел з 
метою виявлення соціальних орієнтирів у залежності від статі.
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Метод історичної герменевтики – пошук глибинних змістів у тексті, 
тлумачення прихованих значень. Застосовується з метою зрозуміння духо-
вної сутності певної жінки чи жінок, особливості їх поведінки й мислення, 
їх бажання, страхи, захоплення, преклоніння перед чимось чи кимось. Цей 
метод тісно пов’язаний з семіотичним аналізом, при якому враховується 
розбіжність між способом мислення городянок і поведінковими стерео-
типами, які містяться у джерелах, а також система символіко–культурних 
значень, властива жінкам–городянкам у досліджуваний період (натяки, 
манера спілкування жінок на виробництві, у сім’ї, з керівництвом, схва-
лення чи осудження жінками відношення до них чоловіків, господарників, 
керівників партії, комсомолу тощо).

Метод структурного аналізу. За допомогою цього методу відбувається 
вичленовування, сортування, встановлення частотності тих чи інших фак-
тів. Зокрема, розділяючи текст на структурні одиниці, ми вичленовуємо 
власне сам зміст, сутність документа, осіб, які причетні до подій, елементи 
адресації, котрі передусім стосуються офіційних документів.

Метод деконструкції джерел, тобто подолання прямолінійного ро-
зуміння тексту з метою винайдення у тексті закладених потенційних 
смислів, – використовується у пошуку суперечностей та двозначностей і 
їх повторюваності. Увага акцентується на ключових зворотах та словах, 
за допомогою яких можна виявити приховані світоглядні погляди авто-
рів джерел. Особливо це стосується мемуарної літератури, автобіографій, 
листів тощо, коли нам доводиться звертати увагу в першу чергу на сухі 
факти, щоб зрозуміти «справжність» певної події. Проте, за допомогою 
цього методу ми маємо можливість віднайти приховані психологічні осо-
бливості жінок, віднайти їх фобії, комплекси, переживання.

З метою дотримання найбільшої точності у дослідженні використо-
вується обрахунок даних із документації масового характеру. Нерідко 
застосовується напрям «квантитативної» (кількісної) історії, коли ви-
сновки обгрунтовуються чисельними показниками чи підтверджені 
статистичними даними. Цей напрям доцільний при аналізі одружень, 
розлучень, народжуваності, смертності, кількості працюючих жінок у 
різних сферах, безробітніх, кваліфікованих, письменних, партійних жінок, 
жінок у комсомолі, профспілкових, радянських та господарських органах, 
кількісних показників використання пропагандистської літератури для 
зміни свідомості жінок, а також показів патріотично–виховних фільмів, 
спектаклів, видання періодичної літератури тощо. Наявно це подається 
як у тексті, так і у вигляді таблиць, діаграм, фотодокументів. Завдяки 
такому підходу значна кількість тверджень та висновків мають під собою 
тверде підґрунтя у вигляді точно підрахованого історичного синтезу, яке 
доводить дотримання нами принципу об’єктивності.

Намагаючись розкрити жіночу субкультуру, що також вміщує в себе 
історію повсякденного життя міських жінок, ми аналізуємо факти і події 
з життя окремих осіб у соціальному контексті, щоб зрозуміти та оцінити 
очима людини події чи процеси, які вона переживала. Тому у роботі ви-
користовується мікроісторичний підхід при розкритті зміни світогляду 
радянських жінок, зміни їх ролі у суспільстві й у сім’ї. Цей напрямок до-
зволяє нам відкрити світ думок радянських жінок, їх прагнення, життєві 
цілі, наміри, бажання, їх свідомість.

Просопографічний аналіз застосовується при вивченні життєвих 
стратегій, кар’єрного зростання, політико–ідеологічних усвідомлень 
конкретних жінок, спричинених зміною соціальної структури суспільства 
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та зміною міжособистісних стосунків. Цей метод допомагає нам зафіксу-
вати життєві шляхи міських мешканок, зокрема на прикладах окремих 
осіб, прослідкувати їхнє професійне чи політичне зростання, визначити 
життєві пріоритети, які змінювалися у відповідності до ситуації у країні, 
виявити міжособистисні контакти з іншими жінками та чоловіками у 
суспільстві та у сім’ї. Метод сприяє співставленню особливостей поведін-
ки жінок з особливостями історичної епохи, а також самоідентифікації 
жінок у соціумі, котрі стали «вільними» у межах нових норм та стан-
дартів життя. Складність виникає лише через те, що просопографічний 
аналіз притаманний при дослідженні невеликої соціальної групи, а наше 
дослідження вміщує велику частину населення, до якої увійшли жінки 
з різних соціальних груп, різних вікових категорій, котрих об’єднувало 
лише проживання у межах радянських міст України. Тому спостережен-
ня за деякими жінками і виявлення їх світогляду не можна у повній мірі 
розповсюджувати на загальний світогляд усіх городянок. Але метод має 
право на використання у нашій праці. У певній мірі це стосується аналі-
зу біографій окремих жінок того часу з метою визначення формування 
соціальної ідентичності конкретних осіб, їх ірраціональної поведінки та 
масово–психологічних станів, настроїв жінок, мотивів поведінки тощо. 
Все це визначається з урахуванням загальної соціоекономічної системи 
держави, віку та життєвих обставин жінок, наявності автобіографічної чи 
мемуарної документації.

Метод комплексного підходу дозволяє нам поєднувати різні засо-
би історичного дослідження та використовувати методи інших галузей 
гуманітарних наук, що сприяє уникненню однобічності висвітлення 
проблеми.

Отже, застосування у нашому дослідженні зазначених вище методів 
та підходів дозволяє неупереджено розкрити причини, особливості та 
механізми виникнення змін субкультури жінок–городянок у радянській 
Україні протягом 1917–1939 років. Головні акценти спрямовано на оці-
нювання, по–перше, комплексного, системного представлення жіночої 
субкультури і, по–друге, конкретної інтерпретації життя городянок, котрі 
опинилися у гирлі нової суспільно–політичної системи.
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УДК 94 (477.7) Чернявський В. В.

Депортація населення Миколаївської 
області на примусові роботи до Румунії

Досліджується вплив румунського фактора в контексті масових 

депортацій населення Миколаївщини в період тимчасової 

окупації 1941–1944 років.

Ключові слова: депортація, примусові робітники, трудові 
табори,евакуація,експлуатація, «Трансністрія».

Важливою складовою для розуміння характеру та динаміки масових 
депортацій населення півдня України на примусові роботи до Німеччини 
є діяльність румунських окупаційних військ та цивільної адміністрації 
на території «Трансністрії». Формально румунські війська, згідно з уго-
дою від 30 серпня 1941 року, підписаної з німецьким командуванням в 
Бендерах, здійснювали тимчасову адміністрацію та економічну експлуата-
цію території між Південним Бугом та Дністром за німецьким мандатом. 
Румунське керівництво вважало «Трансністрію» своєю військовою здо-
биччю, яка мала ввійти до складу Румунії після закінчення війни. Іон 
Антонеску на одному з засідань румунського уряду 26 лютого 1942 року 
заявив: «Я не схильний випускати з рук те, що придбав. «Трансністрія» 
стане румунською територією, ми зробимо її румунською». Саме тому 
румунське керівництво намагалося проводити на території «Трансністрії» 
незалежну політику [1,112]. 

Офіційна радянська історіографія практично не висвітлює характер 
румунської окупаційної політики, так само в ній ігнорувалася й екс-
плуатація румунськими окупаційними військами як економічних, так і 
трудових ресурсів окупованих територій. Таке ставлення до даної про-
блеми сформоване радянською ідеологією. Оскільки Румунія після війни 
стала країною – членом «Варшавського договору», злодіяння румун-
ських військ під час Другої світової війни замовчувалися і не підлягали 
широкому розголошенню, архівні матеріали були недоступні широкому 
колу дослідників. Ця обставина робить дану проблему ще актуальнішою, 
оскільки її об’єктивне розкриття можливе лише в умовах, які склалися в 
незалежній Україні.

Після окупації Миколаївщини її територію розділили німецькі 
та румунські війська. Північно–західні райони області відійшли до 
«Трансністрії» – це землі сучасних районів Миколаївщини: Врадіївського, 
Кривоозерського, Очаківського, Березанського, Доманівського та 
Веселинівського, с. Варварівка. З них утворили два повіти: Очаківський 
та Голштинський. Румунська окупаційна влада до останніх місяців оку-
пації прагнула зберегти трудові ресурси окупованих районів від вивозу до 
Німеччини. Про це свідчать і статистичні дані: з районів, які відійшли до 
Румунії, було вивезено на примусові роботи до Німеччини значно менше 
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людей. Наприклад, за весь період окупації німці депортували до Рейху 
з території Очаківського району всього 212 осіб, з Березанського – 23 
чоловіки [7,арк.1], у той час лише з одного Березнегуватського району на 
примусові роботи було депортовано 1756 осіб [7,арк.1], що в декілька разів 
перевищує кількість депортованих по всіх районах, зайнятих румунами. 
Румунський уряд офіційно видав указ, який забороняв німецькій стороні 
вивіз робочої сили з «Трансністрії».

Румунські окупанти зберегли стару колгоспну систему, замінивши 
лише назви колгоспів на румунські. Через колгоспи окупанти і здійсню-
вали експлуатацію місцевого населення. Губернатура «Трансністрії» 
ще 28 жовтня 1941 року видала наказ, за яким по всіх префектурах 
«Трансністрії» повинна була пройти заміна радянських паспортів на 
румунські. А вже 28 листопада виданий наказ № 2039 Очаківського пре-
фекта полковника В. Горські, за яким переведення населення префектури 
на румунські паспорти повинно було пройти за три дні, а всі особи без 
румунських віз автоматично вважалися партизанами [3,арк.40].

Формально всі радянські громадяни, що потрапили до румунської 
зони окупації, були переведені в румунське підданство і юридично німці 
не могли переміщувати населення «Трансністрії». Таку політику можна 
пояснити тим, що румуни прагнули зберегти людські ресурси окупованих 
ними територій від німецьких військ і цілком можливо, що кабінет міні-
стрів Іона Антонеску знав, що німці рано чи пізно почнуть депортувати 
робочу силу з окупованих територій до рейху.

Після утворення взимку 1942 року «Імперського бюро праці» під 
керівництвом Ф. Заукеля на окупованих «східних територіях» німецько–
фашистські окупанти почали здійснювати примусові набори робочої сили 
для німецької економіки через біржі праці. На території «Трансністрії» 
аналогічні акції були неможливі, оскільки румуни не створювали бірж 
праці за німецьким зразком, а на власний розсуд використовували трудові 
ресурси окупованих ними територій. Внаслідок цього протягом 1942 й 
початку 1943 років практично не було випадків масових депортацій на-
селення «Трансністр»ї на примусові роботи до Німеччини. Окрім того, 
на території «Трансністрії» з 11 квітня 1942 року діяло розпорядження, 
за яким заборонялася видача віз на виїзд до Німеччини кваліфікованій 
робочій силі. Це підтверджують архівні документи. Так, наприклад, меш-
канець міста Миколаєва В.І Цуканов, 1898 року народження, у зв’язку з 
тим, що німці проводили в 1943 році примусову мобілізацію на роботи до 
Німеччини, втік в с. Варварівку, оскільки на румунській території німець-
кої влади не було і з юридичної точки зору німецька адміністрація не могла 
призивати населення з румунської зони окупації [4,арк.161,159,202].

Румунська окупаційна влада нещадно експлуатувала трудові ресурси 
окупованих територій. Як правило, всі втікачі, які рятувалися від німець-
кого рабства в румунській окупаційній зоні, в примусовому порядку 
потрапляли до комун. Румунська жандармерія проводила регулярні об-
лави по виявленню втікачів. Під одну з таких облав потрапила мешканка 
Миколаєва Є.Ф. Цунова, яку після арешту направили в комуну Читата–
Албінського району, в с. Андріївку, що неподалік від с. Варварівки, де 
вона працювала в сільському господарстві [4,арк.161,159,202]. Практично 
всі миколаївські втікачі потрапляли до цієї комуни, що підтверджують 
численні матеріали Миколаївського державного архіву. В основному 
випадки виїзду з «Трансністрії» на роботу до Німеччини носять добро-
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вільний характер. Зафіксовано видачу 1338 робочих віз до рейху [1,123], 
що, безперечно, характеризує ставлення румун до даної проблеми. Проте 
з кожним новим призовом німецької молоді до вермахту, потреби в ро-
бочій силі ставали гострішими. Намагаючись виконати план з набору 
робочої сили, німецькі окупанти хотіли перекрити нестачу робочих рук 
за рахунок масової мобілізації цивільного населення з румунської зони 
окупації, вдаючись до прямого тиску на румун, яких змушували йти на 
поступки. Так, наприклад, у вересні 1943 року німецькі та румунські 
війська оточили хутір Покровський Очаківського району і вивезли до 
Німеччини практично всіх мешканців працездатного віку [10,арк.10]. 
Але цей випадок – виняток із загальної тенденції. Румуни прагнули не 
допускати німецького втручання, а Іон Антонеску разом зі своєю адмі-
ністрацією мав достатньо заслуг перед фашистською Німеччиною, щоб 
розраховувати на її лояльне ставлення. Ситуація докорінно змінюється 
29 січня 1944 року, коли у зв’язку з наступом радянських військ лікві-
дується цивільна влада в «Трансністрії», румунські війська фактично 
підпорядковуються гітлерівським, які з початку 1944 року організовують 
масовий вивіз робочої сили з територій, зайнятих румунськими військами. 
Румуни особливо активно допомагали фашистам під час евакуації. Так, 
на початку березня 1944 року румунські війська проводили евакуацію 
села Олександрівка Миколаївського району. Серед ночі вони заходили в 
будинки, виганяли з них людей, після чого вишикували в колону і гнали 
пішки до с. Широка Балка, де заганяли у вантажні вагони [2,101]. Проте 
під час евакуації до Німеччини багато мешканців міста Миколаєва втікали 
до румун, щоб уникнути депортації. Так, наприклад, В.Д. Абіяк у 1943 році 
підлягала вивезенню до Німеччини, але втекла і переховувалась у родичів 
за адресою: вулиця Одеська № 81, де вона знаходилася протягом п’яти 
місяців, доки на неї не донесли в гестапо. У березні 1944 року В.Д. Абіяк 
втекла до Варварівського району, де попала під облаву біля с. Богданівка 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

У грудні–березні 1944 року німці не могли вивезти до Німеччини 
заплановану кількість людей, оскільки наближення фронту відрізало 
сполучення і у фашистів просто не вистачало вагонів, щоб перевезти 
таку кількість людей. Частину мешканців Миколаївщини направили на 
примусові роботи до Румунії. Сама ж румунська армія теж перевозила до 
Румунії мешканців області, в основному працівників комун. Наприклад, 
багато працівників комуни с. Андріївки вивезли разом з відступаючою 
румунською армією та людьми, які в період окупації працювали в румун-
ських установах, їх евакуйовували як частину персоналу. У лютому 1944 
року по 245 румунському шпиталю видано наказ доктора Труденеску, 
за яким усі фахівці, набрані з місцевого населення, також підлягали 
евакуації. У це число потрапила мешканка Миколаєва Суінова Фатима 
Кирилівна, яка разом з 245 шпиталем була евакуйована до міста Галац 
(Румунія) [4,арк.161,159,202]. До Румунії евакуйовували осіб, які мали 
хоч якесь відношення до військових частин, розквартированих на тери-
торії Миколаївщини. Є.І. Абрамова працювала офіціанткою в румунській 
офіцерській їдальні, що знаходилася в будівлі за адресою: вул. Спаський 
спуск, 20 з 1943 по 1944 рік. У березні 1944 року вона була евакуйована 
разом з їдальнею до румунського міста Проште, де працювала ще 1,5 
місяці, а після ліквідації їдальні працювала чорноробом у приватному 
господарстві до липня 1945 року [11,арк.5–6].
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Основна маса примусових працівників депортована німцями у 
лютому–березні 1944 року. Населення області вивозилося до Румунії 
двома шляхами: або через Одеський морський порт на баржах, або пі-
шими етапами через територію Бесарабії та Придністров’я. У березні 
1944 року до Румунії було переміщено переважну більшість працівників 
суднобудівних підприємств міста та Миколаївського морського порту. 
11 березня 1944 року німецькі та румунські війська оточили приміщення 
заводу імені 61 комунара, вигнали його персонал на подвір’я та виши-
кували. Потім усю колону під охороною автоматників і собак повели 
в концтабір «Шталаг–364» (Темвод), при цьому німці не дали робіт-
никам можливості попередити родичів. Наступного дня працівників 
заводу перевезли на вантажівках до міста Одеси, де вони 25 днів пра-
цювали в таборі на Слободі–Романівці. 27 березня частину табірних 
працівників пошикували в колону та направили в морський порт, де 
людей посадили на баржі, які прямували до румунського порту Галац 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

За аналогічною схемою до Румунії вивозились і працівники заводу 
ім. А.Марті. 17 березня 1944 року німецькі війська оточили торгівельний 
порт Миколаєва. Усіх працівників, які не встигли втекти або сховатись, 
зігнали до причалу та посадили на катери, які переправили їх до Одеси, 
звідки пізніше відправили до Румунії [6,арк.59,7,16,107,64]. Тих, хто чинив 
опір, вбивали на місці або заганяли силою. Така ж доля спіткала й робіт-
ників судноремонтного заводу, що знаходився на території порту. Ще 7 
березня 25 чоловік вивезли під контролем керівництва підприємства, а 
саме – директора заводу німецького капітана Радлоу та начальника май-
стерень Огурцова Олега Васильовича [12,арк.59,7,16,107,64]. Але весь 
робочий склад вивезти не вдалося, тому цю акцію німці повторили 17 
березня, коли приміщення заводу оточили німецькі війська, а річкою о 5 
ранку підійшли моторні баржі, на які і зганяли робітників підприємства. 
За одну добу їх доставили до Одеси, а 5 квітня евакуювали до Румунії в 
місто Галац. Фашистська влада позиціювала облави на суднобудівних 
заводах, в морському порту та на судноремонтному заводі як команди-
рування робочої сили на роботу до Одеси, проте чітко простежуються 
наміри фашистів, оскільки практично всі працівники миколаївських під-
приємств, вивезені до Одеси в березні 1944 року, працювали в румунських 
портах та на підприємствах, пов’язаних із суднобудівною галуззю. Знала 
про наміри фашистів і місця експлуатації миколаївських працівників і 
радянська влада. Тому разом з частинами Червоної армії, які входили 
на територію Румунії, йшли і директори миколаївських підприємств, які 
одразу вербували вивезених миколаївців. Так, наприклад, 28 серпня 1944 
року радянські війська звільнили табір примусових працівників біля міс-
течка Мочино, разом з червоноармійцями приїхав і директор заводу імені 
61 комунара Гущин, який забрав до Миколаєва всіх колишніх працівників 
заводу [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

Німецький морський транспорт виходив з Одеського порту та пряму-
вав вздовж узбережжя (очевидці кажуть, що протягом усього переїзду вони 
бачили землю) до гирла Дунаю, потім вгору по течії до одного з річкових 
портів. Інколи пунктом призначення були й чорноморські портові міста. 
Морським шляхом населення Миколаївщини вивозили до таких румун-
ських міст як Галац, Констанца, Рені, Мочино, Турномогурель та Браїлов. 
Умови транспортування були дуже важкі, вся подорож тривала від 2 до 
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7 днів, залежно від погодних умов. Люди на баржах не були захищені 
від снігу, дощу та холоду. Інженер конструкторського бюро заводу імені 
61 комунара І.І. Владінець так описує подорож до Румунії: «27 березня 
баржі разом з німецьким конвоєм вирушили за маршрутом, який нам не 
розголошувався. У дорозі розпочався сильний шторм, пішов дощ зі сні-
гом, а вночі вдарили заморозки. Оскільки транспорт не був обладнаний 
навіть елементарним навісом, багато хто не витримав переїзду і помер ще 
по дорозі до Румунії». Примусових працівників в дорозі не годували, але 
перед відправкою розподіляли між ними харчі: в середньому хліба – від 
500 грамів до 1 кілограму на особу та по ящику консервів на 10 чоловік.

Навесні 1944 року німці мобілізували весь можливий водний тран-
спорт для перевезення робочої сили з півдня України до Румунії. В 
морських перевезеннях був задіяний річковий транспорт. Так, напри-
клад, німці активно використовували миколаївський пароплав «Стенька 
Разин», який 30 березня 1944 року перевіз з Одеси до Румунії 80 чоловік 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. Одним «мор-
ським етапом» німці перевозили з Одеси до Румунії на баржах, як правило, 
до 500 чоловік [6,арк.59,7,16,107,64].

Найжорстокішими заходами німецьких окупантів по набору робочої 
сили за весь період окупації були піші етапи в березні 1944 року, визваними 
тим, що німці просто не мали достатньої кількості транспортних засобів, 
щоб вивезти заплановану кількість людей. Чимало таких піших етапів 
були спрямовані до Румунії. Наприклад, в такий етап потрапили робітни-
ки судноремонтних заводів, які пересиділи вдома облаву 14 березня. Так, 
наприклад, П.А. Шуліко намагався пересидіти облаву на заводі А. Марті у 
себе вдома. Німці направили солдатів до нього додому та забрали за вте-
чу його разом з сином. Їх гнали пішим етапом з Миколаєва в Бесарабію, 
звідти – в Румунію. Цим етапом керував німець Кульман. У дорозі харчу-
валися лише тим, що добували у місцевих мешканців та сухарями, взятими 
з дому [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

У деяких випадках конвої транспортували на кінних підводах. 
Так, 11 березня 1944 року такий конвой рушив з с. Варварівка до 
Тирасполя, а вже до Бендер та Галацу конвой рухався пішки [5,арк.103–
105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. На території Тирасполя 
знаходився транзитний пункт, куди стікалися примусові працівники 
зі всього півдня України. Дуже часто німці відправляли піші етапи до 
Румунії безпосередньо з Одеси, оскільки окупанти в період евакуації від-
чували гостру нестачу транспортних засобів. Мешканку м. Миколаєва І.Є. 
Холопкову, яка в березні 1944 року потрапила під облаву, разом з групою 
миколаївців направили на вантажівках до Одеси, в одеському таборі вони 
перебували лише добу. Після чого їх пошикували в колону та направили 
пішим етапом до румунського міста Болград. У дорозі людей нічим не году-
вали, і лише в Одесі видали по буханці хліба на кожні 5–6 чоловік. Конвой 
суворо охоронявся німецькими солдатами. І.Є. Холопкова згадує про те, 
що в місті Болград вона працювала три тижні на кухні, в якій харчували-
ся російські робітники, які йшли з Миколаївщини [6,арк.59,7,16,107,64]. 
Цей факт дає можливість стверджувати, що м. Болград стало транзитним 
вузлом на зразок Тирасполя. Варто зазначити, що не всі піші етапи дохо-
дили до Румунії, деякі з них зупинялися на території Бесарабії. 8 березня 
1944 року німецькі війська зігнали населення с. Нова Одеса та направили 
їх пішим етапом до Румунії через Одесу, проте етап дійшов лише до м. 
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Ізмаїла, етаповані були передані в розпорядження управляючого вино-
градниками с. Дмитрівки, де вони і працювали до звільнення Червоною 
армією [9,арк.4]. 

На території Румунії була створена ціла інфраструктура за німецьким 
зразком, яка займалася прийомом, розподілом та експлуатацією примусо-
вих працівників. Була і біржа праці, аналогічна німецькій, – такі заклади 
діяли в м. Браїлов та м. Констанца. У Браїлові біржа праці працювала 
прямо на ринковій площі. «Свіжу» робочу силу виганяли на площу вранці, 
і румунські фермери та промисловці відбирали собі робітників, як прави-
ло, групами по 10–15 чоловік [6,арк.59,7,16,107,64]. Німці отримували від 
румун гроші за право експлуатації радянських робітників. 

Умовно всіх радянських робітників, що були депортовані на примусові 
роботи до Румунії, можна поділити на три групи. Перша – робітники, які 
працювали в румунських портах та на суднобудівних підприємствах, що 
тимчасово підпорядковувалися німцям. Ця група знаходилася в найтяж-
чих умовах життя та праці, оскільки трудові табори, які німці створювали 
в Румунії, нічим не відрізнялись від тих, що були в Німеччині. Друга гру-
па – робітники, які працювали на приватних румунських підприємствах, 
і третя – робітники, які були задіяні в домашньому господарстві або в 
малому приватному виробництві.

Примусова праця радянських громадян, вивезених в основному з пів-
дня України, активно використовувалася на тих підприємствах, які були 
підпорядковані повністю або частково німецьким військам. У 1944 році 
практично всі порти та судноремонтні підприємства, які знаходилися на 
Чорноморському узбережжі та на Дунаї, контролювалися німецькою вій-
ськовою адміністрацією. На такі підприємства і потрапила основна маса 
працівників, депортованих до Румунії з Миколаївщини. На підприємствах 
створювалися робочі табори, в яких розміщували примусових працівників. 
Наприклад, табір у м. Галац знаходився на території порту. Одноповерхова 
будівля з цементною підлогою, в середині якої були обладнані грубі 
дерев’яні нари, а навколо будинку зведена висока бетонна стіна, за якою 
постійно чергувала охорона. Табір у порту міста Браїлов взагалі розташо-
вувався у великій кімнаті (40 квадратних метрів), в якій облаштовувалися 
дерев’яні нари. Кімната не мала навіть вікон і, звісно, не опалювалась, в 
ній проживало одразу біля 80 чоловік [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–
13,89,75–76,55,134,109]. А на суднобудівному заводі м. Браїлова табір 
розмістили прямо на стапелях у напівзбудованому пароплаві [5,арк.103–
105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. Біля містечка Мочино 13 
травня 1944 року німці поселили в наметах на березі Дунаю групу мико-
лаївських працівників, і лише через два тижні почали підвозити на баржах 
будівельні матеріали та устаткування, розпочалося будівництво судноре-
монтної фабрики [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. 
А сам табір, обнесений колючим дротом, протягом усього свого існування 
був наметовим містечком, яке суворо охороняли німецькі та румунські 
солдати [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

Усі трудові табори в Румунії облаштовувались у короткі терміни в 
зв’язку з відступом із СРСР німецько–румунських військ та наближен-
ням Червоної армії, тому вони не мали найнеобхіднішого для утримання 
людей. Персонал таборів та їх охорона в основному комплектувалися 
з евакуйованих в Румунію німецьких та румунських солдатів і кола-
бораціоністів, які втекли разом з окупантами. Останні могли займати 
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важливі пости в робітничих таборах. Так, наприклад, директор майстерень 
Миколаївського судноремонтного заводу Олег Васильович Огурцов, – 
один із керівників угону до Румунії робітників підприємства, – 7 березня 
1944 року був призначений начальником російського табору в м. Галац. 
Разом з ним виїхали дружина та дочка, які не працювали і жили на утри-
манні батька [6,арк.59,7,16,107,64].

Умови життя та праці в робітничих таборах були нелюдськими, радян-
ські робітники виконували тяжку некваліфіковану роботу, проте в деяких 
випадках робочі працювали за фахом. Так само як і в Німеччині фашисти 
намагалися максимально обмежити контакти робітників з цивільним 
населенням. Примусові працівники носили спеціальні знаки, подібні 
за змістом до нашивки «OST», яку носили остарбайтери в Німеччині. 
Чорна пов’язка на руці та порядковий номер, які чітко фіксували статус 
особи, їх втрата каралися побиттям або позбавленням харчування на 
три і більше днів [6,арк.59,7,16,107,64]. Так само каралися розмови з 
цивільним населенням. Тривалість робочого дня, характер роботи та 
харчування залежали від місця роботи. Миколаївець П.П. Ісаєв працював 
у порту міста Галац, яким керувала німецька адміністрація. Його робочий 
день не нормувався, тривав від зорі до зорі, він виконував найтяжчу 
некваліфіковану роботу, харчувався лише раз на добу супом з гороху, 
одягом та взуттям ніхто не забезпечував, робітники в таборі зазнавали 
постійних знущань з боку охорони – за непокору били нагайкою, а на 
території табору в підвалі була катівня, з якої живим не виходив ніхто 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. У таборах 
робочий день тривав не більше 12 годин, згодом він був скорочений до 
9–ти годин (тривалість робочого дня по Румунії), але незважаючи на це, 
важка праця та відсутність нормального харчування виснажували людей. 
У середньому норма хліба на робітника в день складала 250–300 грамів. 
На сніданок давали чай або каву, на обід – суп з гороху або баланду, на 
вечерю – несолодкий чай (інколи робітників годували сушеною лободою). 
Звісно, такий раціон викликав постійне відчуття голоду та поступово ви-
снажував людей. Н.П. Ніколаєв працював у порту м. Констанца. У своїх 
спогадах він зазначає, що табірний режим разом із знущаннями охорони 
був настільки нестерпним, що його товариш кинувся у море і потонув 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

У таборі поблизу міста Мочино в середині травня 1944 року постійні 
недоїдання спровокували мор, що змусило німецьке керівництво збільши-
ти щодобові харчові норми, а саме – додати в раціон робітників 300 грамів 
меду або 250 грамів цукру та ящик консервів на кожні десять чоловік, а до 
цього норма на добу складала 500 грамів хлібу та суп із сушеної капусти 
[5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109].

Значно кращим було життя тих мешканців робітничих таборів, 
які зуміли влаштуватися при різних табірних установах. Мешканка м. 
Миколаєва В.К. Краснова працювала на кухні для російських робітників 
в порту міста Галац. Робочий день починався о 5.30 і тривав до 18.30 з пе-
рервою на обід 2 години. На кухні зовсім не було німців, тому працювати 
було легко, ніхто не знущався, їм навіть видавався спецодяг – халат та 
фартух [6,арк.59,7,16,107,64].

Важким було становище тих робітників, які працювали в сіль-
ському господарстві. Ф.І. Глушко, вивезений із заводу 61 комунара до 
Румунії, працював і жив у господаря разом з кількома радянськими 
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громадянами поблизу міста Констанца. Їх робочий день тривав 15 го-
дин, працювали виключно за харчі, постійно голодували, але придбати 
продукти харчування господарі не дозволяли. Звичайним явищем було 
знущання та приниження з боку господаря та його родини [5,арк.103–
105,71,44,15,93,59,12–13,89,75–76,55,134,109]. Тумка Віра Іванівна 
працювала у господаря в селі Баба–Тана, поблизу міста Мазель, за харчі 
по 18–20 годин на добу, працювала разом з групою російських робітників 
під наглядом німецьких солдатів [6,арк.59,7,16,107,64]. 

Жахливі умови праці радянських примусових працівників спонукали 
їх до протидії румунсько–німецькому режиму. Найпоширенішою формою 
вираження непокори були відмови від праці та невихід на роботу, проте 
така поведінка лише викликала репресивні заходи з боку німців. Як ін-
струмент примусу німці використовували арешти та ув’язнення в карцер, 
фізичні покарання, позбавлення харчів, переведення до концтаборів, в 
деяких особливих випадках справа доходила до показового розстрілу 
або відправки до Німеччини. Щоб уникнути покарань, примусові пра-
цівники вдавалися до втечі. Так, наприклад, мешканець м. Очаків Л.С. 
Абрубінський, 1925 року народження, евакуйований до Румунії 25 березня 
1944 року, працював 5 місяців у трудовому таборі м. Ясси. Втік з нього у 
серпні 1944 року, але був заарештований жандармерією і посаджений у 
карцер на тиждень, протягом якого не отримував ні харчів, ні води. Потім 
його направили працювати поваром у 24 румунську піхотну дивізію, і лише 
в березні 1945 року він був звільнений Червоною армією [8,арк.3].

Зовсім інша доля була у тих, хто потрапив до малих приватних під-
приємств, ресторанів, фабрик тощо. Так, наприклад, Н.І. Григор’єва була 
вивезена до Румунії в місто Бузеу, де працювала в чайному ресторані та 
жила разом з господинею Аігел Алдам. Її робочий день тривав 10–12 годин 
в залежності від того, як працював ресторан, харчувалася дуже добре і не 
було ніяких знущань з боку господарів [5,арк.103–105,71,44,15,93,59,12–
13,89,75–76,55,134,109]. Інша мешканка Миколаєва, – М.А. Спіра, – згадує 
працю в Румунії досить тепло. Працювала та жила вона в м. Бухаресті, 
вільно пересувалась та не зазнавала жодних утисків з боку румунської 
влади.

Радянські робітники в Румунії отримували платню, розмір якої за-
лежав від місця праці та роботодавця. Мешканці робітничих таборів в м. 
Галац, Браїлі та Констанца в середньому отримували платню щодобово, 
один робочий день коштував від 8 до 10 лей, що давало місячний заро-
біток від 250 до 300 лей. Частина робітників, які працювали в порту м. 
Галац, отримували платню в радянських карбованцях (280 карбованців 
на тиждень). Варто зауважити, що оплата праці в трудових таборах мала 
чисто символічне значення, адже 300 лей на місяць були далеко за межами 
прожиткового мінімуму, а зарплата примусових працівників – найнижча 
по всій Румунії, на неї неможливо було прохарчуватися, а зароблені гроші 
примусові працівники не мали можливості витратити, оскільки їм забо-
роняли залишати місце праці. Ті робітники, які працювали в сільському 
господарстві, взагалі не отримували ніякої платні і працювали за їжу. 
Зовсім по – іншому оплачувалася праця у приватних господарів. Так, М.А. 
Спіра працювала в Бухаресті у різних господарів, але менше ніж 100 лей 
на добу не заробляла. Д.П. Раєв до депортації працював на заводі імені А. 
Марті слюсарем, в м. Браїлу працював на приватному судноремонтному 
заводі. Господар заводу виплачував йому щомісячну платню 1400–1500 



ІСТОРІЯ Випуск 17

58

лей [6,арк.59,7,16,107,64]. Практично всі кваліфіковані працівники, що 
не потрапили до робітничих таборів, знаходили роботу за фахом з при-
стойною платнею, навіть ті, кого евакуювали у складі штатів румунських 
військових частин. Так, наприклад, Ф.К. Суінова, яка була евакуйована як 
фахівець у складі 245 шпиталю, після його демобілізації знайшла роботу 
в Бухаресті у приватного лікаря Доцеску, працювала асистентом і отри-
мувала за свою працю 3–4 тисячі лей щомісяця [4,арк.161,159,202]. Таким 
чином, оплата роботи примусових працівників коливалась від дармової 
рабської праці до цілком пристойних зарплат.

Умови життя та праці примусових працівників в Румунії практично 
нічим не відрізнялися від умов перебування примусових працівників у 
Німеччині. Вивіз та експлуатація населення півдня України здійснювалися 
німецькими військами. Румунська армія, виконуючи допоміжну функцію, 
повністю підпорядковувалася німецькому командуванню. Примусова 
праця радянських громадян – пріоритет виключно німецький, оскільки 
в 1944 році, до приходу Червоної армії, всіма румунськими підприєм-
ствами, що мали стратегічне значення, керувало німецьке командування. 
Німцям вдалося створити в Румунії цілу систему з прийому, розподілу 
та експлуатації примусових робітників, схожу на ту, що функціонувала у 
Третьому рейху і проіснувала на румунській землі три місяці – до серпня 
1944 року.

Практично всі особи, які були переміщені в лютому–березні 1944 року 
з Миколаївської області до Румунії, одразу після звільнення Червоною 
армією повернулися додому, а сама процедура фільтрації для них суттєво 
спрощувалася. Таке особливе ставлення радянської влади можна пояснити 
тим, що німці вивезли до Румунії практично всіх працівників суднобудів-
них заводів міста та торгівельного порту, які працювали в період окупації, 
а відновлення їхньої роботи за умов наступу частин Червоної армії – 
стратегічне завдання. Досить важко підрахувати загальну кількість осіб, 
вивезених до Румунії, зважаючи на робочі штати суднобудівних заводів 
та ймовірну кількість перевезень на баржах, можна вивести приблизну 
цифру – від 4 до 6 тисяч осіб, в основному кваліфікованих працівників.

Масовий вивіз населення Миколаївської області на примусові робо-
ти до Румунії мав місце в лютому–березні 1944 року і здійснювався за 
рахунок піших та морських етапів. Експлуатацією займалися німецькі 
війська при румунських підприємствах, а крім того вони продавали робочу 
силу місцевому населенню. Умови життя та праці в румунських трудо-
вих таборах були нелюдськими, відсутність нормального харчування та 
непосильна праця поступово виснажували примусових працівників. Ця 
категорія населення не має статусу «остарбайтерів», проте їхнє становище 
нічим не відрізнялося від становища примусових працівників у Німеччині. 
Радянська влада, прагнучи якнайшвидше відновити виробництво на 
суднобудівних заводах м. Миколаєва, у найкоротші терміни повернула 
значну частину депортованих до Румунії примусових працівників на старі 
робочі місця, через що їм і вдалося уникнути репресій з боку радянського 
тоталітарного режиму.
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Чернявский В.В. Депортация населения Николаевской области на 

принудительные работы в Румынию 

Исследуется влияние румынского фактора в контексте массовых депор-
таций населения Николаевщины в период временной оккупации 1941–1944 
годов.

Ключевые слова: депортация, принудительные рабочие, трудовые лагеря, 
эвакуация, эксплуатация, «Транснистрия».

Cherniavskyi, V.V. Deportation of Mykolaiv region inhabitants to the 

compulsory work in Romania

Researching the influents of romanian factor of deportation of Mykolaiv region’s 
inhabitants during the period of temporary occupation in 1941 – 1944. 

Key words: deportation, compulsory workers, work camps, evacuation, 
exploitation, «Transnistria».
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УДК 94 (477) Стоцький Я. В. 

«Острови» римо–католицизму в західних 
областях України у 1947–1953 роках

Аналізується служіння римо–католицького духовенства, 

становище релігійних громад РКЦ та тиск сталінського 

режиму на повноту віросповідної реалізації залишків польської 

католицької меншини у Західній України у вищезазначених 

роках.

Ключові слова: римо–католицизм, духовенство, сталінський режим, 

релігія.

Історіографія дослідження проблеми в останні роки поповнюється як 
з українського боку, так і з польського. Автор, враховуючи її, відтворює 
духовне служіння РКЦ в Західній Україні у сталінський період на 
джерельних даних державних архівів Львівської, Тернопільської та Івано–
Франківської областей. Тим самим поглиблює і деталізує становище РКЦ 
в зазначені роки та розкриває ставлення державної влади до діяльності 
римо–католицьких громад і духовенства.

Це ставлення було тенденційним, так як Радянська держава сприймала 
Ватикан як свого ворога, тому не могло бути і мови про толерантність з 
боку влади до тих майже тридцяти десятків парохій, які діяли легально. 
Більше того, влада поступово і методично обмежувала їхню діяльність, 
знімала їх з реєстрації, закривала костьоли. Ці відносини держави і РКЦ 
виплили на поверхню в кінці 1980–х років, коли в контексті міжконфе-
сійного протистояння виникла проблема повернення громадам їхнього 
релігійного майна, костьолів, монастирських приміщень. Вона актуальна 
і в сучасній Україні. Відтворити духовну діяльність релігійних громад і 
духовенства РКЦ та розкрити репресивні впливи на неї державної атеїс-
тичної влади становить мету даного дослідження.

У другій половині 1940–х років християнського діалогу, розумін-
ня того, що вони є Церквами–сестрами між РПЦ і РКЦ не існувало. 
Свідченням цього є нарада предстоятелів і представників православних 
автокефальних Церков у Москві 1948 року, яка проходила із гармонійним 
врахуванням зовнішньої політики сталінізму. Резолюції даної наради були 
антиекуменічного і антиватиканського змісту. Більше того, учасники нара-
ди в цьому контексті відмовилися від участі в Амстердамській конференції 
Всесвітньої Ради Церков. Тож і на церковному рівні між Московською 
патріархією і Апостольським Престолом не було видно конструктивної 
еклезіологічної перспективи.

Але 7 липня 1952 року було обнародувано Апостольське послання до 
народів Росії «Sacro vergente anuo» папи Пія ХІІ, яке відкривало дорогу до 
екуменічного діалогу між РПЦ і Римо–Католицькою Церквою на спіль-
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ності сопричастя, рівності і розумінні того, що тривала відсутність такого 
діалогу була пов’язана тільки із нещасливими історично–політичними 
обставинами. Та все ж такий міжцерковний діалог залежав від стратегії 
зовнішньо–політичних планів Кремля, а не Московської патріархії.

Тому у 1947–1953–х роках між Ватиканом і Радянським Союзом 
реальних кроків у здійсненні діалогу не було, тим більше у встановленні 
двосторонніх дипломатичних відносин. Ватикан дотримувався позиції, 
що до тих пір, поки в СРСР немає загальної свободи і немає свободи 
віросповідання, про встановлення дипломатичних відносин чи хоча б 
якогось продуктивного діалогу – не може йти мови. Тим більше, що 
СРСР ліквідував УГКЦ, проводив репресії проти трьох гілок католи-
цизму: греко–, вірмено– і римо– Церков. З іншого боку, в цей період 
розпалювалася холодна війна між Заходом і СРСР, що також не могло не 
відбитися на ставленні Апостольського Престолу, керованого Пієм ХІІ, 
до комуністично–атеїстичного сталінського режиму, який, у свою чергу, 
бачив у Ватикані свого чи не найлютішого ворога. Власне, таке сприйняття 
Ватикану радянським режимом відбивалося на долі тих уже не чисельних 
костьолів РКЦ і їх віруючих в Україні, а саме у її західних областях, де ще, 
на відміну від центрально–східних, жевріли легальні, а де й нелегальні, 
вогники римо–католицизму. По суті, тут Костьол у сталінський період з 
другої половини 1940–х років став нещасною сиротою: над ним знуща-
лася чужа йому радянська влада, а рідні (Львівська митрополія РКЦ і 
Апостольський Престол) – не покинули напризволяще, але й захистити 
і допомогти не мали змоги. Тільки глибина віри і сила етно–релігійної 
традиції давали римо–католицизму у Західній Україні вижити. На 1947 
рік із кількох сотень римо–католицьких костьолів Львівської митрополії 
РКЦ залишилося діючими близько трьох десятків, те саме стосується і 
чисельності римо–католицького духовенства.

Так, у Львівській області, у першому півріччі 1947 року налічувалося 
10 римо–католицьких священиків, котрі обслуговували зареєстровані і 
діючі костьоли:

кафедральний костьол Успіння Пресвятої Діви Марії (м. Львів) – • 
адміністратор о. Карл Ящемський (1882 року народження), вікарій 
о. Станіслав Плошинський (1914 р. н.);
костьол св. Марії Сніжної (м. Львів) – парох о. Ян Повінський • 
(1872 р. н.), вікарій о. Ян Ольшанський (1919 р. н.);
костьол св. Антонія Падевського (м. Львів) – парох о. Єронім • 
Кв’ятковський (1913 р. н.);
костьол св. Марії Магдалини (м. Львів) – парох о. Трушковський • 
(1902 р. н.);
костьол у Поморянах – парох о. Станіслав Костиловський • 
(1871 р. н.);
костьол у с. Дунаїв Поморянського району – також обслуговував • 
о. С. Костиловський;
костьол Успіння Пресвятої Діви Марії у Золочові – парох о. Ян • 
Ценський (1905 р. н.);
костьол у с. Новосілки Краснянського р–ну – також обслуговував • 
о. Я. Ценський;
костьол у с. Білий Камінь Олеського району – парох о. Лабарчук;• 
костьол св. Станіслава єп. м. у м. Щирець – парох о. Генріх • 
Завала;
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костьол св. Миколая у м. Бібрка – також обслуговував • 
о. Є. Кв’ятковський;
костьол Воздвиження Святого Хреста у м. Городок – обслуговував • 
о. Є. Кв’ятковський [1,арк.84–85,99–101].

Отже, у цей час у Львівській області легально діючими були тільки 
12 костьолів, котрі обслуговували 10 зареєстрованих чи взятих на облік 
уповноваженого Ради у справах релігійних культів у Львівській об-
ласті священиків, які прийняли громадянство СРСР і, відповідно, мали 
радянські паспорти. Зрозуміло, що молодші за віком священики були 
активнішими у церковно–релігійному житті своїх парохіян, для котрих 
12 костьолів було замало. Тому й не дивно, що в червні 1947 року на 
адресу обласного уповноваженого П. Кучерявого надійшло прохання від 
60 римо–католиків м. Великі Мости відкрити їм костьол [1,арк.85–86]. 
Але уповноважений їм відмовив, мотивуючи тим, що міськрада прийняла 
рішення про використання колишнього костьола під міський кінотеатр, а 
запропоновану під костьол цвинтарну капличку римо–католики м. Великі 
Мости використовувати не погодилися, тож залишилися ні з чим.

Із вищеперелічених костьолів два, будучи діючими, ще не були за-
реєстровані. Костьол у с. Білий Камінь – через адміністративні зміни 
кордонів району (раніше це село належало до Золочівського р–ну, а зго-
дом – до Олеського) і костьол Марії Магдалини у Львові – через хворобу 
о. Трушковського, який не зміг з’явитися для реєстрації.

Одночасно діяли й два костьоли, віруючі котрих не з’являлися 
на реєстрацію. Це нелегальний костьол, що знаходився у с. Куровичі 
Глинянського р–ну і легальний у с. Новосілки Краснянського р–ну. 
Парохіян цих незареєстрованих, тобто нелегальних костьолів обслу-
говував, без дозволу уповноваженого парох Золочова о. Ян Ценський. 
Уповноважений заборонив йому обслуговувати ці костьоли доти, доки 
миряни не надішлють уповноваженому прохання, щоб о. Ян Ценський 
обслуговував їхні громади [1,арк.86–87]. Але позиція уповноваженого 
була направленою на зменшення релігійних громад і діючих костьолів. 
Таким чином формувалася сітка нелегально діючих релігійних громад і 
костьолів, котрі на свій страх і ризик нелегально обслуговували парохи 
сусідніх (умовно легальних) парохій РКЦ.

Тож, якщо у 1940 році у Львівській області легально діяли 227 костьо-
лів, то у 1948 році – тільки 12. Зрозуміло, що основною причиною такого 
зменшення була депортація поляків у Польщу. Але ті 10 священиків РКЦ 
серед майже 20 тис. римо–католиків Львівщини, котрі не переселилися 
до Польщі, проводили активне душпастирування, особливо серед молоді. 
Вони системно катехизували дітей, підготовляючи їх до конфірмації, котру 
урочисто проводили у костьолах. Окрім недільних і святкових літургій, 
відправляли й щоденні, у котрих брали участь до чверті мирян парохії.

Комуністичною владою було цілком паралізовано в західних областях 
України римо–католицьке чернече життя. Якщо на 1940 рік у Львівській 
області налічувалося 34 монастирі РКЦ, то у 1948 році не було жодно-
го діючого, як і в Станіславській та Тернопільській областях. Тільки у 
Дрогобицькій області був один діючий чоловічий монастир. Він знаходив-
ся у м. Мостиська і налічував 2 ієромонахів і 2 ченців–братів. Монастир 
не мав ніякого господарства, навіть городу. Монахи жили з інтенцій 
віруючих. Від переселення у Польщу вони відмовилися. Настоятель мо-
настиря о. Франц Калужевський мав великий вплив на оточуючі польські 
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прикордонні села, і як вважав уповноважений по Дрогобицькій області 
А. Бурик, грубо порушував законодавство про культи, бо «організував 
харчовий пункт при монастирі, де годував 30–50 осіб, в т. ч. й німецьких 
військовополонених...» [2,арк.172].

Тому, за розпорядженням уповноваженого Ради у справах релігійних 
культів при РМ СРСР по УРСР П. Вільхового, цей «харчовий пункт» був 
закритий, а 14 травня 1948 року органами МДБ було застосовано т. зв. 
паспортний режим до ченців монастиря, і вони були переселені у монастир 
до Самбора, котрий влада й закрила у 1950 році. 

Подібне, до речі, сталося із їдальнею для пристарілих, яка діяла при 
кафедральному костьолі у Львові і утримувалася за рахунок костьола. Її 
обласним уповноваженим було зачинено у третьому кварталі 1948 року, 
незважаючи на прохання групи 30 пристарілих жінок, яке вони направили 
в облвиконком і до уповноваженого. Влада виявилася черствою до цього 
прохання й залишила без щоденного дармового обіду цих пристарілих, не 
запропонувавши їм натомість нічого. Та римо–католицьке духовенство 
не зменшувало своєї активності. Навпаки, у третьому кварталі 1948 року 
до обласного уповноваженого надійшло прохання від римо–католиків 
м. Винники дозволити відкрити їм для відправ пустуючого тут костьолу 
Успіння Пресвятої Діви Марії [2,арк.204]. Також він отримав прохання 
від городоцьких парохіян польської національності, щоб їм замість ді-
ючої каплиці на цвинтарі передати в користування костьол Воздвиження 
Святого Хреста, який знаходився у центрі міста, і котрий влада вже встигла 
використовувати його під зерносховище. Ще уповноваженому надійшло 
прохання, підписане парохіянами з окраїни Львова і сусідніх сіл про 
передачу їм костьола св. Мартина, що знаходився в центрі Львова. Усі ці 
прохання уповноважений відхилив з таких причин:

у списках, поданих для відкриття костьола св. Мартина вписано • 
багато т. зв. мертвих душ, неповнолітніх і тих, хто переселився в 
Польщу, тому, уповноважений вважав ці списки фіктивним і не 
юридичним документом;
поляки римо–католики, котрі населяли окраїни м. Львова, про-• 
живали на відстані 3–4 км від діючих у місті костьолів, тож могли 
їх відвідувати, а костьол св. Мартина з 1947 року влада передала 
в оренду військовій частині;
м. Винники знаходиться за 8 км від діючого у Львові костьола • 
св. Антонія, який віруючі Винників відвідували, тому ця недалека 
відстань не дозволяла відкривати для них костьол у Винниках;
віруючим м. Городок було відмовлено, тому що діюча їхня каплиця • 
знаходилася у центрі міста і вміщала усіх парохіян, а колишній кос-
тьол було передано в оренду управлінню Заготзерна [2,арк.205].

Отож, уповноважений знаходив різні причини, щоб не дозволити 
відкрити нові костьоли, бо це привело б до активізації віруючих і служило 
б дисонансом для атеїстичної ідеології.

У третьому кварталі 1948 року на Львівщині налічувалося 12 діючих 
костьолів, 10 священиків і 8 органістів.

Орієнтовна чисельність практикуючих віруючих у цих костьолах за 
даними обласного уповноваженого була такою: кафедральний костьол 
(м. Львів) – 2500 віруючих, св. Марії Магдалини (м. Львів) – 1000, св. Марії 
Сніжної (м. Львів) – 1200, св. Антонія (м. Львів) – 1500, м. Золочів – 1000, 
м. Щирець – 100, м. Поморяни – 150, с. Білий Камінь Олеського р–ну – 90, 
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м. Городок – 50, м. Бібрка – 60, с. Новосілки Краснянського р–ну – 50, с. 
Дунаїв Поморянського р–ну – 50. Разом – 7750 активних практикуючих 
віруючих [2,арк.204].

У 1948 році обласному уповноваженому Ради у справах релігійних 
культів у Львівській області П. Кучерявому вдалося перевести зі Львова 
у Кам’янець–Подільський о. Яна Ольшанського як одного з найактивні-
ших пастирів, а в кафедральному костьолі став служити о. францисканин 
Рафаїл Керницький (1912 р. н.).

Закрита уповноваженим їдальня для пристарілих, яка діяла при 
кафедральному костьолі Львова понад 100 років, все ж таємними і 
щирими стараннями парохіян продовжувала своє існування. Бо на ве-
чірню літургію, парохіяни через бічні двері приносили різні продукти 
харчування, начебто для священиків, а, насправді, ці продукти йшли для 
приготування щоденних, але вже нелегальних обідів для пристарілих 
людей [2,арк.225].

У 1947 році у Станіславській області були діючими 7 релігійних гро-
мад римо–католиків, котрі мали 6 зареєстрованих костьолів: у Станіславі, 
Бурштині, Болехові, Букачівцях, Ценяві і Вижниці (до останнього також 
належала громада Кут). Чисельність практикуючих віруючих у цих гро-
мадах становила понад 2000 осіб, котрих обслуговували 2 священики: отці 
Войтек Ольшовський і Юзеф Сліпко.

У 1948 році через відсутність постійного пароха були зняті з реєстрації 
громади у Ценяві і Кутах [3,294]. А 27 серпня 1949 року обласним уповно-
важеним Ради у справах релігійних культів Г. Прокопенком було знято 
з реєстрації (заборонено відправи для громад Станіслава і Бурштина) 
о. В. Ольшовського. Підставою послужило те, що о. Ольшовський без 
дозволу уповноваженого Г. Прокопенка виїхав 14 серпня того ж року у 
м. Бурштин, де уділив св. Тайну єлеосвячення вмираючому парохіянинові. 
Костьольний комітет м. Станіслава, де парохом був о. Ольшовський і мав 
дозвіл на відправи й у Бурштині, з проханням відмінити цю заборону о. 
Ольшовському звертався і до облвиконкому, і до уповноваженого Ради 
у справах релігійних культів при РМ СРСР І. Полянського. Та рішення 
обласного уповноваженого не було скасовано, хоча о. Ольшовському не 
заборонялося зареєструватися при одному із діючих костьолів в іншій 
області. Незабаром на його місце, за проханням віруючих римо–католиків 
Станіслава, єдиний митрополит РКЦ в СРСР, архієпископ–митрополит 
Ризький Антоній Спрінгович з дозволу уповноваженого Ради у справах 
релігійних культів при РМ СРСР в Латвійській РСР Рестберга та за 
погодженням з уповноваженим Ради у справах релігійних культів при 
РМ СРСР в Українській РСР П. Вільховим призначив настоятелем 
(парохом) у м. Станіславі о. Язепа Павіланіса (1914 р. н.), котрого 4 
грудня 1950 року уповноважений Г. Прокопенко зареєстрував парохом 
для римо–католицької громади м. Станіслава [4,арк.62–84]. Зауважимо, 
що реєстрація уже не поширюється на громаду Бурштина, на відміну від 
реєстрації о. Ольшовського.

У 1949 році селищна Рада запропонувала цій громаді провести 
необхідний ремонт костьола, але громада цього не виконала. У 1950 році 
Бурштинський райвиконком повторно наполіг, щоб громада все ж зробила 
ремонт костьола, але та знову відмовилася, мотивуючи це відсутністю 
будь–яких засобів для ремонту. Цю відмову райвиконком оформив актом, 
підписаним вже не повною «двадцяткою» (бо чотири віруючих вийшли 
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із її складу), членами костьольної ради і ревізійної комісії, в якому вони 
зазначали, що через відсутність засобів не можуть провести ремонт кос-
тьола і також не можуть укомплектувати повну «двадцятку», з якої вже 
вибуло декілька осіб, котрих замінити ніким.

Враховуючи все це, райвиконком виступив із проханням зняти цю 
громаду з реєстрації. Уповноважений, виходячи із вищесказаного і вра-
ховуючи, що в смт. Букачівці, котре знаходиться на відстані 10 км від 
Бурштина, є зареєстрована римо–католицька громада, діючий костьол 
і там же мешкає парох о. Юзеф Сліпко, що дає можливість залишкам 
римо–католицької громади Бурштина здійснювати релігійні відправи 
у Букачівцях. Тому уповноважений, враховуючи ці обставини і про-
хання Бурштинського райвиконкому, прийняв рішення просити Раду у 
справах релігійних культів при РМ СРСР дозволити зняти з реєстрації 
римо–католицьку громаду Бурштина як таку, що розпалася. З таким 
же проханням він звернувся до Станіславського облвиконкому. На 
підставі цього подання Станіславський облвиконком погодився з висно-
вками обласного уповноваженого про зняття з реєстрації громади РКЦ 
Бурштина. А 30 жовтня 1950 року Рада у справах релігійних культів при 
РМ СРСР постановила (протокол № 15) погодитися із представленням 
Станіславського облвиконкому про закриття костьолу у Бурштині та пе-
редачі його приміщення під районну бібліотеку з правом переобладнання 
[5,арк.47–54].

7 лютого 1951 року комісія в складі представників костьольної ради 
Бурштина і Бурштинського райвиконкому та райфінвідділу склали акт 
про те, що костьольна рада здає, а райвиконком приймає костьол та майно, 
яке у ньому є. За актом опису майна було 26 позицій, в т. ч. лавки, шафи, 
покривала, килим, дзеркало тощо.

Але, що характерно, уже на другий день, 8 лютого, церковний комітет 
православної церкви Бурштина попросив райвиконком і райфінвідділ 
частину костьольного майна передати йому. І райвиконком одразу ж по-
годився [5,арк.55–57].

Отже, із закриття костьолів користало не тільки народне господарство, 
але й російське православ’я.

За подібною схемою відбувалися зняття з реєстрації інших релігій-
них римо–католицьких громад та закриття костьолів. Таким чином, на 
1954 рік у Станіславській області залишилося діючими три костьоли і 
три релігійні громади РКЦ у Станіславі, Болехові і Букачівцях. Перші дві 
обслуговував о. Язеп Павіланіс, а третю – о. Юзеф Сліпко. Чисельність 
віруючих не перевищувала 2000 осіб [6,арк.6].

Якщо у 1947 році уповноваженим Ради у справах релігійних куль-
тів у Тернопільській області було зареєстровано 10 римо–католицьких 
громад, то в 1948 році до них додалася ще одна громада – с. Галущинці 
Підволочиського району, котру в 1948 році зареєстровано в уповноваже-
ного Ради у справах релігійних культів.

Збільшилася на 315 віруючих загальна кількість римо–католиків в 
області, і на 1 січня 1949 року вона становила 2866 чоловік [7,арк.25].

Уповноваженому І. Чирві вдалося заборонити отцю Маркелу 
Високінському приїздити із міста Дубно і обслуговувати римо–католицькі 
громади у Кременці та Галущинцях. Та це ніяк не означало, що богослужінь, 
хай не щонедільних, у цих парохіях не проводилось, або не здійснювалися 
ті чи інші потреби віруючих (хрещення, вінчання, похорони).
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Для прикладу, в Кременці у 1948 році відправлено 2 хрещення, 1 він-
чання, 19 похоронів; у Шумську – 3 похорони; в Збаражі – 3 хрещення і 
5 похоронів; а в Галущинцях – 3 хрещення і 11 похоронів [7,арк.25].

Всього ж, упродовж 1948 року в 11 римо–католицьких парохіях 
Тернопільщини здійснено 58 хрещень, 28 вінчань, 79 похоронів. Їх від-
служили 6 отців, котрі у той час були в області: Броніслав Мерецький, 
Казимир Фейшакер, Яків Мацишин, Юзеф Адамчик, Казимир Галицький 
і Станіслав Вичисаний.

Не маючи фактів ворожого ставлення до заходів радянської влади з 
боку духовенства і віруючих римо–католиків, уповноважений Ради у спра-
вах релігійних культів І. Чирва, все ж зробив висновок, що в майбутньому 
Римо–Католицька Церква в області «відживе свій вік» [7,арк.34].

Але присутність римо–католицизму в області насторожувала об-
ласного уповноваженого, бо «якщо взяти до уваги фанатизм віруючих 
цієї Церкви і ту обставину, що частина священиків спеціально залишена 
духовним центром в СРСР для відповідної роботи серед віруючих, котрі 
не виїхали до Польщі», то, як далі зазначає уповноважений, «…ця обста-
вина змушує бути особливо пильним і систематично вивчати діяльність 
духовенства та церковного активу вказаної Церкви» [7,арк.34].

Що ж до римо–католиків на Тернопільщині, то якщо на 1945 рік 
вони мали 316 релігійних громад, то в зв’язку з виїздом–переселенням 
польського населення до Польщі, на 1949 рік залишилося тільки 11 гро-
мад римо–католиків [7,арк.57–58], котрі мали свої костьоли. Одночасно 
пустували з вищезгаданої причини 259 костьолів і 45 каплиць [7,арк.54], 
котрі уповноважений Ради у справах релігійних культів І. Чирва про-
понував своєму начальству використати для культурних і громадських 
потреб області.

Через незначну чисельність польського населення в області та від’їзд 
молоді на навчання чи працю в інші області у 1949 році стався як розпад, 
так і злиття деяких римо–католицьких громад, тому їх залишилося тільки 
8 із 2100 віруючими.

Це такі громади (за місцем знаходження парохіяльного костьолу 
та з врахуванням адмінреформи в області): м. Борщів – 200 віруючих; 
м. Кременець – 283; с. Коралівка Борщівського району – 190; с. Лосяч 
Борщівського району – 155; с. Ридодуби Чортківського району – 325; 
с. Хом’яківка Чортківського району – 275; м. Підволочиськ – 225; с. 
Галущинці Підволочиського району – 357 віруючих. Як бачимо, чисель-
ність віруючих римо–католиків із вищезазначених причин зменшилася 
на 766 осіб.

Ці парохії у 1950 році обслуговували священики: у м. Борщів 
– о. Ю. Адамчик, у с. Хом’яківка – о. К. Фейшакер, у с. Ридодуби – 
о. Я. Мацишин, у с. Лосяч – о. К. Галицький, у с. Коралівка – о. С. Вичисаний, 
у м. Підволочиськ – о. Б. Мерецький [7,арк.80].

Тільки у м. Кременці і в с. Галущинці не було постійного пароха, 
тому місцеві громади обслуговували вищезгадані отці, або й навіть о. 
М. Високінський – парох м. Дубно Рівненської області Луцької дієцезії, 
котрий все ще обслуговував громаду м. Кременця, котра до 1940 року те-
риторіально належала до цієї дієцезії. Та оскільки він був з іншої області 
і дієцезії, то згодом уповноважений Ради у справах релігійних культів 
І. Чирва йому це заборонив. Пізніше і місцевим ксьондзам уповноваже-
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ний забороняв обслуговувати громади Кременця і Галущинців, прагнучи 
зменшити їхню релігійну активність.

Так, на Пасху 1950 року отці Б. Мерецький та Я. Мацишин провели 
святкову літургію в м. Кременці, за що отримали категоричне поперед-
ження від уповноваженого І. Чирви, котрий пригрозив їм відібрати 
документи і позбавити права на будь–які відправи.

З цього випливає, що громади Кременця і Галущинців, не маючи 
постійного пароха, не мали й постійної духовної опіки, на відміну від 
інших римо–католицьких громад області. Тому, ці дві громади молитовні 
зібрання в костьолах проводили переважно без ксьондзів.

Зрозуміло, така ситуація активізувала римо–католицьке духовенство в 
області, метою якого було в даному контексті не допустити відпливу своїх 
парохіян на стежку релігійної байдужості. Тому воно свідомо йде на по-
рушення встановленого уповноваженим Ради у справах релігійних культів 
порядку, культивуючи обслугу віруючих вдома, а також за межами своєї 
парохії. Особливо рішуче поводилися отці Б. Мерецький і Я. Мацишин. 
Таким чином, було охоплено майже всю польську меншину області. 
Навіть у тих населених пунктах, де була незначна кількість поляків, котрі 
не мали діючого костьолу, було створено невеличкий релігійний актив, 
котрий мав прямі контакти із ксьондзом найближчої парохії. Нелегально 
використовували для відправ пустуючі костьоли і каплиці. Але, якщо такої 
можливості не було, то у святкові релігійні дні діючі костьоли відвідували 
поляки, котрі проживали за 50 кілометрів від них. Такий стан справ не 
міг не насторожити уповноваженого Ради у справах релігійних культів у 
Тернопільській області. Тому проти діючого римо–католицького духо-
венства починається збір різних компроматів, де у формі характеристики 
дається оцінка на лояльність до радянської влади кожного ксьондза.

Священики РКЦ Львівщини приділяли велику увагу релігійному 
вихованню молоді, щоб не допустити їх під вплив матеріалістичного світо-
гляду. Так, при кафедральному костьолі, отці Карл Ящемський і Станіслав 
Плошинський постійно катехизували молодь шкільного і дошкільного 
віку, прагнули створити релігійні братства для молоді, готували дітей до 
конфірмації. Це занепокоїло уповноваженого, внаслідок чого Львівський 
обком КП(б)У видав розпорядження усім секретарям парторганізацій 
навчальних закладів про активний розвиток політико–виховної роботи 
в школах і вузах. Уповноважений категорично заборонив ксьондзам від-
ривати молодь від навчання в школах і втягувати в костьольне життя, бо 
це ще й суперечило законодавству про культи, а власне, про відокремлення 
церкви від школи. Але, якщо діяльність львівського римо–католицького 
духовенства уповноважений міг проконтролювати ледь не щодня, то 
життя діючих парохій РКЦ в районах області він міг спостерігати тільки 
періодично. Але і з таких спостережень він прийшов до висновку, що 
багато молоді на периферії відвідує костьоли. Причину цього він вбачав 
не тільки в більшій релігійності периферійних парохій, але ще й у тому, 
що в районних містечках і селах майже не діяли клуби, бібліотеки, не 
проводилася комсомольським активом культурно–масова робота серед 
молоді, а райкоми КП(б)У питання релігії пустили на самоплин.

У першому півріччі 1949 року, в березні і в квітні, померли два ксьон-
дзи РКЦ: о. Станіслав Плошинський із кафедрального костьолу і о. Ян 
Повінський із костьолу св. Марії Сніжної. 
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На Львівщині у 1949 році створилася критична ситуація нестачі 
священиків РКЦ. Крім двох померлих отців, ще двоє через похилий вік 
не відправляли літургій. Тож залишилося практично діючих шість отців: 
три у Львові і три в районах, але на прохання духовенства РКЦ Львова 
дати дозвіл на приїзд для служіння кільком отцям з інших областей – 
уповноважений не погоджувався. Бо влада дотримувалася принципу, 
що зменшення чисельності духовенства призведе до падіння активності 
релігійного життя римо–католицьких громад. У цьому контексті харак-
терним є те, що на ім’я уповноваженого Ради у справах релігійних культів 
у Львівській області з 1945 року до 1950 року надійшло 13 заяв–прохань 
від римо–католицьких віруючих про дозвіл на відкриття костьолів для 
їхніх громад. І тільки одне прохання уповноважений задовольнив – було 
відкрито костьол св. Марії Магдалини у Львові [7,арк.80].

Під кінець 1949 року у Львівській області із 12 зареєстрованих ксьон-
дзів залишилося тільки 5, котрі продовжували служіння, тому що за 
1949 рік три священики – Повінський, Плошинський і Трушковський зі 
Львова померли, о. Кв’ятковського МДБ заарештувало, о. Ольшанський 
переїхав в Кам’янець–Подільську область, о. Стопа – у Дрогобицьку об-
ласть, а о. Лабарчука було паралізовано [7,арк.80].

У Львові діючими залишилися лише два ксьондзи – отці Ящемський і 
Керницький, котрі обслуговували тільки кафедральний костьол. В інших 
трьох костьолах літургії не було кому проводити, тому кафедральний 
костьол був переповнений парохіянами з цих трьох костьолів. Це поді-
яло на уповноваженого, який вважав «політично доцільним» дозволити 
ще двом отцям здійснювати літургії в костьолах св. Марії Магдалини і 
св. Антонія. Цими отцями були Ігнатій Хвірут (1887 р. н.), звільнений 
із 5–річного ув’язнення, яке відбув за статтею 54–10 ч. 2 КК УРСР та 
о. Мартин Карась, котрий у 1949 році прибув до Львова із Дрогобича 
і мав львівську приписку [8,арк.72]. Якось непомітно із числа діючих 
львівських костьолів випав костьол св. Марії Сніжної, який залишався 
без священичої обслуги. Власне, цей костьол, а також ще два костьоли: у 
с. Білий Камінь Олеського р–ну і в м. Бібрка обласний уповноважений 
запланував у другій половині 1950 року закрити через їх невідвідуваність 
віруючими і через те, що віруючі не сплачують костьольних податків. Тому 
уповноважений вважав, «що закриття трьох костьолів буде правильним і 
політично доцільним» [8,арк.72]. Та все ж основною причиною була не в 
діях віруючих, бо це – наслідок, а те, що природно зменшилася чисельність 
ксьондзів. Реєструвати ж нових уповноважений не бажав. На 12 діючих 
ще із 1950 року костьолів припадало 6 священиків, котрі систематично 
проводили відправи у 4 костьолах. Реально на 8 периферійних костьолів 
припадало тільки 2 ксьондзи. Така ситуація давала підстави уповно-
важеному стверджувати, що «відвідуваність костьолів скоротилася до 
мінімуму» [9,арк.21].

Це було доброю нагодою для влади активізувати атеїстичну пропаган-
ду, особливо серед молоді, а також роботу з ліквідації римо–католицьких 
релігійних фігур. Так, у Львові на площі Міцкевича влада зняла камінну 
фігуру Матері Божої, були також зняті фігури у смт. Новий Яричів, м. 
Винники і в інших населених пунктах. Ця атеїстична акція поширювалася 
на всю область.

На 1 квітня 1951 року у Львівській області було 9 діючих костьолів, 
у котрих служило 6 ксьондзів [9,арк.86–87]. З цього випливає, що три 
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вищезазначені костьоли (св. Марії Сніжної у Львові, Бібрці, і Білому 
Камені) уповноважений закрив. А прохань віруючих РКЦ про відкриття 
нових костьолів до уповноваженого вже не надходило.

Ця ж чисельність костьолів збереглася й у 1953 році. Їхня географія 
була такою: 3 костьоли у Львові і по 1 в Золочові, Городку, Новосільці, 
Дунаїві, Поморянах, Щирці. Це на понад 20 тис. поляків римо–католиків 
Львівщини. Тому римо–католики Куликівського, Винниківського, 
Новояричівського, Івано–Франківського й інших районів області від-
відували костьоли Львова. А до діючих костьолів Золочова, Городка, 
Новосілки, Щирця на відправи приходили віруючі РКЦ і з сусідніх 
районів.

Парохами цих 9 діючих костьолів були тільки 5 священиків: 2 у 
кафедральному костьолі (о.о. Керницький і Ящемський), 1 – у костьолі 
св. Антонія (о. Хвірут), 1 – у костьолі Золочова (о. Ценський), 1 – у кос-
тьолі Поморян (о. Костиловський). В інших 5–ти костьолах (св. Марії 
Магдалини у Львові, в Щирці, Новосілках, Городку і Дунаєві) постійних 
парохів не було, тому періодично тут проводили літургії, св. Таїнства і 
обряди перелічені вище отці. Але парохіяни цих костьолів прагнули мати 
постійні відправи. Тому громада Щирця шукала для себе ксьондза і вела 
перемовини з о. Яном Рабаром з м. Долини Станіславської області, котрий 
дав згоду на постійну службу (з переїздом), але за умови, що його зареє-
струє уповноважений. Так само громада костьола св. Марії Магдалини зі 
Львова знайшла для себе пароха – о. Антонія Дзакана, настоятеля костьола 
в Янушах Вільнюської області Литовської РСР, котрий направив заяву, що 
погоджується бути парохом костьолу св. Марії Магдалини [9,арк.89].

На діючих 5 священиків РКЦ Львівщини обласний уповноважений 
склав характеристики їхнього священичого служіння, котрі свідчать про 
прискіпливий контроль уповноваженого за кожним кроком і подихом 
цих душпастирів.

Про те, що духовне життя РКЦ Львівщини, незважаючи на поступово 
зростаючу атеїстичну пропаганду влади, не міліло, свідчать хоча б такі 
порівняльні дані: якщо у 1950 році у кафедральному костьолі було про-
ведено св. Таїнств хрещення 134 і шлюбу 47, то в 1953 році відповідно 
125 і 61 [9,арк.93].

Як слушно зазначив уповноважений в контексті науково–атеїстичної 
пропаганди у Львівській області, є «великий пробіл» [9,арк.93]. Якщо 
Товариством з розповсюдження політичних і наукових знань з 1 січня 
1953 року до 1 жовтня 1953 року у Львівській області було прочитано на 
всі теми 9730 лекцій, то з них на науково–атеїстичну тематику тільки 250 
[10,арк.152]. А в таких районах, як Заболотцівецькому, Нестеровському, 
Підкамінському, Красненському на атеїстичну тематику не було про-
читано жодної лекції.

Статистична діяльність Римо–Католицької Церкви у 1951 році в 
Тернопільській області була такою: всього парохій – 8; кількість ві-
руючих – 1422; середня відвідуваність костьолів – 520, у свята – 980 
відвідуючих; проведено хрещень – 64, вінчань – 27, похоронів – 66 
[11,арк.142].

Детальнішими є статистичні дані діяльності Римо–Католицької 
Церкви на Тернопільщині у 1952 році: всього парохій – 8; кількість ві-
руючих – 1422; середня відвідуваність костьолів – 399, у свята – 990 
відвідуючих; проведено хрещень – 36, похоронів – 59; приступили до 
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конфірмації – 40, всього було уділено (дано) святих причасть – 5110 
[12,арк.59].

Якщо порівняти статистику 1952 року з 1951–м, то побачимо, що 
збільшилися число вінчань, хрещень і відвідуваність костьолів віруючими 
у святкові дні. Тож римо–католицькому духовенству вдалося не тільки 
втримати релігійність своїх парохіян, але й активізувати діяльність.

Це було б неможливим без активних костьольних рад. Всього у кос-
тьольних радах і ревізійних комісіях було 54 віруючих. За віком вони 
поділялися таким чином: до 39 років – 5 чоловік, від 40 до 59 років – 28 
чоловік, старші – 21 чоловік. 40 із них переважно працювали в колгоспах, 
а 14 були непрацездатними.

За освітою вони поділялися так: початкову (4 – класну) освіту мали 37 
чоловік, шестикласну – 6 чоловік, решту були неграмотними [12,арк.75]. 
Як бачимо, їх освіта і службове становище не могли суттєво впливати на 
активізацію віруючих польської меншини, але їх глибока релігійність, 
свідоме відчуття традиції, прагнення зберегти свою самототожність, щоб 
не розчинитися в релігійно–національному полі українців, тобто не аси-
мілюватися, витворили серед них поглиблену релігійність, тому Костьол 
став для них релігійно–національним спасінням. І важливим є те, що 
таке розуміння ролі Костьолу було й в римо–католицького духовенства 
області. Тому це духовенство, незважаючи на заборони уповноваженого 
Ради у справах релігійних культів, йшло і доходило до кожної польсько–
римо–католицької родини в найглухіші закутки області, щоб підтримати 
їх духовно, щоб не згас вогонь віри предків.

Одночасно цьому сприяло й те, що на 1953 рік (про який іде мова) 
діяльність підпілля ОУН і УПА радянською системою було зведено 
майже до нуля.

Якщо в попередні роки ворожнеча між українцями і поляками була 
дуже гострою, і ті польські родини, котрі залишилися на цих теренах, 
намагалися приховати свою національну приналежність, то тепер, коли 
підпілля ОУН і УПА було майже ліквідоване, поляки почали відкрито 
говорити, що вони є поляками, і навіть висувати вимоги до влади щодо 
відправлення своїх релігійних потреб (напевно, не без підказки діючих 
ксьондзів).

Так, наприклад, у вересні 1953 року до уповноваженого Ради у спра-
вах релігійних культів при Тернопільському облвиконкомі І. Чирви 
звернулася делегація поляків сіл Старого Скалату, Скала–Подільської і 
Полупанівки Скалатського району дозволити їм релігійні відправи. Але 
уповноважений, завданням котрого було зменшення релігійності в області, 
зрозуміло, їм відмовив, мотивуючи це тим, що їх релігійна громада не за-
реєстрована, у них немає діючих костьолів та священика [12,арк.108].

Тому цим та іншим польським римо–католицьким громадам не за-
лишалося нічого іншого, як їздити за десятки кілометрів до найближчих 
діючих римо–католицьких парохій або проводити в себе нелегальні від-
прави в пустуючих капличках і костьолах. Всі вищеперелічені причини 
призвели до того, що чисельність віруючих у 1953 році зросла і становила 
1448 чоловік. До того ж – тільки в цих облікованих 8 парохіях. А якщо 
сюди долучити ті польські родини, які не мали своїх парохій, і, як поба-
чимо згодом, діяли нелегально, то чисельність віруючих римо–католиків 
зросте ще на кілька сотень.
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Не варто забувати й того, що з діючих римо–католицьких костьолів 
користали підпільні греко–католики й римо–католики з сусідніх областей. 
Тож діючі легально, як і діючі нелегально римо–католицькі костьоли на-
справді були життєдайними островами католицизму в західних областях 
України.

Джерела та література
Д е р ж а в н и й  а р х і в  Л ь в і в с ь к о ї  о б л а с т і1.  
(далі – ДАЛО). – Ф.Р.1332. – Оп.2. – Спр.8. 
ДАЛО.2.  – Ф.Р.1332. – Оп.2. – Спр.9. 
Андрухів І.3.  Релігійне життя на Прикарпатті: 1944–1990 роки. Історико–
правовий аналіз. – Івано–Франківськ, 2004. 
Д е р ж а в н и й  а р х і в  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к о ї  о б л а с т і4.  
(далі – ДАІФО). – Ф.Р.388. – Оп.2. – Спр.54.
Андрухів І. у монографії «Релігійне життя на Прикарпатті: 1944–1990 5. 
роки. Історико–правовий аналіз», м’яко кажучи, помиляється, коли 
на стор. 294 пише: «А на початку 1949 р. КДБ (тоді це називалося 
МДБ – Я. С.) заарештувало ксендза (саме так написано це слово – Я. 
С.) Ольшовського В., в зв’язку з чим припинили своє існування римо–
католицькі громади в Станіславі, Бурштині та Болехові».
ДАІФО.6.  – Ф.Р.388. – Оп.2. – Спр.53. 
ДАІФО.7.  – Ф.Р.388. – Оп.2. – Спр.88. 
Д е р ж а в н и й  а р х і в  Т е р н о п і л ь с ь к о ї  о б л а с т і8.  
(далі – ДАТО). – Ф.П.1. – Оп.1. – Спр.1454. 
ДАЛО.9.  – Ф.Р.1332. – Оп.2. – Спр.13. 
ДАЛО.10.  – Ф.3. – Оп.4. – Спр.170. 
ДАТО.11.  – Ф.П.1. – Оп.1. – Спр.2127. 
ДАТО.12.  – Ф.П.1. – Оп.1. – Спр.2325. 
ДАТО.13.  – Ф.П.1. – Оп.1. – Спр.2521. 

Стоцкий Я.В. «Острова» римо–католицизма в западнях областях 

Украины в 1947–1953 годах

Анализируется служение римо–католического духовенства, положение 
религиозных общин РКЦ и давление сталинского режима на полноту веро-
исповедной реализации остатков польского католического меньшинства в 
Западной Украине в вышеуказанные годы.

Ключевые слова: римо–католицизм, духовенство, сталинский режим, 
религия.

Stotskyi, Y.V. «Island» of Rome–Catholicism in western regions of Ukraine 

in 1947–1953

The paper deals with the service of the Rome–Catholic clergy, situation of the 
RCC religious communities and Stalin’s regime pressure on the fullness of religious 
liberty fulfillment of the remains of polish catholic minority in Western Ukraine during 
the abovementioned years.

Key words: Rome–Catholicism, clergy, Stalin’s regime, religion.
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УДК 316.334.56(477) Гогохія Н. Т.

Міський простір і українське суспільство 
в умовах формування тоталітаризму: 

зовнішні структури повсякденності

Аналізуються плани радянського керівництва щодо будівництва 

«соцміст» та причини незавершеності цих проектів у 1930–х 

роки.

Ключові слова: міський простір, повсякденне життя, тоталітаризм.

Для сучасної гуманітарної науки є характерним звернення до вивчення 
повсякденного життя людей. Світ повсякденності – це звичайне, типове, 
рутинне, природне середовище людського існування. Очевидно, що місь-
кий ландшафт є не тільки матеріальним, але й символічним простором, 
виконуючи функцію керування людськими емоціями та поведінкою. 
Місто з його вулицями та площами, громадськими та житловими будів-
лями, комунікаціями, палацами і парками наповнює змістом і визначає 
особливості повсякденного досвіду життєдіяльності, світосприйняття і 
поведінку членів суспільства.

Соціокультурний портрет міста змінювався у досліджуваний період па-
ралельно з його матеріально–просторовими компонентами, не дивлячись 
на їх певну стабільність і навіть інертність у суспільстві, що не переживає 
періоду трансформації. Масштабні перетворення, здійснені у 1920–х 
роках радянською владою в соціально–економічній і політичній галузях, 
покликали до життя й нові містобудівні концепції: «20 – початок 30–х 
рр. були дивовижним часом. Це був вибух ідей, народжених революцією, 
сподіванням на майбутнє» [1,199]. Саме гігантський об’єм змін зумовив 
значний інтерес вчених до цього періоду. Зовнішній бік розвитку укра-
їнських міст у 1930–х роках відображено у роботах багатьох радянських 
дослідників[2], цікаву інформацію містить серія архітектурно–історичних 
нарисів, присвячених містам України [3]. На сучасному етапі проблеми 
містобудування й архітектурного стилю 1930–х років розробляються 
фахівцями Українського державного Науково–дослідного інституту 
проектування міст та Науково–дослідного інституту теорії та історії 
архітектури й містобудування [4]. Але недостатність робіт, присвячених 
впливу міського простору на світосприйняття українського суспільства, 
змушує звернутися до цієї проблеми. Отже, предметом дослідження ви-
ступають зовнішні структури українського міста. Метою дослідження 
є відстежити взаємозв’язок зовнішніх структур міста з ідеологією та 
політикою радянської влади, з’ясувати функції, які виконувало містов-
порядкування у період формування тоталітаризму.
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Під час індустріалізації Україна першою серед республік СРСР 
почала планову реконструкцію старих і будівництво нових міст. 
Одночасно із спорудженням «промислових гігантів» – Дніпрогесу, ХТЗ, 
металургійних заводів Подніпров’я, заводів і шахт Донбасу, здійсню-
валося будівництво пов’язаних із цими промисловими центрами міст: 
Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Сталіно, Горловки, Кривого 
Рога, Краматорська та ін. Роботу з планування і забудови населених 
місць реалізовували відповідні новостворені структури – Урядова ко-
місія планування міст Донбасу (1929), Бюро проектування Великого 
Запоріжжя (1929), Проектне Бюро НКВС УСРР (1929). Нові промислові 
підприємства будувалися в основному у вже існуючих містах, однак об’єм 
містобудування, що супроводжував будівництво і розвиток промисловості 
у роки першої п’ятирічки, був настільки значним у порівнянні з існуючим 
раніше міським фондом, що такі міста як Запоріжжя, Комунарськ, Сталіно 
та ін. ставали фактично новими містами. Виникали й нові міські райони – 
у Харкові поруч з ХТЗ, у Дніпропетровську, Маріуполі та ін. Великої 
популярності набувала ідея ігнорування усталених міських утворень і 
будування, часто поруч з існуючими нових «соцміст» і селищ. Необхідність 
вирішувати нові завдання, контролювати урбанізаційні процеси підштов-
хнула уряд до ідеї створення єдиного наукового закладу. За ініціативою 
наркома внутрішніх справ УСРР В. Балицького 9 вересня 1930 року у 
Харкові на базі об’єднання Бюро проектування Великого Запоріжжя, 
Комісії планування міст Донбасу і проектного Бюро НКВС УСРР було 
створено Державний інститут проектування міст – «Діпроміст» УСРР 
[5]. Важливим завданням інституту було не лише визначення принципів 
районного планування і забудови радянських соцміст, але й розробка 
типології проектів будівель і споруд масового призначення, які повинні 
визначити шляхи формування соціальної структури й архітектурно–
художнього обличчя населених пунктів.

В архітектурі житла й громадських будівель у кінці 20–х років ще 
велике значення мали ідеї конструктивізму, проголошені в перші після-
революційні роки, що вимагали безкомпромісного відходу від усталених 
архітектурних форм. Ясність, чистота й оголеність конструктивних та 
об’ємно–просторових рішень повинні були чітко відповідати функціо-
нальному призначенню будівель. Але весь розвиток архітектури рухався 
під неусипним ідеолого–політичним наглядом держави. Якщо у післяре-
волюційні роки спостерігалися в цьому розвиткові зміни у бік відносної 
свободи прояву творчого акту, відмови від історичної традиції на користь 
нової, «яка відповідала духу революційного часу» (футуризм, кубізм, 
супрематизм, конструктивізм тощо), то з 1932 року разом із розвитком 
догматичної ідеології, що набувала сили, відбувається різкий поворот до 
традицій передреволюційних, в майже єдиному їх прояві – неокласично-
му [4,155]. Зі створенням Спілки радянських архітекторів (1932 р.) було 
припинено вільні формологічні пошуки. Архітектура першої половини 
ХХ ст., за висловом А. Іконнікова, у тоталітарних державах «залучалась до 
змагань ідеологій». Вона створювала просторові декорації, що відповідали 
змісту міфологем і фактично підтверджували їх власною речовинністю. У 
XX ст. виникла архітектура, що «мала форму, передбачену ідеологічною 
конструкцією й повинна була слугувати стабілізації певного порядку» [6]. 
На думку сучасних істориків архітектури, у цьому виді мистецтва в 30–ті 
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роки запанувала уніфікована «пролетаризована «неокласика» [4,157]. 
Аскетизм архітектури 20–х років уже не відповідав новим суспільним 
вимогам країни, що вирішувала завдання побудови нового ладу. Радянські 
чиновники наголошували на необхідності переходу до нових форм: «Дехто 
вважає, що спрощене грубе оформлення – це стиль пролетарської архі-
тектури. Ні, вибачте, пролетаріат … доб’ється того, щоб його міста, його 
будинки, його архітектура були більш красивими, ніж у містах Європи 
та Америки» [7,64]. В архітектурі все більше посилюється прагнення до 
парадності, імпозантності, використання художніх засобів, «частково за-
позичених із класики й покликаних створити новий стиль соціалістичного 
реалізму» [1,203]. Принцип «функціональної ролі мистецтва» передбачав, 
щоб «зовнішнє художнє оформлення викликало бадьорість, веселість, 
задоволення життям», воно повинно було «сприяти зміцненню волі та 
енергії трудящого». Головна функція мистецтва, таким чином, визна-
чалась як здатність цього «речового оточення», під яким, треба думати, 
і розумілось мистецтво, надавати «соціальну зарядку» трудящому як на 
виробництві, так і в громадському та приватному житті [5].

Нова епоха вимагала палаців. У містах виникали палаци культури, 
палаци спорту, палаци праці, що були великими, пишно декорованими 
будівлями, які повністю відповідали своїм назвам. Палац культури заліз-
ничників у Харкові (О. Дмітрієв, 1928–1932 рр.), Палац праці імені Ілліча 
у Дніпропетровську (О. Красносельський, 1926–1932 рр.), Будинок НКВС 
УРСР (І. Фомін, П. Амбросімов,1935–1938 рр.), Будинок Верховної Ради 
УРСР (В. Заболотний та ін., 1936 – 1939) [8,7] – усі ці споруди вражали 
уяву своєю грандіозністю, спрямованістю у вічність, бо як зазначив один із 
сучасників стосовно відомого проекту Палацу Рад у Москві, що довгий час 
вважався взірцем радянської архітектури: «люди будуть народжуватися – 
покоління за поколінням – жити щасливим життям, старитися потроху, але 
знайомий їм за милими книжками дитячих років Палац Рад буде стояти 
саме такий, яким ми з вами побачимо його найближчими роками. Сторіччя 
не залишать на ньому своїх слідів, ми збудуємо його таким, щоб стояв він, 
не старячись, вічно» [9,15].

Аналогічних грандіозних проектів вимагав час й у сфері планування 
міст. Для Діпроміста великим містобудівним полігоном, де знаходили 
апробацію і запровадження нові ідеї організації розселення на рівні регі-
ону і міста, став Донбас. Вже з кінця 20–х років здійснювалися роботи з 
реконструкції міст Луганська, Артемівська, Маріуполя, Макіївки, Сталіно, 
Слов’янська, Кадіївки. У 1931–1934 роках Діпромістом було розроблено 
генплан реконструкції Харкова, генплан Дніпропетровська, проекти нових 
«соцміст» – втілення ідей соцрозселення перших п’ятирічок. За планом бу-
дівництво нових міст передбачалося здійснити протягом 7 років (1930–37 
рр.) Тільки у Донбасі планувалося збудувати 12 «соцміст» [10].

Уяви про нове місто базувалися в значній мірі на проекті генплану 
Великого Запоріжжя (1930–1932 рр.). Під час роботи над генпланом були 
сформульовані принципові теоретичні підходи: нове місто повинно стати 
взірцем довершених архітектурних ансамблів, втіленням ідей нової соці-
алістичної культури; використання принципу рівномірного розміщення 
закладів культурно–побутового обслуговування з мінімальним радіусом 
доступу [11,68]. Розвинена мережа культурно–побутових закладів (ди-
тячі заклади, школи, будинки культури, стадіони, бані, пральні, їдальні, 
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ремонтні майстерні та ін.), комунальний благоустрій (водогін, каналізація, 
електропостачання, теплопостачання, газопостачання), влаштування зеле-
них насаджень громадського користування (парки, сади, сквери, бульвари) 
та інші заходи повинні забезпечити зручні умови побуту, звільнення жінки 
від важкої домашньої праці[12,38].

Загалом за 1929–1937 роки планувалося перетворити всі індустріальні 
міста і робітничі селища республіки з відсталих у культурному і побутово-
му відношенні через тягар капіталістичного минулого на принципово нові 
форми територіальної організації населення – на фантастично красиві, 
зелені, компактні і комфортні утворення – «соцміста». Важко не погоди-
тися з Шейлою Фіцпатрік, яка назвала цей час «епохою утопій» [13,84]. 
Дійсно, все суспільство, починаючи з державних лідерів і закінчуючи так 
званими «маленькими людьми», жило утопічними ілюзіями про «світле 
майбутнє». Ці ілюзії були такими самими елементами повсякденного жит-
тя, як і побут. На питання, завдяки чому повинні були з’явитися ці «палаци 
із сливової кісточки», кожний громадянин мав таку відповідь: завдяки 
освоєнню природи і перетворенню людини за допомогою індустріалізації 
і сучасної техніки. Точної дати закінчення всіх необхідних перетворень 
державні лідери не називали, але більшість молоді була впевнена, що по-
бачить, як казка стане реальністю на власні очі.

Існування цих планів і проектів доводить, що новій владі були 
притаманні добрі наміри: намагання зробити молоду країну кращою, 
найпривабливішою серед усіх інших. Однак розроблені проекти дуже по-
вільно втілювалися у життя, оскільки у загальній картині генпланів нових 
соцміст відчувалася їх утопічність. Вже на червневому (1931) Пленумі 
ЦК ВКП(б) компартія відмовилася від ідей перетворення всіх міст на 
міста–комуни через прозаїчну причину – нестачу фінансів [14,333]. Було 
підраховано, що тільки для спорудження одного міста–комуни потрібно 
було витратити 5 млрд. крб., у той час як в житлове та комунальне будів-
ництво усього Радянського Союзу у 1930 році було вкладено 1 млрд. 69 
млн. крб. [6,63]. Навіть генплан так званого первістка радянського плану-
вання – Великого Запоріжжя не був реалізований через нестачу коштів, 
та ж доля чекала і на проекти планування м. Лисичанська і м. Луганська 
[11,77].

Ця ж тенденція яскраво проявилася і в галузі розвитку комунального 
господарства республіки[15,190–200]. Факти доводять, що комунальний 
благоустрій українських міст протягом 30–х років переважно залишав-
ся справою абстрактною, оскільки швидко зростаюча людська маса 
збільшувала й кількість продуктів своєї життєдіяльності, які в умовах 
фінансування комунального сектора за залишковим принципом, посту-
пово забруднювали міський пейзаж. В реальності уряд тільки на словах 
підтримував казкові проекти реконструкції старих і будівництва нових 
«соцміст», розвиток їх комунального господарства до того моменту, поки 
не приходилося виділяти кошти на здійснення цих проектів. А виділити 
їх значило зменшити капіталовкладення в індустріалізацію, що невпинно 
набирала оберти, а на це радянські керівники піти не могли.

Отже, у романтичну добу побудови нового життя владі вистачило 
можливостей тільки на певні елементи міських структур: найважливіші 
з ідеологічної точки зору будівлі уряду, партійних органів, регіональних 
органів влади, палаців культури. Саме вони стали символічними продук-
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тами епохи, що наповнювали новим змістом повсякденність українського 
міста. Вони взяли на себе функцію емоційного суспільного самовияв-
лення, переконуючи в грандіозності змін і правильності обраного шляху 
до комунізму. Існування поруч з палацами брудних вулиць, відсутність 
традиційних для міста побутових зручностей сприймалась як тимчасове, 
в порівнянні з архітектурними велетнями, явище. В той же час саме ця 
дисгармонія народжувала у «маленької людини» почуття неповаги до 
себе, зворотнім боком якого було раболіпство перед владою, зниження 
загального рівня культури побуту, сприйняття побутових проблем як 
другорядних в порівнянні із масштабними проектами побудови світлого 
майбутнього.
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Гогохия Н.Т. Городское пространство и украинское общество 

в условиях формирования тоталитаризма: внешние структуры 

повседневности

Освещаются планы власти относительно строительства новых «соцгоро-
дов» и причины незавершенности этих проектов в 1930–х годы. 

Ключевые слова: городское пространство, повседневная жизнь, 
тоталитаризм.

Gogokhiya, N.T. Urban area and Ukrainian society in conditions of 

totalitarianism' formation: external structures of day–to–day life

An author illuminates plans soviet authorities for constructions of new cities and 
reasons of incompleteness of these projects in 30–e s. 
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УДК 94(438)+94(477) Буглай Н. М.

Проблеми і перспективи 
функціонування багатостороннього 

Карпатського єврорегіону 
(історичний аспект)

Аналізуються проблеми і перспективи функціонування 

Карпатського єврорегіону, як міжнародної асоціації при-

кордонних адміністративно–територіальних одиниць п’яти 

держав: України, Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. 

Підкреслюється важливість українсько–польської співпраці на 

транскордонному рівні в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: єврорегіон, міжнародна асоціація, мікрорегіони, 

прикордонні регіони, транскордонне співробітництво.

У практиці співробітництва провідних держав Західної Європи крім 
тимчасових, разових форм співробітництва, уже з 1950–х років набрали 
поширення постійні й організаційно інституйовані форми співпраці 
прикордонних регіонів. Найефективнішою постійно діючою формою 
транскордонного співробітництва виявилися єврорегіони. Перший з 
них – німецько–голландський «ЕУРЕГІО» був заснований у 1958 році. 
У 1960–1970–ті роки у Західній Європі йшло інтенсивне становлення 
нових єврорегіонів. Щоб вони дійсно запрацювали у деяких випадках 
потрібно було не менше 10–15 років, як наприклад, на спільних кордонах 
Франції, ФРН і Швейцарії. І тільки у 1980–1990–ті роки єврорегіональна 
співпраця країн Європи стала масовою. З 1990 року до неї підключилися 
і країни Центральної та Східної Європи. З–поміж постсоціалістичних 
держав перші єврорегіони були засновані на кордонах Чехії та Польщі 
з ФРН [1]. 

Загальну, в основному політичну організуючу роль у впровадженні 
єврорегіональної форми транскордонного співробітництва здійснює 
Рада Європи. Це один із важливих напрямків діяльності створеного в 
1994 році Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, у який 
трансформувалася заснована ще у 1957 році. Стала конференція місцевих 
і регіональних влад Європи. Представників різних єврорегіонів об’єднує 
Асоціація європейських прикордонних регіонів (АЄПР) [2].

Асоціація була створена у 1971 році, до неї ввійшли як прикордонні 
регіони, так і транскордонні структури – близько 40 членів. Головною ме-
тою Асоціації є організація конференції та інших форумів, де відбувається 
обмін думками та напрацювання нових ідей. Асоціація також відстоює 
інтереси своїх членів перед державними структурами. У 1981 році вона 
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підготувала Хартію прикордонних та транскордонних регіонів (змінена та 
доповнена у 1987 р.). У Хартії, зокрема підкреслювалось, що прикордонні 
та транскордонні регіони виступають у якості рушійної сили регіональ-
ного розвитку. Асоціація європейських прикордонних регіонів є також 
дорадчим органом Ради Європи та ЄС. АЄПР на сучасному етапі надає 
практичну допомогу постсоціалістичним країнам, у тому числі Україні в 
організації транскордонного і єврорегіонального співробітництва.

Проблему транскордонної співпраці України в рамках єврорегіо-
нів вивчали такі науковці, як І. Баранчик, Т.Борис, В. Гоблик, І. Ілько, 
С. Мітряєва, О. Передерій, І. Студенніков, Т. Тюшка та ін. Слід відзначити 
роботи І. Артьомова, Б. Ласло, М. Лендьєла, Н.Носа, О. Раповець, що 
присвячені саме досвіду та перспективам роботи Карпатського єврорегі-
ону. Але проблема ще потребує розкриття, чим і зумовлена актуальність 
дослідження. Тим більше, що робота України і Польщі в сфері єврорегі-
онального співробітництва є важливим напрямом українсько–польської 
взаємодії. 

Центральноєвропейські постсоціалістичні країни відразу ж після де-
мократичних революцій межі 1980–1990–х років розпочали формування 
нової системи транскордонних відносин із західноєвропейськими сусіда-
ми. Уже в 1990–1991 роках на чесько–німецькому, чесько–австрійському, 
польсько–німецькому та інших кордонах розгорнулося створення 
єврорегіонів. 

Формування єврорегіонів найбільш динамічно здійснювалося з почат-
ку 1990–х років на польсько–німецьких кордонах. Впродовж 1990–х років 
Республіка Польща створила з сусідами 13 єврорегіональних об’єднань 
по всьому периметру своїх державних кордонів, у тому числі:

– 4 польсько–німецькі єврорегіони на західному кордоні РП: 
«Спрева – Ниса–Бурб» (створений у вересні 1993 року), «Проєвропа 
Віадріна» (грудень 1993 року), «Померанія» (грудень 1995 року) і перше 
єврорегіональне об’єднання – «Ниса» (грудень 1991 року);

– 6 на південних кордонах РП: польсько–словацький єврорегіон 
«Татри» (грудень 1994 року), польсько чеський «Глацензіс» (грудень 1996 
року), польсько–чеський «Прадід» (липень 1997 року), польсько–чеський 
«Тєшинська Сілезія» (квітень 1998 року), польсько–чеський «Сілезія» 
(вересень 1998 року) та Карпатський єврорегіон (лютий 1993 року);

– 2 на східному кордоні РП: польсько–українсько–білоруський єв-
рорегіон «Буг» (вересень 1995 року), польсько–білорусько–литовський 
«Неман» (червень 1997 року);

– 1 на північному кордоні РП: «Балтика» – РП, Данія, Литва, Латвія, 
Швеція і Росія (лютий 1998 року) [3]. 

Українські регіони через загальмованість реформ системи самовряду-
вання значно обмежені в самостійній діяльності в міжнародних стосунках, 
порівняно з регіонами Польщі. Таке відставання і неспівпадання компе-
тенцій суттєво перешкоджає розвитку не лише єврорегіонального, але і 
в цілому міжрегіонального і транскордонного співробітництва України 
на європейському напрямі.

З іншого боку, обмежені можливості місцевого самоврядування і те-
риторіальних громад у сфері міжнародних зв’язків відображають низький 
рівень децентралізації влади в Україні і породжують небажану тенденцію 
до посиленого втручання центральних українських державних органів у 
природній процес розвитку міжнародного міжрегіонального співробітни-
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цтва. Центр бере на себе регулювання і організацію співробітництва на 
регіональному рівні, чим фактично консервує дозвільну систему в тран-
скордонних відносинах, натомість як в більшості європейських держав 
це – справа самоврядних територіальних громад.

В Україні для заснування єврорегіону місцеві органи влади і са-
моврядні територіальні спільноти поки що дійсно потребують згоду 
центральних органів державної влади, які делегують у такому випадку 
частину компетенцій із зовнішніх зв’язків на місцевий рівень. Навіть 
більше – нерідко центр ініціює і безпосередньо бере участь у створенні 
єврорегіону. Тому в сучасній українській практиці транскордонного спів-
робітництва єврорегіони не правило, а, швидше, виняток. Можливо, і через 
це в транскордонному співробітництві України і Польщі на теперішній 
час діють лише два єврорегіони – Карпатський і «Буг».

Карпатський єврорегіон – міжнародна асоціація прикордонних 
адміністративно–територіальних одиниць п’яти держав: України, Польщі, 
Угорщини, Словаччини та Румунії. Єврорегіон створено 14 лютого 1993 
року зі схваленням у Дебрецені (Угорщина) Угоди та Статуту, які є осно-
вними правовими актами, що регулюють його функціонування. Територія 
єврорегіону складається з 4–х областей західної частини України 
(Львівської, Закарпатської, Івано–Франківської, Чернівецької), 5–ти 
областей Угорщини (Боршод – Абауй – Земплен, Гевеш, Яс – Надькун – 
Сольнок, Саболч – Сатмар – Берег, Гайду – Бігар), а також угорських міст 
з обласним статусом – Дебрецен, Егер, Мішкольц, Ніредьгаза. У Польщі 
територія єврорегіону охоплює Підкарпатське воєводство, що складається 
з 20–ти повітів і 4–х міст на правах повітів (Кросно, Перемишль, Жешув, 
Тарнобжег). У Словаччині – це територія Кошицького та Пряшівського 
країв. У Румунії, яка приєдналася до асоціації в 1997 році, до єврорегі-
ону входять території 7 округів (Бігор, Ботошани, Марамуреш, Сучава, 
Сату–Маре, Зілаг і Харгіта). Якщо при заснуванні асоціація охоплювала 
територію 53 200 км2 із населенням 5 млн. осіб, то до теперішнього часу 
вона збільшилася до 161 279 км2 і 16 млн. осіб.

Згідно зі Статутом, цілями міжнародної асоціації Карпатський 
єврорегіон є організація та координація спільної діяльності, сприяння 
економічному, науковому, екологічному, культурному та освітньому 
співробітництву, а також підтримка окремих проектів щодо розвитку 
інфраструктури прикордонних районів, сприяння розвитку контактів і 
співробітництву з міжнародними організаціями. Місія єврорегіону по-
лягає в покращенні рівня життя населення, збереженні миру, сприянні 
добросусідським відносинам між сусідніми державами, забезпеченні 
прозорості кордонів. Асоціація має власний бюджет, який включає кошти 
регіональних та місцевих органів влади, а також закордонних спонсорів, 
зокрема Фонду братів Рокфеллерів, Інституту досліджень «Схід–Захід». 
Впродовж попередніх років основними здобутками єврорегіону були про-
ведення міжнародних ярмарків і виставок, організація конференцій для 
обговорення спільних проблем країн, утворення Асоціації університетів 
єврорегіону, посилення зовнішньоекономічних контактів між прилеглими 
територіями, заснування Асоціації Карпатських торгово–промислових 
палат, створення Фонду розвитку Карпатського єврорегіону. На 30–му за-
сіданні Ради асоціації в Ужгороді у квітні 2001 році схвалено міжнародний 
проект «Комплексна програма облаштування басейну річки Тиса».
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В рамках Карпатського єврорегіону укладено більш ніж 50 двосто-
ронніх угод про співпрацю в економічній, культурній, науковій, освітній 
сферах, реалізовано та реалізуються велика кількість проектів [4].

Організаційна структура Карпатського єврорегіону складається з та-
ких органів: Рада єврорегіону; Президія Ради; Голова Ради; Міжнародний 
секретаріат; Національні делегації; Постійні національні представники 
держав–членів; робочі комісії. Рада є найвищим органом асоціації, до її 
складу входять 15 чоловік (по 3 представники від кожної країни–учасниці). 
Голова Ради обирається з числа її членів на 2 роки за принципом ротації 
та є водночас головою Президії єврорегіону; Президія Ради – виконавчий 
орган. Міжнародний секретаріат – виконавчий і адміністративний орган 
асоціації, що складається з Постійних національних представників кожної 
зі сторін. Національні представництва засновуються в кожній із країн – 
членів, їх очолюють постійні національні представники. 

Згідно з офіційною історією Карпатського єврорегіону, його 
створенню в 1993 році передували декілька років інтенсивних двосто-
ронніх зв’язків між сусідніми областями країн Центральної та Східної 
Європи, в т. ч. України [5]. У 1990 році Угорщина ініціювала створення 
Асоціації Карпати–Тиса. Водночас ідея доцільності багатостороннього 
транскордонного співробітництва формувалася і в Словаччині та Україні. 
На міжнародній конференції в листопаді 1991 році в словацькому місті 
Міхаловце було сформовано концепцію та визначено основні напрямки 
транскордонного співробітництва регіонів Словаччини, України, Польщі 
та Угорщини. В 1992 році в польському місті Ясло відбувся семінар 
«Можливості співробітництва між прикордонними регіонами Польщі, 
Чехословаччини, Угорщини та України». 

Такі міжнародні регіональні ініціативи підштовхнули місцеві органи 
влади та громадськість прикордонних адміністративно–територіальних 
одиниць до пошуку оптимальних організаційних форм багатостороннього 
співробітництва. Тому цілком логічно чотири групи громадських діячів 
сусідніх держав Карпато–Дунайського басейну на початку 1992 року 
звернулися до американського Інституту досліджень «Схід–Захід» і його 
Празького центру. За сприяння цього Інституту в лютому 1992 року було 
підписано угоду про транскордонне співробітництво у сфері економіки 
і охорони навколишнього середовища межуючи чехословацьких, 
українських, польських та угорських регіонів. Експерти Інституту водночас 
запропонували об’єднати регіональні ініціативи щодо транскордонного 
співробітництва і розробили теоретичну модель функціонування в 
Карпатській улоговині майбутнього багатостороннього єврорегіону. 
На конференції в м. Ніредьгаза (УР) в травні 1992 року, субсидованій 
Фондом Дж.Сороса, на розгляд представників прикордонних регіонів 
і громадськості була вперше представлена ідея практичного створення 
єврорегіону.

В червні 1992 року на спеціальній зустрічі представників прикордонних 
областей України, Чехословаччини, Польщі і Угорщини в м. Ужгород, 
організованій Закарпатською обласною Радою народних депутатів та 
Інститутом «Схід–Захід», було розглянуто і обговорено всі регіональні 
ініціативи багатостороннього транскордонного співробітництва. Учасники 
зустрічі вирішили розпочати практичну роботу із підготовки створення 
єврорегіону. Для проведення такої роботи було сформовано міжнародний 
Підготовчий комітет, який координував діяльність у цьому напрямку. 
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Перше засідання Підготовчого комітету відбулося в Європейському 
(надалі – Празькому) центрі Інституту «Схід–Захід» в замку Штірін 
(Чехія). На ньому схвалено «Декларацію про принципи» єврорегіону 
та рішення про створення групи експертів для підготовки основних 
документів багатостороннього єврорегіонального об’єднання. 

Міжнародний колектив експертів відразу ж розпочав розробку 
засновницьких документів майбутнього єврорегіону. Експерти у другій 
половині 1992 року двічі збиралися на засідання: у вересні – в м. Ужгород, 
у жовтні – в польському м. Кросно. Ними були розроблені і обговорені 
головні положення двох основних установчих документів єврорегіону – 
Угоди про заснування та Статуту. За пропозицією української сторони 
в документах закріплено положення, що єврорегіон створюється як 
добровільна міжнародна асоціація прикордонних адміністративно–
територіальних одиниць України, Словаччини, Польщі та Угорщини і він 
не є юридичною особою. Єврорегіон не є наднаціональним органом. Участь 
у цьому транскордонному об’єднання не виключає можливість здійснення 
також різних форм співробітництва його членів з адміністративно–
територіальними одиницями, які не входять до складу Карпатського 
єврорегіону. 

14 лютого 1993 року в угорському місті Дебрецен, в присутності 
Генерального секретаря Ради Європи та міністрів закордонних справ 
УР, РП і України, представниками прикордонних адміністративно–
територіальних одиниць межуючих держав були підписані Угода 
про створення міжнародної асоціації «Карпатський єврорегіон» та 
Статут нового транскордонного об’єднання. У Декларації, підписаній 
присутніми міністрами закордонних справ у Дебрецені того ж дня, 
говорилося про підтримку урядами «бажання органів самоврядування 
і місцевої державної адміністрації в регіоні Карпатських гір та річки 
Тиси створити Карпатський єврорегіон як структуру для підтримання 
відносин довгострокового співробітництва між різними його учасниками 
в Угорщині, Польщі, Словаччині та Україні» [6]. 

Від України, за настійливою рекомендацією центральних органів 
влади, учасниками Карпатського єврорегіону стали Закарпатська, 
Львівська, Івано–Франківська і Чернівецька області. З словацького боку 
започаткували єврорегіон, але не змогли відразу стати його повноправними 
членами, округи Бардіїїв, Гуменне, Міхаловце, Свидник, Требішов і Вранов, 
об’єднані в місцеву «Асоціацію Карпатський регіон». Саме за допомогою 
цього внутрішньословацького асоційованого об’єднання, незважаючи на 
урядові перепони, словацькі округи в основному і здійснювали надалі 
впродовж 1993–1998 років співпрацю з повноправними учасниками 
Карпатського єврорегіону, в т. ч. західноукраїнськими областями.

Румунські прикордонні з Україною і Угорщиною повіти з 1993 року 
мали лише статус спостерігача в єврорегіону. Але в 1996 року в Румунії 
було схвалено нові законодавчі норми з розвитку транскордонного 
співробітництва і в 1997 року 5 румунських повітів – Сату–Маре, 
Мараморош, Бігор, Салай і Ботошани стали повноправними членами 
Карпатського єврорегіону. А словацькі регіони лише у 1998–1999 році 
змогли розпочати процедуру повернення до складу цієї транскордонної 
асоціації. 

Певним чином на першому етапі діяльності відбулося надмірне 
територіальне розширення Карпатського єврорегіону – шляхом 
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додаткового включення до його складу нових адміністративно–
територіальних одиниць Угорщини і Польщі. Уже за 5 перших років 
існування (1993–1998 рр.) площа території і чисельність населення 
адміністративно–територіальних одиниць в межах Карпатського 
єврорегіону зросла майже у 3 рази. Якщо в момент заснування – лютий 
1993 року загальна територія єврорегіону складала 53,2 тис. кв. км, а 
кількість населення, яке тут мешкало, – близько 5 млн. чол., то в 1998 
році уже, відповідно, 132,6 тис. кв. км. і майже 14 млн. чол. 

За розмірами території і кількістю населення Карпатський 
єврорегіон перетворився у другий за величиною серед всіх аналогічних 
транскордонних об’єднань в Європі загалом. За розмірами він не 
поступався показникам окремих держав Центральної та Східної Європи. 
Як бачимо, наприклад, чисельність жителів на території єврорегіону у 
півтора рази перевищила кількість населення Угорщини і майже в три 
рази – Словаччини. Така великомасштабність надзвичайно ускладнила 
функціонування єврорегіону і робила досить проблемним здійснення 
спільної стратегії всіма адміністративно–територіальними одиницями–
учасниками міжнародної асоціації та проведення ідентичної регіональної 
політики і конкретних загальних акцій транскордонної співпраці в рамках 
всього єврорегіону. Навіть з метою лише координації дій учасників 
Карпатського єврорегіону потрібно було створювати багаточисельні 
управлінські структури постійно діючого і тимчасового характеру. 

Згідно із засновницькими документами, вищим органом Карпатського 
єврорегіону є Рада, до складу якої входить 15 чільних представників 
органів місцевої державної виконавчої влади і самоврядування 
адміністративно–територіальних одиниць України, Польщі, Словаччини, 
Угорщини і Румунії, які є повноправними членами цієї міжнародної 
асоціації. До Ради входять по 3 чоловіки від регіонів вказаних 5–ти країн. 
Рада повноважна з усіх питань життєдіяльності єврорегіону, координує 
і визначає головні напрямки його роботи, схвалює спільні проекти 
транскордонного співробітництва. На першому етапі діяльності Рада 
засідала не менше 3–4–х разів у рік. Це – своєрідний «законодавчий» 
орган єврорегіону. Головували в Раді почергово керівники регіональних 
органів державної влади і самоврядування від кожної із країн.

В середині 1990–х років, однак, постало питання про створення 
виконавчих структур Карпатського єврорегіону, в тому числі і на постійно 
діючій основі. Тому на 14–му засіданні Ради 25–26 січня 1996 року (м. Егер, 
УР) була обговорена доцільність формування таких структур і затверджено 
положення про Секретаріат міжнародної асоціації. Секретаріат – постійно 
діючий, виконавчий орган Карпатського єврорегіону, який забезпечує 
підтримку постійних контактів між областями–учасниками та керівними 
структурами єврорегіону, а також між транскордонною асоціацією та 
міжнародними організаціями і об’єднаннями, організаційно забезпечує 
проведення засідань Ради, веде їх протоколи та інше. Водночас Секретаріат 
координує роботу постійно діючих національних представників 
Карпатського єврорегіону – по одному представництву в кожній із 5–ти 
держав, адміністративно–територіальні одиниці яких є учасниками 
асоціації, та робочих комісій транскордонного об’єднання.

Постійно діючий Секретаріат очолює виконавчий директор 
Карпатського єврорегіону, який призначається вищим органом асоціації – 
Радою за результатами конкурсного відбору в регіонах–учасниках. До 
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компетенції виконавчого директора належить: організація виконання 
рішень Ради, керівництво Секретаріатом, координація діяльності робочих 
комісій та національних представництв, підготовка проектів документів 
засідань Ради, здійснення контактів з міжнародними структурами та 
іншими інституціями.

Секретаріат, виконавчий директор і національні представники 
складають апарат Карпатського єврорегіону, який фінансується з бюджету 
асоціації. З цього джерела насамперед також фінансово забезпечується 
проведення спільних акцій та реалізація окремих загальних програм 
єврорегіону. Кошти бюджету формуються із щорічних внесків кожної 
адміністративно–територіальної одиниці–члена Карпатського 
єврорегіону. 

Для більш ефективної практичної роботи з найважливіших напрямків 
транскордонного співробітництва, згідно з рішенням 15–го засідання Ради 
Карпатського єврорегіону (квітень 1996 р.), були утворені міжнародні 
робочі комісії. До їх складу входять по 2 представники від кожної країни. 
Очолює роботу комісії голова. Склад і керівництво робочих комісій, члени 
яких працюють на громадських засадах, затверджує Рада Карпатського 
єврорегіону. Представники кожної із країн очолюють певну комісію.

У період 1996–2000 років кількість робочих комісій збільшилася 
з 5–ти до 7–ми і суттєво змінилася направленість їх діяльності. Так, 
наприклад, робоча комісія з регіонального економічного співробітництва, 
яку традиційно очолюють представники Угорщини, була переорієнтована 
на більш ширшу і комплексну проблематику і трансформована в комісію 
з питань регіонального розвитку. Робоча комісія із захисту довкілля 
та туризму (Польща) була розділена на дві за основними напрямками: 
комісію з питань туризму (Польща) та комісію з питань охорони 
навколишнього природного середовища (Угорщина). Робоча комісія з 
питань прикордонної торгівлі, яка працює під егідою Румунії, розширила 
свою діяльність загалом на всі торговельні відносини і йменується комісією 
з торгівлі. Словацька сторона з 1998 році очолила нову робочу комісію 
з питань надзвичайних ситуацій. Представники українських регіонів 
традиційно керують роботою комісії з питань соціальної інфраструктури. 
Робочу комісію аудиту та контролю, зараз – ревізійну комісію постійно 
очолює Угорщина. 

Рада, виконавчий директор, секретаріат та робочі комісії складають 
організаційну структуру Карпатського єврорегіону. Вона відповідає 
в основному організаційним принципам побудови єврорегіональних 
об’єднань в розвинених країнах Європи. Але, на жаль, чітка організаційна 
структура – одне із небагатьох практичних досягнень Карпатського 
єврорегіону за період його існування [7].

Крім того, слід зазначити, що такий масштабний єврорегіон тривалий 
час не відігравав адекватної ролі в українсько–польському міжрегіональ-
ному і транскордонному співробітництві. На території України діяльність 
Карпатського єврорегіону донедавна була зосереджена на Закарпатті, що 
пояснювалося наявністю в області кордонів не лише з Польщею, а також 
із Угорщиною, Словаччиною та Румунією і, водночас, розміщенням 
Представництва України в Карпатському єврорегіоні в Ужгороді. У жов-
тні 2003 року Агенція регіонального розвитку та європейської інтеграції 
(Львів) отримала статус Філії представництва у Львівській області. Це 
стало першим кроком на шляху практичної реалізації прагнення представ-
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ницьких органів області взяти активнішу участь у діяльності єврорегіону. 
У жовтні 2005 року на Економічному Форумі у Львові закладено основу 
більш інтенсивної співпраці між окремими учасниками єврорегіону: в 
присутності Президента України підписано протокол про розробку єди-
ної транскордонної стратегії розвитку для всього українсько–польського 
кордону, що охоплює Львівщину, Волинь та Закарпаття з української сто-
рони. У 2005 році за ініціативи Львівської обласної ради проведено зустріч 
представників українських учасників Карпатського єврорегіону.

У березні 2006 року проведено спільне засідання Президії Ради 
Карпатського єврорегіону і Робочих Комісій з питань регіонального роз-
витку, охорони довкілля та туризму, соціальної інфраструктури, торгівлі 
та запобігання природним катастрофам. До обговорення пропонувалися 
питання інституційної структури, функціонування та фінансування 
Карпатського єврорегіону, його взаємодії з Європейським угрупуванням 
територіального співробітництва, а також методологічні та концептуальні 
аспекти діяльності Карпатського єврорегіону в 2007–2013 роках [8].

Нині на порядку денному Карпатського єврорегіону постало питання 
приведення його організаційно–інституційної структури у відповідність 
до актуальних завдань. Велика територія єврорегіону, яка на початку його 
існування відповідала завданню попередження можливих етнічних кон-
фліктів в результаті розвалу СРСР, сьогодні ускладнює його ефективну 
роботу та керування. За роки діяльності багатоетнічного Карпатського єв-
рорегіону наладжені тісні (переважно двосторонні) контакти та співпраця 
сусідніх регіонів окремих країн–учасниць, що внесло суттєві корективи 
до порядку денного.

Утім, і після розширення Євросоюзу в 2004 і 2007 роках певні етно-
політичні проблеми в Карпатському єврорегіоні продовжують існувати. 
Зокрема, щодо становища багаточисельної угорської національної менши-
ни в Румунії і Словаччині, розв’язання циганського (ромського) питання у 
всіх державах єврорегіону, русинсько–українського поділу в Словаччині, 
Польщі та Україні тощо. Нові проблеми у транскордонних зв’язках етніч-
но споріднених спільнот та й усіх мешканців єврорегіону виникли після 
вступу РП, СР і УР з 1 січня 2008 року до «Шенгенської зони». 

Розширення Євросоюзу, Європейська Політика Сусідства ЄС та 
формування «Європи регіонів» мають вельми суперечливі наслідки для 
розвитку міжнаціональних відносин як на прикордонних, так і інтегрова-
них транскордонних територіях. Нові розмежувальні лінії деструктивно 
впливають на взаємодію етнічно споріднених спільнот, ускладнюють 
насамперед взаємозв’язки деяких національних меншин з материнським 
народом, формують небажаний стереотип меншовартості в одноплемін-
ників поза межами ЄС, штучно поділяють етноси на «вищий» гатунок – в 
країнах–членах ЄС і «нижчий» – у державах – безпосередніх сусідах ЄС 
тощо. У цьому контексті, єврорегіональна інтеграція представляється 
досить ефективним знаряддям для запобігання таким та іншим етнопо-
літичним і етнопсихологічним «травмам» та формування в поліетнічного 
населення єврорегіону відчуття приналежності до європейської цивілізації 
і Об’єднаної Європи.

У поліетнічних єврорегіональних об’єднаннях прискорюються про-
цеси національного самоусвідомлення та європейської самоідентифікації 
представників націй, національних меншин і етнічних груп, які мешка-
ють на прикордонних територіях суміжних країн. Відбувається дифузія 
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етноспільнот, взаємопроникнення і взаємозбагачення культур, цивілі-
заційна інтеграція. Інтегровані єврорегіональні спільноти запобігають 
виникненню не лише міжнаціональних конфліктів, але й конфліктів на 
цивілізаційних розломах [9]. 

Після розширення ЄС керівними загальноєвропейськими струк-
турами Карпатський єврорегіон визначено експериментальним у 
контексті ефективності здійснення Європейської Політики Сусідства 
(ЄПС) Євросоюзом щодо його нових східних сусідів. Керівні органи ЄС 
впродовж бюджетного періоду 2007–2013 років планують направити на 
підтримку ініціатив Карпатського єврорегіонального об’єднання до 500 
млн. євро, в т.ч. 10% цієї суми спрямовується українській стороні [10]. 

З метою підвищення ефективності діяльності Карпатського єв-
рорегіону відповідно до пріоритетів сьогодення, українська сторона 
пропонує ідею подальшого розвитку транскордонних контактів у межах 
свого роду «мікрорегіонів» або «субрегіонів» як структурних компо-
нентів Карпатського єврорегіону. Ця ідея відображає стратегічні цілі 
Європейського Союзу щодо ефективності міжрегіональної і транскор-
донної співпраці на його нових східних рубежах: починаючи з 2004 року 
фінансування проектів транскордонної співпраці ЄС здійснюється в 
межах Програм Сусідства Польща–Словаччина–Україна–Білорусь, 
Угорщина–Словаччина–Україна та Україна–Румунія, що прийшли на 
зміну єдиній програмі TACIS для прикордонних регіонів СНД. 

При цьому ідея «мікрорегіонів» не ставить під сумнів цілісність 
єврорегіону та не суперечить необхідності збереження Карпатського 
єврорегіону в цілому. Унікальність Карпатського єврорегіону, у складі 
якого є країни, що перебувають на різних етапах європейської інтеграції – 
країни – члени ЄС, а також Україна – набуває особливої ваги. Адже 
цей єврорегіон (і особливо його українська частина) пропонує не лише 
сприятливі умови для подальшого розвитку транскордонних контактів 
у різних формах, а й являє собою готову інституційну інфраструктуру 
для накопичення цінного досвіду, його порівняльного аналізу та обміну 
з метою вдосконалення транскордонного співробітництва. 

Незважаючи на своєрідні проблеми росту, Карпатський єврорегіон 
став взірцем і моделлю для розвитку іншого єврорегіонального об’єднання 
за участі областей України і Польщі – єврорегіону «Буг», який зараз, що 
слід об’єктивно визнати, відіграє провідну роль в українсько–польському 
міжрегіональному і транскордонному співробітництві.
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Буглай Н.М. Проблемы и перспективы функционирования многосто-

роннего Карпатского еврорегиона (исторический аспект)

Анализируются проблемы и перспективы функционирования Карпатского 
еврорегиона как международной ассоциации приграничных административно–
территориальных единиц пяти государств: Украины, Польши, Венгрии, 
Словакии и Румынии. Подчеркивается важность украинско–польского со-
трудничества на трансграничном уровне в условиях евроинтеграции.

Ключевые слова: еврорегион, международная ассоциация, микрорегионы, 
приграничные регионы, трансграничное сотрудничество.

Buglay, N.M. Problems and prospects of functioning of the multilateral 

European region of Carpathians (historical aspect)

Problems and prospects of functioning of the European region of Carpathians are 
analysed as to the international association of border–line administrative–territorial 
units of five states: Ukraine, Poland, Hungary, Slovakia and Romania. Importance of 
Ukraine–Poland collaboration is underlined at trans–border level in the conditions 
of euro integration.

Key words: European region, international association, micro regions, border–
line regions, trans–border collaboration.
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УДК 93025(477) «1919–1940» Ткаченко В. В.

Роль архівних установ України в розвитку 
історичної науки у 1919–1940 роки

Аналізується внесок архівних установ України у розвиток 

історичної науки протягом першого двадцятиріччя радянської 

влади та узагальнюються зміни, що відбулися в структурі 

архівної мережі внаслідок її неодноразової реорганізації у 

зазначений період.

Ключові слова: Укрцентрархів, архівні установи, історичні 

дослідження, наука, архівна справа, Наркомпросвіти УСРР, політичні 

репресії. 

Логіка реформаційних процесів, що відбуваються сьогодні в економіці, 
соціально–політичних відносинах, у державотворенні, у складних духо-
вних пошуках і психологічних трансформаціях українського суспільства, 
ставить проблему розвитку науки на дуже важливе місце. Розвиток науки 
є одним з провідних засобів вирішення соціально–економічних проблем 
держави. У сучасних умовах наука набуває нового статусу, коли наслідки 
діяльності наукової спільноти країни стають підґрунтям для держави у 
вирішенні її внутрішньо та зовнішньоекономічних завдань. В наш час 
науковий потенціал України недостатньо використовується для вирі-
шення складних соціально–економічних проблем, які постали перед нею. 
За таких обставин дуже важливим є використання історичного досвіду, 
зокрема, здобутків 20–30–х років ХХ ст., коли відбулося становлення 
вітчизняної науки та формування національної інтелігенції.

Нагальною потребою сьогодення є така реконструкція минулого, 
яка дозволить об’єктивно і неупереджено показати реальний внесок 
українських вчених у розвиток науки. Перед сучасними науковцями 
стоїть завдання створення правдивої картини розвитку історичної на-
уки. Дослідження цієї проблеми має велике значення: воно сприятиме 
відновленню повноти історичної пам’яті, поверненню духовних надбань, 
вилучених, сфальсифікованих або замовчуваних радянською владою 
протягом багатьох років та допоможе активізувати процес реформування 
сучасної вітчизняної науки [1,1].

Значну роль у становленні та розвитку історичної науки у досліджу-
ваний нами період відіграли архіви. 

Метою запропонованої статті є спроба узагальнити зміни, що відбулися 
в мережі архівних установ України внаслідок неодноразової реорганізації 
її структури протягом пожовтневого двадцятиріччя, дослідити їх роль 
у розвитку історичної науки у зазначений період та охарактеризувати 
зрушення у приоритетах наукових досліджень, що сталися у зв’язку з 
трансформацією політичного режиму в радянській державі, внаслідок 
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чого розпочалася широкомасштабна боротьба з інакомислієм та політичні 
репресії, які значною мірою торкнулися українських істориків.

Джерельну базу дослідження становлять, насамперед, архівні мате-
ріали та періодика 20–30–х років ХХ ст. Крім того, в роботі використані 
наукові праці провідних вітчизняних істориків, присвячені загальним 
проблемам досліджуваного періода.

На жаль, крім ґрунтовної монографії О.Г. Мітюкова, присвяченої роз-
витку архівної справи в Україні та структурі радянської архівної мережі 
[2], практично відсутні спеціальні роботи з досліджуваної нами пробле-
ми. Беззаперечна цінність цієї праці полягає, насамперед, у ґрунтовній 
джерельній базі, але поза увагою дослідника значною мірою залишилася 
наукова діяльність архівних установ.Також слід зазначити, що написана 
у 1975 році монографія просякнута виключно марксистсько–ленінською 
ідеологією, а отже, методологічно не відповідає сучасному рівню розвитку 
історичної науки. Надруковані ж ще у 20–30–ті роки ХХ ст. окремі статті, 
присвячені, головним чином, популяризаційній діяльності архівів, роботі 
з упорядкування архівних фондів та організації семінарів підвищення 
кваліфікації архівних працівників [3,425–426; 9,45–72;4;5,70;6,97–98;7,68–
69;8,72–81;9,132–133 та ін.], майже не зачіпають запропоновану тему, що 
робить її актуальною для подальших досліджень.

Ще під час громадянської війни урядом України було вжито чима-
ло заходів, спрямованих на впорядкування архівної справи. Першим 
кроком у цьому напрямку була організація в січні 1919 року у Харкові в 
складі Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини 
(ВУКОПМіСу) архівної секції на чолі з істориком В.О. Барвинським – 
першої всеукраїнської установи по керівництву архівною справою 
[2,22].

Наприкінці березня 1919 року архівна секція ВУКОПМіСу була пере-
ведена до Києва. Очолив її відомий історик та архівіст В.Л. Модзалевський 
[10,арк.44]. Юридичною підставою для роботи Архівної секції став декрет 
РНК УСРР від 3 квітня 1919 року «Про передачу історичних та художніх 
цінностей у відання Народного комісаріату освіти». Третій пункт декре-
ту оголошував: «Архіви визнати такими, що перебувають під охороною 
Народного комісаріату освіти. Жодне відомство або установа, зберігаючи 
за собою користування архівом, не має права знищувати документи без 
дозволу Народного комісаріату освіти» [11,395].

20 квітня 1920 року РНК УСРР ухвалила постанову про націоналі-
зацію і централізацію архівної справи в Україні, згідно з якою всі архівні 
документи оголошувались всенародною власністю, визначалася структура 
державних архівів. У 1921 року архівна секція ВУКОПМіСу реорганізо-
вується у Головне управління архівами (Головарх) при Наркомпросвіти 
УСРР [12,145–146]. Керуючись законодавчими актами уряду України 
та відповідними постановами місцевих органів влади, губернські архівні 
управління розгорнули роботу по обстеженню і реєстрації архівів, кон-
центрації і впорядкуванню архівних документів. Вживалися заходи щодо 
охорони архівів, які тимчасово зберігалися в приміщеннях ліквідованих 
установ. 

Протягом 1922 року Головарх розробив інструкції з основних на-
прямків діяльності архівних установ, у тому числі про організацію роботи 
губернських архівних управлінь, облік архівних документів, що перебува-
ють у відомствах, і передачу їх у відання губархівів, складання архівних 
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описів і оглядів, виділення із загальних фондів історико–революційних 
матеріалів [13,арк.15,30;14,арк.19].

Однак, загальний стан архівної справи в Україні залишався незадо-
вільним. Насамперед відчувалися брак кваліфікованих працівників та 
нестача необхідних коштів для обладнання архівосховищ, перевезення 
і розбирання документів. 28 серпня колегія Наркомпросвіти УСРР за-
твердила штат губархівів у такій кількості: Київ – 5, Харків і Одеса – по 
3, Чернігів, Полтава, Миколаїв, Поділля, Кременчюг, Запоріжжя, Донбас, 
Катеринослав, Волинь – по 2 особи. Штат Головарху разом з технічним 
персоналом становив 12 осіб [15,арк.90,97]. Зменшував Наркомпросвіти 
УСРР і кошти на утримання архівних установ. Зокрема, у першому квар-
талі 1922 року. Головарху на всю систему було виділено лише 3197 крб. 
замість 10 тис. згідно з кошторисом [16,арк.4].

У жовтні 1922 року організаційно–правове становище Головарху зна-
чно погіршилося у зв’язку з його підпорядкуванням Головному комітету 
професійної освіти (Головпрофосвіти) Наркомпросвіти УСРР. Штат 
Головарху було зменшено до 7 осіб [17,арк.20]. Перебуваючи у відомчому 
підпорядкуванні, Головарх не міг всебічно здійснювати контроль за станом 
архівів вищих органів державної влади і управління УСРР, наркоматів, 
громадських і кооперативних організацій, фабрик і заводів. У зв’язку з 
цим у жовтні 1922 року колегія Головарху при Наркомпросвіти УСРР 
розробила і передала на розгляд ВУЦВК проект реорганізації Головарху 
в Центральне архівне управління з підпорядкуванням його безпосередньо 
ВУЦВК [18,арк.54]. 

На підставі «Положення про центральне архівне управління» 
(ЦАУ), затвердженого ВУЦВК 3 січня 1923 року, місцевими органами 
Укрцентрархіву стали губернські архівні управління (губархи), організа-
ція яких проводилася ще з 1922 року Наркомпросвіти УСРР. У 1923 році 
в основному було завершено організацію губархів при призидіях губви-
конкомів. При губархах відповідно створювалися губернські історичні 
архіви з історико–революційними відділами. У вересні 1923 року ЦАУ 
УСРР розробило і надіслало на місця «Типове положення про губернські 
історичні архіви». Цим положенням на губернські історичні архіви по-
кладалися завдання щодо зберігання, упорядкування і наукової розробки 
архівних матеріалів місцевого значення [19,45–72;66;2,51].

За станом на 1 січня 1925 року були створені губернські історичні ар-
хіви з окремими штатами при Чернігівському, Одеському і Полтавському 
губархах. У решті губерній вони перебували на стадії організації і ще не 
відокремились від губернських архівів.

Напрями діяльності вищеназваних установ визначалися завданнями, 
які стояли перед архівними органами України в цілому. На першому етапі 
їхньої діяльності особливого значення набувала реєстрація архівів. Вона 
розглядалася як першочергове завдання і проводилася двома шляхами: за 
допомогою спеціальних анкет, які розсилалися до всіх установ губернії, та 
через безпосереднє обстеження їх архівними працівниками. У 1924 році 
в Україні було зареєстровано 4249 архівів, у тому числі в Чернігівській 
губернії–1764, Подільській–1231, Київській–700, Харківській–391, 
Волинській–163 [14,арк.69зв.].

Проте, на шляху реєстрації архівів виникали труднощі, пов’язані 
з незадовільним забезпеченням реєстраційними анкетами. Крім того, 
працівники деяких губархів у 1924 році під час перевірки виявили низку 
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випадків свідомого знищення архівних матеріалів. Особи, винні у цьому, 
були притягнуті до відповідальності [12,146 ].

Усе це сприяло концентрації в губістархівах значних архівних фондів. 
Так, основу Чернігівського губістархіву складали фонди колишнього 
Губернського правління, Казенної палати, Управління державного май-
на, Духовної консисторії, матеріали свого часу зібрані Чернігівською 
губернською архівною комісією (серед них 10 томів Рум’янцевського 
опису Лівобережної України 1765–1769 рр., фонд Чернігівської міської 
думи(1792–1862 рр.) тощо).

В історико–революційному відділі архіву були зосереджені фонди 
Чернігівського губернського жандармського управління, секретного столу 
Канцелярії чернігівського губернатора та інших судово–поліцейських 
установ. У рукописному відділі зберігалися стародруки, рукописні книги, 
грамоти та універсали, матеріали монастирів та інших культових установ 
[2,53].

На базі колишнього Центрального історичного архіву Полтавщини 
було організовано Полтавський губістархів, основу якого у 1923 році 
становили фонди Канцелярії Полтавського губернатора (1911–1917 рр.), 
Полтавського губернського правління (1802–1919 рр.), малоросійського 
військового генерал–губернатора (1802–1835 рр.), полтавського, харків-
ського і чернігівського генерал–губернатора (1836–1856 рр.), Полтавського 
малоросійського генерального суду, Казенної палати, губернської зем-
ської управи (1847–1920 рр.), Дирекції народних училищ, Полтавського 
губернського жандармського управління, Полтавського губернського 
присутствія, Полтавського окружного суду. Значну наукову цінність 
становили зібрані тут приватні архіви Рєпніних, Кочубеїв, Галаганів, 
Скаржинської, що містили унікальні документи ХVІІ–ХVІІІ ст. На жаль, 
ще у 1917 році майже повністю були знищені документи з фондів земських 
начальників, поліцейських управлінь та «секретного столу» Полтавського 
губернатора [2,54;9,132].

Цінні історичні джерела були зосереджені в Одеському губістархіві, 
насамперед, фонди колишніх новоросійського і бесарабського 
генерал–губернатора (1779–1889 рр.), одеського тимчасового генерал–
губернатора (1779–1889, 1905–1908 рр.), одеського градоначальника, 
фонди поліцейських установ (жандармського управління, охоронного і 
розшукового відділень), Новоросійського університету (1865–1920 рр.), 
попечителя учбового округу, Поселенського управління Південного 
краю, Судової палати. Також до архіву були передані фонди Одеського і 
Миколаївського губвиконкомів, Держконтролю і Робітничо–селянської 
інспекції. На основі наявних документів вже до кінця 1922 року було 
підготовлено і опубліковано низку досліджень на історико–революційну 
тематику [2,53–54].

У Вінниці, Житомирі, Катеринославі й Донецьку організація губістар-
хівів відбувалася на основі фондів губернських установ і організацій. 

У 1925 році у зв’язку з адміністративно–територіальною реформою, 
що була пов’язана з ліквідацією губерній, в Україні було створено 41 
окружне архівне управління. Вже у червні РНК УСРР затвердила струк-
туру і штати Укрцентрархіву, його установ і окружних архівних управлінь. 
Всього по ЦАУ та центральних архівах встановлювався штат у 66 пра-
цівників. Окружні архівні управління, як місцеві органи ЦАУ УСРР, 
розподілялися на три групи: І–Чернігів, Полтава, Одеса, Катеринослав, 
Кам’янець–Подільський, Житомир і Артемівськ–по 8 штатних працівни-
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ків; ІІ–Київ, Харків, Вінниця, Умань, Ніжин, Суми, Миколаїв, Луганськ, 
Херсон, Запоріжжя і Сталіно–по 4; ІІІ–решта 23 округи–по 2 працівники. 
До кінця 1925 року окружні архівні управління були організовані в 37 
округах, у серпні запрацював Центрархів Молдавії, з січня 1926 року роз-
почали роботу Могилів–Подільський, Корос– тенський і Маріупольський 
окрархи. Таким чином, вже на початку 1926 року організація мережі 
окружних архівних управлінь була завершена [2,63,65].

 Проведення чергової адміністративно–територіальної реформи, 
згідно з якою на території України створювалися 484 райони, 18 міст, 
виділених в окремі адміністративно–господарчі одиниці, і Молдавська 
АСРР вимагало перебудови мережі архівних установ. 18 вересня 1930 
року урядова комісія ухвалила рішення про утворення замість окрархів 28 
місцевих архівних управлінь (місцевархів), на які покладалися обов’язки 
по керівництву архівною справою не лише в межах міст, а й у районах, 
що перебували на території колишніх округів. Свою діяльність місцеві 
архівні управління розпочали 1 жовтня 1930 року. 

Організація в Україні місцевих архівів розглядалася Укрцентрархівом 
як тимчасовий і вимушений захід. Вона була викликана тим, що після 
ліквідації окрархів не було реальної можливості створити архівні установи 
в кожному районі. Районні архіви за таких умов важко було забезпечити 
приміщеннями, коштами, кваліфікованими кадрами. Вже наприкінці 
1930 року ці недоліки відкрито далися взнаки. Місцевархи виявились 
відірваними від районних і сільських установ, сфера їхньої діяльності 
у порівнянні з окрархами зросла, райвиконкоми були позбавлені права 
контролю за роботою місцевархів, оскільки вони підпорядковувалися 
міським радам. Усуненню недоліків в управлінні архівною справою на 
місцях могла сприяти лише організація районних архівних установ, які 
б перебували на місцевому бюджеті і створювалися поступово у міру 
зміцнення самих районів.

У зв’язку з цим ВУЦВК у листопаді 1931 року ухвалив рішення 
створити замість місцевих архівних управлінь, їхніх філіалів та крайових 
історичних архівів таку систему архівних установ, яка включала б централь-
ні республіканські архіви, державні історичні архіви у колишніх окружних 
центрах, а також міські та районні архівосховища для концентрації в них 
документів міськрад і райвиконкомів, установ і організацій, які діяли на 
території району або міста. Більшість державних історичних архівів ство-
рювалась на базі архівосховищ місцевих архівних управлінь та крайового 
історичного архіву [21,5–27;22,3–4;6,97–98;8,72–81;23,9–22;7,68–69].

Таким чином, ліквідація окрархів, утворення замість крайових іс-
торичних архівів і місцевих архівних управлінь державних історичних 
архівів, початок організації мережі районних і міських архівів мали 
вирішальне значення для створення такої системи місцевих архівних 
установ, яка відповідала б завданням архівного будівництва на той час. 
Розгалужена мережа державних історичних архівів забезпечувала охорону 
місцевих архівних матеріалів, їх наукову розробку, створення відповід-
ного довідкового апарату.

Чергова адміністративно–територіальна реформа в Україні призвела 
до перебудови мережі архівних установ. 26 лютого 1932 року секретаріат 
ВУЦВК, розглянувши питання про систему архівних установ у зв’язку 
з утворенням областей, ухвалив організувати при обласних виконавчих 
комітетах обласні архівні управління. Протягом березня були створені 
Вінницьке, Дніпропетровське, Київське, Одеське і Харківське, а у серпні–
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листопаді–Донецьке і Чернігівське обласні архівні управління які відразу 
приступили до організації обласних історичних архівів. Велика увага 
приділялася районним та міським державним архівам. У зв’язку з цим у 
квітні 1932 року ЦАУ УСРР розробило і надіслало до областей «Основні 
вказівки до роботи районних і міських архівів» [2,104;24,арк.10].

Обласні архівні управління створювалися для керівництва архівним 
будівництвом на відповідній території. Їм підпорядковувалися обласні 
історичні архіви, що організовувалися в областях, і державні історичні 
архіви, які існували на базі колишніх місцевих архівних управлінь.

Завдяки уточненню облікових даних і проведенню в значних обсягах 
розбирання та інвентаризації архівних матеріалів, кількість документів, 
сконцентрованих в історичних архівах України, досягла у першій поло-
вині 1937 року 23,9 млн. справ, у районних і міських архівах – 4,6 млн. 
справ [25,5–7].

У березні 1939 року архівні установи України перейшли у відання 
НКВС УСРР [26,арк.1]. Центральний та обласний історичні архіви 
республіки підпорядковувалися відповідно народному комісару вну-
трішніх справ УСРР та начальникам обласних управлінь НКВС, міські і 
районні архіви – начальникам міських і районних відділів НКВС УСРР. 
Центральне архівне управління УСРР реорганізовувалося у Архівний від-
діл НКВС УСРР. На місцях обласні архівні управління перетворювалися 
в архівні відділи УНКВС областей [2,126].

Таким чином, в Україні у 20–30–х роках була побудована мережа 
центральних, обласних, державних історичних, районних і міських ар-
хівів, яка забезпечила в цілому зберігання архівних матеріалів єдиного 
державного архівного фонду (ЄДАФ) України.

На жаль, ці здобутки часом зводила нанівець система так званих 
«спецхранів», внаслідок створення якої чимало архівних документів за-
лишилося недосяжними для широкого кола дослідників. Зрозуміло, це 
негативно вплинуло на розвиток історичної науки.

Роботу на місцях Укрцентрархів спрямовував безпосередньо через 
губернські архівні управління та гуртки архівних кореспондентів (архівні 
комісії), що створювалися добровольцями, «які працювали безоплатно з 
метою збереження архівів дореволюційних установ, а також для збирання 
сучасних матеріалів історичної вартості». Один з перших таких гуртків 
було організовано ще у 1920 році у м. Лебедині, Сумської округи на чолі 
з головою місцевого ревкому Ю.І. Базавлуком. Завдяки роботі цього 
гуртка були врятовані цінні документи з архівів Капниста, Романова, 
Ковалевського, Пустовойтова та Межирічського волосного правління 
[27,арк. 264–265]. Станом на 1 січня 1929 року кількість архівних ко-
респондентів в Україні становила близько 650 осіб. Вони інформували 
архівні установи про безгосподарні матеріали та про архіви, що перебу-
вали під загрозою знищення, пропагували та популяризували історичні 
знання серед населення, здійснювали контроль за виконанням архівного 
законодавства УСРР [2,70].

Спираючись на документальні джерела, архівісти вивчали історію 
свого краю. Так, співробітник архіву В.С. Євфимовський на підставі ар-
хівних даних упорядкував нариси про населені пункти Чернігівщини для 
історико–географічного словника, який готувала відповідна комісія при 
ВУАН. Працівники Полтавського краєвого архіву О.Т. Бузинний, Ф. А. 
Герасименко, П.Г. Клепацький, М.М. Бужинський та А.І. Козаченко на 
основі різноманітних архівних фондів видали низку праць про господар-



ІСТОРІЯ Випуск 17

94

ство Диканьського маєтку Кочубеїв у першій половині ХІХ ст., ретельно 
дослідили діяльність приходських училищ на Полтавщині у 1800–1812 
роках, історію театру в Полтаві, діяльність Кирило–Мефодієвського 
товариства та історію ліберального руху в Україні в 40–х роках ХІХ ст. 
[28,арк.65;29,арк.53–54]. 

Завідуючий Чернігівським істархом П.К. Федоренко започаткував 
вивчення монастирських архівів, досліджував матеріали Новгород–
Сіверського намісницького правління [30,арк.67зв–68]. Про підсумки 
своїх досліджень науковці–архівісти доповідали, зокрема, на засіданнях 
історико–архівного семінару, що діяв на базі Чернігівського краєвого 
історичного архіву наприкінці 20–х років під керівництвом того ж таки 
П.К. Федоренка, який створив цілу низку праць з історії Чернігівщини 
ХVII–XVIII ст. та регіональної історіографії [29,арк.6–6зв;31,130–131] 
і на засіданнях марксо–ленінського семінару історії партії та жовтневої 
революції, створеного в дусі тих часів на базі Полтавського краєвого 
архіву [32,арк.23].

Архівісти вивчали також історію визвольного руху. Так, у 20–х роках у 
місцевій пресі було надруковано низку статей, що містили невідомі раніше 
факти про діяльність революційних народників. Тоді ж було покладено 
початок вивченню біографій діячів громадянської війни [20,107–108]. У 
вересні 1927 року Укрцентрархів запропонував архівам організувати тим-
часові виставки архівних документів з історії революції 1905 та 1917 років. 
Їх створили 20 окружних архівних управлінь, у тому числі Полтавське, 
Роменське, Чернігівське, Прилуцьке, Глухівське, Конотопське, Ніжинське 
[33,арк.14–21,66;34,70;9,132]. У 1928–1930 роках співробітники крайових 
історичних архівів підготували хроніку революційних подій 1905–1907 
років, список населених пунктів, де відбувалися революційні виступи, 
та реєстр протиурядових прокламацій, випущених у той час [35,арк.21–
22;9,132;32,24]. Планувалося видання збірників документів до історії 
жовтневої революції та громадянської війни в регіонах [36,арк.23–23зв]. 
У 1927 році за фондами центральних і крайових історичних архівів розро-
блялося 466 тем, з них майже половина була присвячена вивченню історії 
жовтневої революції і громадянської війни, історії комуністичної партії, 
селянських рухів та розвитку соціально–економічних відносин в Україні. 
Ця проблема залишалася однією з провідних у дослідженнях архівістів 
впродовж 30–х років [37,арк.8–9,39–40;38,арк.14зв–16;9,132].

З середини 20–х років розпочалася науково–видавнича діяльність 
Укрцентрархіву. У 1926 році було видано перший документальний збірник 
«Рух декабристів на Україні», присвячений сторіччу їх повстання, де були 
надруковані документи Київського центрального та Одеського крайового 
історичних архівів. Незважаючи на певні ідеологічні викривлення, ця 
праця стала помітною подією в археографічній діяльності архівних уста-
нов УСРР. В ці ж роки було здійснено низку видань науково–довідкової, 
методичної і навчальної літератури. З серпня 1925 року почав виходити 
журнал «Архівна справа» – друкований орган Укрцентрархіву, який в 
доступній формі популяризував матеріали про основи архівної справи, 
завдання архівного будівництва та досягнення історичної науки. Також 
були зроблені перші спроби видавати довідково–інформаційні бюлетені 
з питань поточного архівного будівництва та наукової діяльності місце-
вих архівів. Так, у 1924 р. Київський губарх видав бюлетень під назвою 
«Червоний архівіст», а у 1926–1927 роках три номери бюлетеня «Архівний 
робітник» побачили світ у Луганську. Проте, ці видання місцевих архівних 
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установ не набули систематичного характеру і через обмеженість матері-
альних і поліграфічних ресурсів невдовзі були припинені [2,85–86]. 

У 1929–1931 роках були вжиті заходи, спрямовані на активізацію ді-
яльності Археографічної комісії при Укрцентрархіві, яка провела роботу 
щодо підготовки і видання науково–довідкової літератури та історичних 
джерел. Зокрема, у 1931 році бло видано «Архів Запорізької Січі. Опис 
матеріалів», а також третій випуск «Збірника узаконень, розпоряджень 
і інструкцій в архівній справі». Журнал «Архівна справа» у 1931 році 
було перейменовано в «Радянський архів». Протягом року вийшло 
6 його номерів. Продовжувалося видання «Бюлетеню Центрального 
архівного управління УСРР». Проте, головним недоліком у діяльності 
Археографічної комісії стало те, що археографічна робота у той час ще 
не стала складовою частиною діяльності архівних установ, а проводила-
ся лише окремими працівниками з власної ініціативи. Ось чому у квітні 
1931 року на засіданні Бюро історичного відділу Українського інституту 
Маркса і Леніна (УІМЛ) було поставлене завдання з метою докорінного 
поліпшення археографічної роботи у подальшому розгорнути її у тісному 
зв’язку з науково–дослідними установами, залучивши до неї аспірантів 
та науковий склад кафедр наукових і вищих навчальних закладів та при-
ступити до систематичного видання документів. Складений Центральним 
архівним управлінням УСРР видавничий план на 1931–1934 роки у червні 
1931 року увійшов до всеукраїнського плану історичної роботи, що був 
затверджений республіканською конференцією істориків–марксистів. 
На кінець 20–х–початок 30–х років також припала організація роботи 
при Укрцентрархіві кабінету архівознавства, який було визнано «уста-
новою науково–дослідного характеру в галузі наукової розробки питань 
архівознавства.» На початку 1932 року його було перетворено в науково–
методичний, на базі якого передбачалося організувати науково–дослідний 
інститут Центрального архівного управління УСРР. При кабінеті було 
встановлено штат аспірантів у кількості 10 осіб [2,96–98].

Протягом 1934–першої половини 1937 років архівні установи України 
підготували понад 650 статей, повідомлень та добірок документів для 
періодичної преси, організували 80 виставок документів [67,арк.26–31].

Водночас дедалі більше уваги приділялося виявленню та використанню 
архівних матеріалів господарсько–практичного значення, що призвело до 
згортання власне історико–краєзнавчих студій [39,арк.39–39зв;40,арк.2
зв;41,арк.2зв;42,арк.5;43,арк.4;44,арк.5 та ін.]. Було започатковане скла-
дання тематичної картотеки «До історії фабрик і заводів». Керівництво 
Чернігівського обласного архівного управління ухвалило з цього приводу 
спеціальне рішення про «застосування відповідних заходів впливу» щодо 
керівників місцевих архівних установ, які не забезпечать належного рівня 
підготовки матеріалів з цієї теми [45,арк.181;46,арк.8–8зв,9–10,70–76]. 
Набуває поширення агітаційно–пропагандистська робота архівних 
закладів [3,425–426;32,арк.24–24зв;37,арк.39–40]. З початку 30–х 
років дослідження давньої та середньовічної історії України майже 
повністю припинилися. Працівники архівних установ зосереджували 
увагу на збиранні, вивченні й науковій розробці документів, пов’язаних 
з історією революційних рухів, громадянською війною, антирелігійною 
пропагандою та соціалістичною реконструкцією сільського господарства 
і промисловості [48,арк.1–11;45,арк.4–4зв;49,арк.24–27;39,арк.440–
449;50,арк.117–120зв;51,арк.30–31;52,арк.3]. Як видно з п’ятирічних 
планів роботи Сумського та Полтавського державних історичних 
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архівів(1933–1937 рр.), звітів про роботу Полтавського державного іс-
торичного архіву за 1933 і 1938 роки, Сумського обласного державного 
архіву за 1939 і 1940 роки та Полтавського обласного державного архіву 
за 1940 рік вся науково–методична, видавнича та агітаційна робота цих 
установ тепер зводилася лише до «підготовки статей, радіодоповідей і 
виставок, присвячених робітничому і селянському рухам, подіям 1917 
р. та громадянської війни в регіонах, святкуванню ленінських ювілеїв та 
днів сталінської Конституції» [53,арк.4зв–6; 54,арк.5;55,арк.9;56,арк.5зв–
7;57,арк.2–4;58,арк.2–3;59,арк.6], а в 1940 році Полтавським архівом 
«науково–дослідницька робота не проводилась взагалі, оскільки співро-
бітники працювали безпосередньо бригадирами по архівно–технічному 
впорядкуванню матеріалів»[60,арк.3].

Таким чином, упорядкування архівів створило необхідні умови для 
розвитку історичної науки. Втім, утвердження адміністративно–командної 
системи спричинило суттєві зміни в організації наукових досліджень 
архівістів, а розпочата у 30–ті роки боротьба проти «буржуазного на-
ціоналізму» зумовила репресії проти фахівців [61,127]. Як зазначалося 
у доповідній записці ЦАУ УСРР до ЦК КП(б)У у 1933 році, «за часів 
радянських у силу певних традицій архівізму («працювати можуть там 
люди, які ні на якій іншій роботі не придатні»), на місцях мало уваги 
приділяли добору кадрів. Радянські архіви заповнились віджившими, фі-
зично і розумово нездатними людьми, часто людьми класово–ворожими. 
Такі кадри, користуючись дозволом безконтрольності, просто нічого не 
робили, або розгортали інтенсивне використання документів бази проти 
диктатури пролетаріату» [62,арк.10–11]. А на нараді директорів державних 
історичних архівів Чернігівської області, яка відбулася 19–20 вересня 1933 
року констатувалося, що «архіви ще не розгортають відповідної роботи, 
вони ще не перестроїлись на роботу по новому, в них ще й досі панують 
старі буржуазно–бюрократичні навички в роботі, апарат їх засмічений 
класово–ворожим елементом ...Публікаційно–видавнича робота слаба, 
а в друкованих роботах окремих архробітників є збочення в галузі на-
ціоналістичного питання» [63,арк.74–75].

Обстеження стану архівів Чернігівщини у 1934 році начебто показало, 
що всі вони замість історичних досліджень займалися «контрреволюцій-
ною діяльністю». Так, цілу низку серйозних недоліків було виявлено в 
роботі Чернігівського обласного архівного управління і обласного історич-
ного архіву, керівники яких «цілком поклалися на старого буржуазного 
спеціаліста Федоренка, віддавши в його безконтрольне відання ряд най-
основніших ділянок роботи. Це призвело до того, що на цих ділянках 
сталися серйозні методологічні збочення і навіть політично–шкідливі 
дії» [64,арк.425]. Загалом, у Чернігівському облістархіві, як зазначалося у 
підсумковому документі, «підготовка кадрів, що є важливішою ділянкою 
роботи була в руках старого буржуазного спеціаліста Федоренка, який 
скерував все навчання молодих кадрів в бік буржуазного техніцизму» 
[36,арк.7]. До того ж «протягом багатьох років цей архів був в руках 
класово–ворожих, контрреволюційних елементів. Свого часу на чолі 
архіву був фашист Дубровський. Українські буржуазно–націоналістичні 
контрреволюційні «історики» віддавали особливу «увагу» цьому архіву, 
перетворюючи його на притулок для своєї «роботи». І до останнього часу 
архів «обслуговував» своїми матеріалами різних націоналістів (Шевелев) 
і одвертих контрреволюціонерів (Науменко)». Далі підкреслювалося, 
що «вся практична робота облістархіву до останнього часу великою 
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мірою була просякнута ворожою, буржуазною методологією, яку 
протягував старший науковий робітник Федоренко, користуючись з не-
достатньої пильності з боку керівників облархуправління і облістархіву» 
[36,арк.7–10;138,арк.427–429].

Пропонувалося «особливу увагу звернути на очищення історичних 
архівів від рештків соціально–чуждих і класово–ворожих, зокрема, 
буржуазно–націоналістичних елементів», а «старшого наукового робіт-
ника облістархіву Федоренка П.К., незалежно від наслідків розв’язання 
справи у відповідних органах, зняти з роботи в архіві» [36,арк.11–12].

У тому ж дусі зводилися наклепи і на інші архівні установи й архівістів. 
Наприклад, працівники Ніжинського архіву, начебто писали статті і по-
давали на радіо доповіді «методологічно не витримані, з протаскуванням 
буржуазно–націоналістичного мотлоху» [64,арк.333].

Грубі «політичні помилки» були виявлені у виставках документів, 
влаштованих Глухівським і Конотопським архівами, де «протягувалась 
буржуазно–націоналістична пропаганда», наукові праці архівістів ква-
ліфікувалися як»суцільна контрабанда буржуазно–націоналістичних і 
інших шкідливих теорійок» [57,арк.33–36;64,арк.333,369–371].

Як зазначалося в матеріалах обстеження Київського архіву давніх 
актів від 31 січня – 3 лютого 1934 року, з цією установою «... свого часу 
були тісно пов’язані і керували ним Грушевський М.С., члени СВУ–
Гермайзе, Міяковський, його соратник націоналіст Романовський, 
фашист Дубровський» та ін. У блоці з ним було і товариство «Нестора–
Літописця», яке по суті було блоком націоналістично–контреволюційного 
табору істориків всіх мастей», що й зумовило шкідницьку діяльність 
архіву [64,арк.436–440].

Такими ж невтішними були і висновки, що характеризували діяльність 
Полтавського історичного архіву, зроблені за матеріалами перевірки від 
07–09.02.1934 р.

Як зазначається в цьому документі, «від самого початку сво-
го існування Полтавський архів був одним з осередків української 
буржуазно–націоналістичної контрреволюції. Це був один з маневрів 
...її ідеологів. Потерпівши розгром в одвертому бою, частина з їх не 
емігрувала за кордон, а посідавши по ріжних затишках наукових уста-
нов, розпочала підготовку реванша, маскуючись корисною науковою 
діяльністю. Організатором архіву 1920 р. був дворянин–поміщик 
Ліщина–Мартиненко, пізніше висланий до концтаборів на далеку північ. 
Завідувач історично–революційним відділом, а потім історичним архівом 
при губархіві контр–революціонер Щепотьєв так само пізніше засуджений 
і висланий. Головою експертної комісії, що відала очищенням архівних 
матеріалів від макулатури, керував член СВУ Бузинний, пізніше засудже-
ний і висланий. Так само одним з керівних робітників архіву від початку 
його організації був Герасименко Ф.А., якого...після уходу Щепотьєва було 
призначено зав. істархівом при губархіві, яким він керував аж до 1930 р. 
Не дивно, що за таких умов вся робота Полтавського архіву, починаючи 
з перших днів його існування, протягом десятка років, була одвертим 
служінням українському буржуазно–націоналістичному таборові, була 
виконанням замовлення української контрреволюції. Причому в своїй 
роботі Полтавський архів знаходив не тільки підтримку, а й «поощрение» 
з боку тодішнього керівництва ЦАУ УСРР» [64,арк.434].

Втім, між рядків звинувачень, якщо уважно придивитися, можна по-
бачити насправді величезну роботу архівістів, які тільки за 1927–1930 
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роки опрацювали 250 різних тем, що, за безглуздими звинуваченнями 
перевіряючих, начеб–то були «нахрапистою пропагандою українського 
націоналізму, ідеалізацією українського дворянства, української буржу-
азії, дрібно–буржуазних українських партій, виправданням української 
контр–революції, наклепами та фальшуванням історії революційного 
руху на Україні... Всі ці студії були одвертою націоналістичною про-
пагандою, обґрунтовані документальною базою Полтавського архіву... І 
хоча протягом 1932–1933 рр. архів, очолюваний директором Орловським, 
став на шлях радянської наукової установи, але зі спадщиною остаточ-
но не поквитався, не виніс її і не викрив перед радянською партійною 
громадськостю»[64,арк.434–435зв].

На основі подібних перевірок різних архівів робився висновок, що «в 
архівній системі до останнього часу діяли буржуазно–націоналістичні, 
ворожі елементи і вони ще очевидно є (хоч і зняті з роботи Федоренко, 
Козлов, Желіхівський та ін.), а тому першочерговим завданням є доко-
рінне їх знищення... Випекти цю спадщину і поставити документальну 
базу... на бойовий пост широкого обслуговування Марксо–Ленінської 
історичної науки є першочерговим завданням» для українських архівів 
[64,арк.333,436].

Невдовзі мережа цих установ зазнала страшного розгрому, а талано-
виті науковці–архівісти, як–от П.К. Федоренко, М.М. Бужинський, В.В. 
Дубровський, В.С. Євфимовський, Ф.А. Герасименко, Б.М. Шевелів та 
інші були репресовані, що завдало непоправних втрат розвитку історичних 
досліджень в Україні.

Таким чином, архівні установи відіграли важливу роль у розвитку 
історичних досліджень 20 – 30–х років. Саме у цей час значно активізува-
лася архівна справа, що дало змогу широко розгорнути історичні студії в 
Україні, залучивши до них не тільки професійних істориків, але й широкі 
кола аматорів старовини.

Швидке зростання мережі державних наукових закладів, важливе 
місце серед яких належало архівам, сприяло перетворенню історичних 
досліджень у справу «історичного значення» [65,11]. Створена у ці роки 
джерельна база зумовлювала подальший розвиток історичної науки. І 
навіть згубні для держави 30–ті роки, коли були згорнуті наукові студії, 
перепрофільовані або закриті науково–дослідні установи та репресо-
вані провідні вчені, не могли перекреслити досягнень історичної науки 
20–30–х років ХХ ст.
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Ткаченко В.В. Роль архивных учреждений Украины в развитии исто-

рической науки в 1919–1940 годах

Анализируется вклад архивных учреждений Украины в развитие историчес-
кой науки в течение первого двадцатилетия советской власти и обобщаются 
изменения, произошедшие в структуре архивной сети вследствие ее нео-
днократной реорганизации в указанный период.

Ключевые слова: Укрцентрархив, архивные учреждения, исторические 
исследования, наука, архивное дело, Наркомпрос УССР, политические 
репрессии.

Tkachenko, V.V. Archival Establishments of Ukraine significance in the 

development of the history science in 1919–1940’s

The archival establishment of Ukraine contribution in the development of the 
history science during the first 20 years of the Soviet rule is analyzed and the 
changes of the archival network structure due to the numerous rearrangements 
during the mentioned period are summarized.

Key words: Central Archive of Ukraine, archival establishments, historical 
researches, science, archive file, USSR Public Education Committee, political 
repressions.
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УДК 001(091):633/635:575(091) Тарабрін О. Є. 

Становлення розвитку генетичних 
досліджень сільгоспкультур

Розглядаються питання становлення розвитку генетичних 

досліджень різновиду сільгоспкультур – буряків. Показані етапи 

розвитку генетичної науки, характер успадкування ознак у цієї 

культури, дана їх класифікація.

Ключові слова: генетичні дослідження, генетика, сільгоспкультура, 

класифікація.

Кожний вид рослин і тварин має певні специфічні ознаки, які пе-
редаються із покоління в покоління. Разом з тим, більшість організмів 
відрізняються між собою. Це спричинено мінливістю ознак. Спадковість і 
мінливість – основні взаємопов'язані властивості живих організмів. Вони 
є предметом дослідження генетики, яка зародилася на початку XX ст. 
Завдання генетики – пізнання закономірностей спадковості і мінливості, 
а також розробка шляхів їх практичного використання.

Здатність живих організмів передавати ознаки і властивості від батьків 
нащадкам закладена в генетичному матеріалі клітини. Генетичний матеріал, 
гени знаходяться в ядрі клітини, а саме в хромосомах. Хромосома – це мо-
лекула ДНК, яка містить спадкову інформацію організму. Певна кількість 
хромосом, притаманна виду, складає його каріотип.

В 1917 році О. Вінге встановив, що дикий вид буряків Beta maritima 
має 18 хромосом. Через декілька років він виявив таку ж кількість хромосом 
у культурної форми Beta vulgaris. Подальші дослідження підтвердили, що 
базисне, гаплоїдне число хромо сом у видів роду Beta L. дорівнює дев'яти 
(х = 9). Більшість диких і культурних видів буряків є диплоїдними, їх 
каріотипи мають 18 хромосом. Із них 9 – одержані від материнської форми і 
9 – від батьківської. В метафазі розмір і форма хромосом постійні. 

В 20–30–х pоках минулого століття вперше були описані морфологічні 
особливості кожної хромосоми каріотипу буряків. Вимірювали загаль-
ну довжину хромосом, визначали розміри обох плечей. Це дозволило 
встановити, що хромосоми буряків невеликі за розміром і їх важко іден-
тифікувати. Розроблені в 70–ті роки методи диференціального забарвлен ня 
хромосом дозволили провести ідентифікацію кожної гомоло гічної пари, ви-
явити їх морфологічні особливості, представити «малюнок» розташування 
еу– (слабо спіралізованих) і гетерохроматинових (сильно спіралізованих) 
ділянок хромосом. 

Можливість розпізнавати хромосоми дозволяє проводити генетичний 
аналіз, тобто виявляти, які гени знаходяться в кожній із хромосом. Для цього 
вчені створюють колекцію форм, що розрізняються генетично, і проводять 
схрещування між ними. За розщепленням у нащадків встановлюють, які 
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гени успадко вуються незалежно, тобто знаходяться в різних хромосомах, 
а які зчеплені і знаходяться в одній хромосомі. Далі визначають порядок 
розташування генів в кожній хромосомі і віддаль між ними. Таким чином 
відбувається побудова генетичних карт, що Дозволяє вирішувати не лише 
наукові теоретичні проблеми, але й допомагає більш ефективно проводити 
добори за ознаками, що цікавлять селекціонерів.

На відміну від багатьох сільськогосподарських культур, у буряків 
недостатньо вивчений характер успадкування основних біологічних і 
господарських ознак. На сьогодні добре вивчена генетика, складені хро-
мосомні карти, локалізовані гени куку рудзи, ячменю, гороху, пшениці, 
томатів, сої і інших культур. Відомості про генетичні особливості буряків 
залишаються фрагментарними. Це можна пояснити труднощами прове-
дення генетичних досліджень буряків, пов'язаними з дворічним цик лом 
розвитку, перехресним запиленням, наявністю дрібних квіток, які важко 
піддаються кастрації, чутливістю до умов середовища і певною морфоло-
гічною однорідністю рослин. Однак створення високопродуктивних сортів 
і гібридів буряків пов'язане з складним селекційним процесом і без знань 
законо мірностей успадкування, характеру мінливості і кореляції ознак до-
сить важко вести наукову селекцію цієї культури.

Вже в 20–ті роки існували значні наробки з генетики злакових і інших 
культур. В той же час генетика буряків була досліджена слабо. Г. Мунераті 
писав, що важко уявити завдання більш складне, ніж дати оцінку всім ге-
нетичним елементам, що беруть участь в накопиченні цукру в коренеплоді, 
а також сприяють його перетворенню.

Разом з тим, вивчення буряків проводилось з початку розвит ку ге-
нетичної науки. Були одержані певні відомості про склад ний характер 
успадкування ознак у цієї культури. Генетика буря ків досліджувалась 
багатьма вченими 

(Б. Каянус, Є. Ліндхард, К. Іверсен та ін.), які проаналізували особли-
вості успадкування деяких ознак у гібридів другого і третього поколінь, 
встановили групи зчеплення, ввели позначення генів. В 30–ті роки дослі-
дження з генетики були розпочаті співробітниками Інституту цукрових 
буряків В. Ф. Савицьким, В. П. Зосимовичем, М. І.Орловським. В 40–50–ті 
роки Ф. Оуен, Г. Бандлов, К. Седльмайер виявили нові гени і встановили 
характер їх успадкування.

Аналіз генетичних закономірностей успадкування ознак у буряків 
дозволив виявити, що ряд ознак контролюється моногенно, інші озна-
ки обумовлені дією групи генів. Але для біль шості ознак буряків генний 
контроль не встановлений. Не вда ється з достатньою точністю провести 
генетичний аналіз про дуктивності рослин, яка визначається дією полі-
генної системи.

Серед перших ознак, які досліджувались з генетичних пози цій, був 
фактор забарвлення коренеплодів. У буряків розрізняють три основні типи 
забарвлення коренеплодів: біле, червоне і жовте. В 1892 році німецький вчений 
Г. Брим шляхом штучного запилення одержав гібриди між білими цукрови-
ми буряками і жовтими кормовими. Потім він схрещував цукрові буряки 
з різними сортами жовтих і червоних кормових буряків. В усіх випадках 
спостерігалось різноманіття гібридів за забарвленням корене плодів, а 
також домінування ознаки забарвленості коренеплодів.

Вперше появу у гібридних коренеплодів нового забарвлення, якого 
не було у батьків відзначив Б. Каянус. При схрещуванні білих буряків з 
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жовтими або рожевими він спостерігав гібриди з червоним забарвленням 
коренеплодів. При схрещуванні рослин з червоними коренеплодами серед 
нащадків виділялись три групи буряків: червоні, жовті і білі. Б. Каянус 
висловив припущення, що забарвлення буряків визначають дві пари 
факторів: G–g і R–r. Він вважав, що домінантний ген G відпо відає за 
жовте забарвлення коренеплодів, а разом з R – за черво не. Домінантний ген 
R без G дає біле забарвлення. Сполучення рецесивних генів (ggrr) також 
викликає біле забарвлення коренеплодів. Така схема успадкування за-
барвлення корене плодів знайшла підтвердження при схрещуваннях різних 
сортів цукрових і кормових буряків.

В. Келлер продовжив генетичні дослідження забарвлення рослин 
буряків. Додатково до генів R і G він ввів фактори, які викликають по-
слаблення інтенсивності забарвлення коренеплодів. У рослин з білими 
коренеплодами проростки можуть мати різний за забарвленням гіпокотиль. 
Вчений дійшов висновку, що світло–червоне або рожеве забарвлення гіпо-
котиля викликане дією генів Rg, а жовте або світло–зелене – генів rg.

Використовуючи прийняту символіку, В. Келлер позначив генотип 
рослин з червоним коренеплодом RG, а з жовтим – rG. Він виділив ще 
сім груп рослин, виходячи із забарвлення коренеплодів, гіпокотиля і гички. 
Забарвлення коренеплодів викликають пігменти із групи антоціанів, які 
містяться в клітинному соці у вигляді глікозидів. Вміст антоціанів колива-
ється в різні періоди росту. Основними пігментами є бетаніни і флавоціаніни. 
Бетаніни за своєю структу рою близькі до нормальних антоціанів. Завдяки 
хімічному аналізу пігментів, встановлено механізм дії спадкових факторів 
забарв лення коренеплодів. Було виявлено тринадцять різних жовтих і 
оранжевих пігментів із групи флавоціанінів. Рослини буряків з червоним 
коренеплодом крім флавоціанінів мають також п'ять фіолетових пігментів 
із групи бетанінів. У цукрових і безбарвних кормових буряків флавоціаніни 
були знайдені лише в гіпокотилі проростків і в молодих листочках.

Результати аналізу пігментів в коренеплодах різного забарв лення зна-
ходяться в цілковитій відповідності зі схемою контро лю синтезу пігментів 
двома генами. Домінантний ген G забез печує синтез флавоціанінів, а в 
присутності гена R додаються фіолетові бетаніни. Рецесивний стан гену 
g пригнічує синтез всіх пігментів, навіть присутність домінантного гену 
R не викликає синтезу пігментів. Тому всі рослини з генотипами ggRR, 
ggRr і ggrr мають білі коренеплоди.

Використовуючи гіпотези Б. Каянуса і В. Келлера, Г. Бандлов склав 
схему можливих варіантів генотипів цукрових і кормових буряків. 
Виходячи із цієї схеми можна розрахувати розщеплення у нащадків 
гібридів першого покоління від схрещування рослин з різними генотипа-
ми, а також розщеплення гібридів другого покоління при самозапиленні 
кожної генотипової групи. Поява у нащадків гібридів одного або одно-
часно кількох типів пігмен тації коренеплодів залежить від кількості 
домінантних генів R в генотипі буряків. Якщо генотип буряка має два гени 
R, то всі рослини будуть одноманітними, якщо один ген R домінантний, 
а другий рецесивний, то рослини можуть бути двох типів: червоно– і 
жовтозабарвлені.

Знання генетичних закономірностей успадкування забарв лення 
коренеплодів знайшло практичне використання при створенні нових 
сортів кормових буряків. Підбір рослин з певними генотипами дозволяє 
створювати гібриди, одноманітні за забарвленням коренеплодів. Ген R, що 
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обумовлює червоне забарвлення гіпокотиля, використовується як маркер 
в генетич них дослідженнях з цукровими буряками. При вільному переза-
пиленні рослин з зеленим гіпокотилем і з червоним гіпокотилем можна 
розраховувати частоту утворюваних гібридів.

Форма коренеплодів пов'язана не лише з конфігурацією, але і розмі-
ром коренеплодів. Форму майбутнього коренеплода виз начає доля участі 
підсім'ядольного коліна і власне кореня. В залежності від того, як і на якій 
стадії росту відбувається потов щення коренеплода, можна спостерігати 
утворення більш корот ких і подовжених коренеплодів.

Успадкування форми коренеплодів докладно вивчав Б. Кая–нус. Всі 
коренеплоди буряків він розподілив на шість типів:

плоский, округлоплоский, округлий, овальний, циліндричний, ко-
нічний. При схрещуванні рослин з конічними коренеплодами з іншими 
типами спостерігалось домінування конічної форми над циліндричною і 
овальною, а також проміжне успадкування при схрещуванні з округлим 
коренеплодом.

Б. Каянус дійшов висновку, що форма коренеплодів буряків контр-
олюється дією чотирьох генів, два із яких впливають на їх довжину і два 
інших – на кінцеву частину коренеплодів. Один домінантний «ген подо-
вження» викликає утво рення конусоподібної і овально–циліндричної 
форми корене–плода, а обидва гени разом – паличковидну. Рецесивний 
стан обох генів довжини веде до формування вкорочених корене плодів. 
Сполучення чотирьох пар генів забезпечує утворення різнорідних за 
формою коренеплодів.

Аналіз форми коренеплодів у нащадків різних гібридів засвідчив, 
що при схрещуванні буряків округлої форми з коніч ною утворюються 
овальні коренеплоди. При схрещуванні коре неплодів округлої форми з 
циліндрично–овальною було встанов лено домінування округлої форми.

Буряки – дворічні рослини, але в окремих випадках квітконосні па-
гони утворюються в перший рік життя. Рання сівба і наступне зниження 
температури приводять до того, що проростки буряків проходять стадію 
яровизації і здатні зацвітати в перший рік життя.

Цвітушність – спадкова ознака. В перших дослідах при схрещуванні 
цвітушних і нецвітушних форм було встановлено, : що однорічність – це 
рецесивна ознака. В подальшому були виділені константні лінії, які роз-
різнялися за здатністю утворю вати цвітуху 

Серед гібридів другого покоління 75% рослин були однорічними і 
25% – дворічними. Це вказувало на те, що цвітушність контролюється 
однією парою генів. Такі ж резуль тати дослідження цвітушності одержав 
Ф. Абегг. Поряд з пов ним домінуванням цвітушності він спостерігав і 
неповне домі нування. Воно було пов'язане з відставанням у швидкості 
формування квітконосних пагонів у гетерозиготних за геном цвітушності 
рослин (Вв) в порівнянні з гомозиготними (ВВ).

Одно–двократний добір рослин на однорічність або дворіч–ність 
дозволяє посилити прояв ознаки у нащадків. Це дає можливість селек-
ціонерам створювати сорти з підвищеною стійкістю до цвітушності при 
вирощуванні буряків в несприят ливих умовах.

Плід буряка, або клубочок як правило містить декілька насінин. Така 
властивість виявилась корисною при розмноженні буряків в природних 
умовах. Створювався запас витривалості для виживання рослин. У ви-
падку загибелі одного із проростків була можливість утворювати рослину 
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із іншої насінини. При виро щуванні буряків в культурі багатонасінність 
клубочків відіграє негативну роль, бо проростки необхідно проріджувати. 
Декілька проростків, що виростають із одного клубочка, пригнічують роз-
виток один одного і коренеплоди розвиваються дрібними.

Про труднощі використання у виробничих посівах багато насінних 
клубочків згадував ще К. Архард. Він сподівався, що в майбутньому змо-
жуть механічно руйнувати оплодень і одержу вати окремі насінини. Довгий 
час вчені не бачили шляхів для виконання цього завдання. Лише згодом 
механічним шляхом вдалось розділити клубочки на окремі частини.

В кінці 20–х pp. відомий дослідник І. А. Тищенко звернув увагу на те, 
що при сильному ударі клубочки розпадаються на окремі частини. Він 
виготовив машину для роздрібнення клубочків буряка. В 1934 р. вперше 
була проведена сівба роздрібненим насінням. Але метод виявився недоско-
налим, велика кількість насіння після роздрібнення була нежиттєздатною, 
частка однонасінних сегментів виявилась невисокою.

Цей спосіб одержав назву «сегментування». Він знайшов застосу-
вання в багатьох країнах. В результаті механічного розділення клубочків 
одержували однонасінні плоди. Однак пошкодження насінин при такому 
способі було занадто високим.

Більш надійним методом одержання однонасінних клубочків є біо-
логічний, коли ознака однонасінності обумовлена генетично. Дуже рідко на 
насінниках спостерігали окремі однонасінні клубочки. Але з них вирос-
тали рослини з дрібними коренепло дами, а в наступному поколінні ознака 
однонасінності втрачалась.

На початку XX ст. американські вчені спробували створити однонасінні 
цукрові буряки. Однак на той час їм так і не вдалось одержати однонасінні 
рослини, які б повністю зберігали цю ознаку у нащадків. Було зроблено 
висновок, що вивести одно насінні буряки неможливо через постійне пере-
запилення з багатонасінними. Робота по створенню однонасінних буряків 
проводилась також німецькими і французькими селекціонерами. Однак, в 
усіх випадках, невдало. Так, німецький селекціонер К. Фрувірт в 1924 році 
відмічав, що на верхівці головного пагона, а також біля основи бічних 
пагонів насінників, зустрічаються поодинокі одноквіткові клубочки. Він 
вважав, що це своєрідні порушення в формуванні насіння, а рослини з 
однонасінними клубочками – неповноцінні.

Проблему однонасінності змогли вирішити селекціонери Інституту 
цукрових буряків. Це була важка наполеглива праця з 1932 по 1954 pік, а по 
суті вона продовжується і зараз. Після завершення досліджень і одержання 
перших однонасінних сортів селекціонерам О. К. Коломієць, О. В. Попову, 
Г. С. Мокану, науковим співробітникам Інституту цукрових буряків 
М. Г. Бордонос, В. П. Зосимовичу і директору інституту І. Ф. Бузанову було 
в 1960 р. присуджено Ленінську премію за досягнення світового рівня.

Історія створення вітчизняних однонасінних буряків розпо чалась з 
тих часів, коли серед насінників багатонасінного сорту Верхнячська 1025 
були знайдені рослини з поодинокими одно насінними плодами. В подаль-
шому був організований масовий пошук однонасінних форм. Всього було 
досліджено 22 млн кущів і знайдено біля 100 рослин, які мали від 10 до 90% 
однонасінних клубочків. Тобто на 200 тис. багатонасінних рослин зустріча-
ється одна рослина з однонасінними клубочками (0,0005%).

Знайдені однонасінні форми були розіслані на селекційні станції. 
Однак більшість селекціонерів висловились про ненадійні перспективи 
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роботи з ними. Це було викликано не лише тим, що нащадки однонасін-
них рослин були маловрожай ними і низькоцукристими, невирівняними 
за морфологією листя і коренеплодів. Головний недолік – втрата ознаки 
однонасін ності вже у нащадків першого покоління розмноження. Поясни-
ти причини втрати однонасінності стало можливим лише з позицій 
генетики.

Було встановлено, що багатонасінність і однонасінність контролюється 
одним геном, який має різні форми прояву. Домінантний ген М викликає 
утворення багатонасінних плодів, а рецесивний m – однонасінних. У одно-
насінних рослин рецесивний ген знаходиться в гомозиготному стані.

Поряд з однонасінними плодами в нижній частині головного квітконос-
ного пагона і на бічних пагонах зустрічається деяка кількість двонасінних 
клубочків. Вони утворюються в результаті дії генів–модифікаторів під 
впливом деяких факторів зовніш нього середовища. 

Всі господарськоцінні ознаки обумовлюються дією великої кількості 
генів. Результати аналізу кількісних ознак не вкладаються в прості менделівські 
схеми. Кількісні ознаки контролюються дією не одного–двох, а цілої системи 
генів, тому їх називають полігенами.

Вже перші дослідження з генетики буряків дозволили встано вити вели-
ке різноманіття рослин за масою коренеплодів, вміс том сухих речовин, 
морфологічними особливостями розетки листя. Вчені дійшли висновку 
про спадковий характер цих ознак. При схрещуванні рослин з дуже високим 
показником кількісної ознаки і рослини з низьким показником цієї ознаки 
гібриди зай мають середнє положення з деяким відхиленням в бік кращої 
батьківської форми.

Для виявлення характеру успадкування кількісних ознак, типів і 
кількості генів, що їх контролюють, використовують різні методи, зокре-
ма діалельні схрещування, що базуються на; гібридизації всіх взятих до 
експерименту сортів. Цей матема тичний метод був розроблений амери-
канськими вченими А. Джонсоном і В. Хейманом. 

Вже перші дослідники буряків спостерігали відмінності окремих 
форм за цукристістю і дійшли висновку, що вона є спадковою ознакою. 
Щоб вивчити прояв цукристості у нащадків проводили схрещування між 
високо– і низькоцукристими формами. Цукристість гібридів була серед-
ньою. Вивчення великої кількості гібридів між різними формами буряків 
засвідчила, що при схрещуванні крайніх типів у гібридів як правило спо-
стерігається проміжне успадкування цукристості.

Більш вичерпна інформація про успадкування кількісної ознаки «вміст 
цукру в коренеплодах» була одержана при використанні діалельних схре-
щувань. Виявлено, що вміст цукру в коренеплодах буряків визначається 
адитивно–домінантною системою генетичного контролю з переважанням 
ефектів І домінування і наддомінування. 

Співвідношення домінантних і рецесивних генів, що контро люють 
вміст цукру в коренеплодах буряків може бути різним. Є сорти як із висо-
ким вмістом домінантних генів, так і низьким. До генетичного контролю 
цукристості значний вклад вносять і рецесивні гени. Певно, цим і по-
яснюється проміжний характер успадкування цукристості у буряків. 
Постійне перезапилення рослин в сортах–популяціях призводить до 
великої різноманіт ності нащадків за цукристістю.

Необхідно відзначити, що за принципом діалельного аналізу було ви-
явлено характер успадкування багатьох кількісних ознак буряків.
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УДК 94 (477) 929 Кривошея В. В., Кривошея О. В.

Українська козацька старшина. 
Василь Базилевич. Василь Лагода. 

Андрій Стахович.

Висвітлюється духовний заповіт обозного полкового 

миргородського Василя Базилевича, полкового осавула 

миргородського Василя Лагоди і вдови городницького 

сотника Андрія Стаховича Марії Івановни Лисиці, а також дана 

характеристика фрагментам їх родоводів козацької доби. 

Ключові слова: духовний заповіт, козацька старшина, родовід.

Для більш глибокого розуміння інтересів, їх ієрархії представників 
козацької верхівки незамінним джерелом є духовні заповіти старшини і 
їх близьких родичів.

Пропонуємо публікацію тестаменту ротмістра охочекомонного полку 
Іллі Новицького (? – 1676), сотника білоцерківського Миргородського 
полку (1676 – 1682 – ?), (? – 1700), обозного полкового миргородського 
(? – 1708) Василя Онисимовича Базилевського (? – 1650 – 1708). 

Другий заповіт Василя Лагоди (? – 1701) – представника козацько–
старшинської родини Канівського полку шляхетського походження. Був 
сином чи племінником Андрія Наумовича Лагоди – значниого козака 
запорізького, який ще у 1629 році був уповноваженим козацької ради на 
церковний собор у Київ [1,187]. Пізніше згадується як полковник канів-
ський (? – 1637), сотник 2–ї Канівської сотні (1738 – ?). Поминальник його 
роду: Наум, Андрій, Яків, Явдоха, Марія [2,арк.272]. Василь Лагода службу 
розпочав козаком Канівської сотні Волинцова (1649). Перейшовши на 
Лівобережжя до Хоролу, згодом очолив місцеву сотню (1685), неодно-
разова ставав полковим осавулом миргородським (1691, 1699, 1701). 
Полковник Апостол надав йому с. Аврамівку Хорольської сотні [3,12]. 

Мав сина Олександра і трьох доньок: Христю від першого шлюбу, від 
другого Євдокію і невідомого імені. Син Олександр (? – 1699 – ран. 1764) 
був військовим товаришем (? – 1719 – 1723), проживав у с. Аврамівці. 
Отримав уряд хорунжого полкового миргородський (1723 – 1732), 
осавул полковий миргородський (1732 – 1735 [4,арк.27]). Брав участь 
в кримському поході (1735 [4,арк.27]). Значковий товариш (1736), за 
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полкового осавула в кримському поході (1737) [4,арк.29]. Після смерті 
батька отримав 10 дворів підданих в с. Аврамівні [3,11], володів хутором 
Вершина Холодна під цим селом [5,арк.49]. Сестра Христя вийшла заміж 
за священика. Друга сестра Євдокія після смерті першого чоловіка оса-
вула полкового миргородського Якова Васильовича Апостола 24 черпня 
1717 року отримала з донькою універсал на с. Аврамівну. З 1719 року 
Семен Іванович Галаган, осавул полковий миргородський.

Розширює інформацію про сотника седнівського (? – 1699), а потім 
городницького (? – 1715) Андрія Стаховича (? – ран. 1715.15.05.) заповіт 
його вдови доньки компанійського полковника Марії Іванівни Лисиці. 

Їх донька Ганна як посаг – с. Хоробричі Городнянської сотні [6,арк.5] 
Її першим чоловіком був Андрій Васильович Борзаковський (? – ран. 
1716.08.), а з 1726 року – військовий канцелярист Самійло Васильович 
Холодович, а потім писар полковий чернігівський (1734 – 1739), з посади 
полкового писаря звільнений через хворобу [6,арк.120]. 

Син Андрій (? – 1705 – 1767 – ?) став військовим канцеляристом 
(? – 1725 [7,арк.2] – ?), військовим (? – 1729 – 1732), а згодом і бунчу-
ковим товаришем (1732 – 1734 [8,арк.48] – 1767). Мав млин Рубежик на 
болоті Вербчі і частку в млинах на Довгій Греблі, побудованій гетьманом 
Скоропадським (разом з бунчуковим товаришем Андрієм Горленком і 
сотником Миколою Афендиком) [9,119]. Поминальник його роду в КПЛ: 
Семен, Ірина, Андрій, Андрій, Марія, Ганна, Григорій, Гафія, Андрій 
[10,арк.253 зв.]. 

Другий син Григорій (бл. 1707 – 1744 – ран. 1751.11.) – служив з 
1727 року значковим, з 1739 року бунчуковим товаришем. Мав підданих 
5 малогрунтових і 9 убогих у д. Кусеях, у с. Бирилівці 2 грунтових, 4 ма-
логрунтових, 7 убогих (1732), 4 підсусідків у м. Городні, при д. Переписи 
1 двір посполитий, в с. Кусеях 14 дворів (1739), в с. Кусеях 10 дворів 
(1740), двір житловий і 2 шинки у Городні, с. Кусеях 13 дворів, в слободці 
4 (1741), у с. Кусеях 12 та житловий двір і шинок і перелічуються його 
різних чинів служителі, мірошник, приказчик, швець, коваль, скопич і 
скотар, в с. Калинівці 3 і шинок, в м. Городні 6 посполитих та приїжджий 
двір, 2 шинкових. В с. Переписах двір приїжджий (1743), приїжджий 
двір і шинок 2 у Городні, житловий двір у с. Кусеях, у м. Городні 1 двір 
посполитх та 7 підсусідків, в Овтуничах 1 двір посполитих, в с. Кусеях 7 
дворів посполитих (12 хат) та 7 дворів підсусідків, в д. Поліповець 6 дво-
рів підсусідків (1747). Володів двома млинами: одним під Городнею на р. 
Чибриж, другим – в с. Кусеях на р. Малій Болотяній [9,120]. Одружений 
з донькою бунчукового товариша Гафією Іванівною Борозною (бл. 1709 – 
1760 – ?). 1753 року полковий суд розглядав справу про захоплення нею 
ниви у козака Зеленки [11,арк.1]. Вдова, у 1750 році в с. Кусеях мала 5 
дворів посполитих і 11 дворів підсусідків, нище Городні на р. Чикриж – 
два млини по два кола [12,35].

Документ № 1.
1708, травня 16.

Духовний тестамент обозного Миргородського 
полку Василя Онисимовича Базилевича

Во имя отца и сина и святаго духа Аминь.
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Я Рабъ Божий Василий Онисимовичъ Обозний полку Миргородского 
чине ведомо симъ моимъ тестаментомъ кому о томъ ведати потребно будет 
ижъ будучи еще за доброй памяти и зуполного разуму своего умислилемъ 
такъ и женое моее Параскевии хотячи роспорядити удобство сое себе. По 
смерти моей жона и дети наши не мели ти рации распоряжае ихъ такъ, 
напредъ жене моей Параскевии отделилем восемъ сотъ золотих готовихъ 
грошей а товару рогатого и коней кромЂ веЂрховихъ ак овецъ третая часть 
жоне моей, а тии две части синове моему Лаврентию ащо естъ грунтовъ 
пасинку моего и поля луки ищо колвек все отказуе Лаврентие синове 
моему рожоному неповиненъ нехто, чрезъ сей мой тестаментъ турбовати 
ащо ежъ все роспорядивши такъ сей тестаментъ записиаечи кажу хтоби 
важился сей мой тестаментъ касовате лебо правнимъ албо попраннимъ 
способомъ, на такого каждого покладаю проклятство святихъ отцевъ ... же 
вониней писан сей тестамент при ледехъ зацнихъ билъ Игнатъ Левченко 
сотникъ наказний белоцерковский Михайло Кущъ атаманъ городовий 
Михайло: войтъ: Стефанъ Титаренко Гарасим Верещака Иванъ Кавеунъ 
Михайло Барабашенко Павло Чорнушинъ зять Сенко Самойло; Мартин 
Богущенко и Ярошъ пасинок обозного и много при томъ било писанно в 
Белоцерковце. Року. 6708. мая. 16. [13,арк.64–64 зв.]

Документ № 2.
1701, липня 23.

Духовний тестамент полкового осавула Миргородського полку 
Василя Лагоди

Во имя пресвятия і живоначалния Тройци отца и сына и святаго духа 
ныне и присно і во веки вековъ аминь;

Ведаючи же начебто на семъ свЂтЂ немамъ такъ статеточного такъ 
досконалного, идвалного, щоби от мЂнЂ и сказЂ неподлЂгало самое 
толко хартописаное начертание прешлих рЂчей в многие лЂта незабвеное 
чинит досконалное помяновение, а будучи я Василий Лагода асаулъ на 
той часъ полку Миргородского, в военной службЂ по указу монаршомъ 
Его Царскаго ПресвЂтлаго Величества и рейментара Ясне велможного 
добродЂя нашего его милости пана Иоанна Степановича Мазепи гетмана 
войскъ Запорожскихъ і славнаго чина святого апостола Андрея кава-
лера за допущеніемъ божиимъ с певного случаю в болЂзненно падежу 
обрЂтаючуся и чуючи себе бити ближшимъ ку смерти нежели к житию, 
еще продолжаемому, сей мой яко остатней волЂ тестаментъ завЂдомо 
особливо моего добродЂя его милости пана Данила Апостола полков-
ника миргородского при особах полкових нижей спецЂфЂкованихъ 
такъ жонЂ моей Марии яко і дЂтЂмъ моимъ с трех жонъ сположенимъ 
зоставую напрод если господ богъ создавлімя по образу і подобию сво-
ему премЂнямъ при временное мое житие на вЂчное душу мою, аще и 
многими грЂхами оскверненную обаче яко вторенне руку его сего жъ 
божествений человеколюбивий вручаю длани, а тЂло аки домъ землЂ о 
с нею же бЂсоздано христиаским обичаемъ со упованиемъ вторе в денъ 
послЂдний пред нелецемЂрна судиею восприятие достойния подЂле 
мзди, востания вручаб; жону теж мою зо всЂми такъ с тихъ першихъ жонъ 
яко і з сеей спложенними дЂтми, в опеку и потройство премилостивому 
моему добродЂева его милости пану Данилу Апостолу полковникови 



Випуск 17ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

111

миргородскому зо всЂми моими домами полЂцаю і отое пи оставении 
моем з сим свЂтом жекгнаюся упрошаю даби якъ за живота моего такъ 
і по мнЂ панская Его милостъ и добродЂйское на оставшихся моихъ 
домових призрЂние било неотемлемо худобу мою чрез многолЂтние 
труди и старання многими способами такъ з са слуги, яко и з вхасти-
телских доходов і з господарских промислов набитую такъ якъ тую 
нижейнамЂнится роспоряжаю, жона мая Мария імЂетъ зоставати з 
синомъ моимъ Александрою, в том дворЂ в якомъ и мешкалисмо. Сироти 
мЂютъ мешкати пока статечностъ заховуючи и на присягу двократне уже 
своего малженства памятуючи во вдовствЂ будетъ зоставити неузнаючи 
от дЂтей моих жадной трудности и безчестия а если би мЂла замужъ в 
третий бракъ вступити іли безчино по своей слабости жити, то из двора 
пречъ виступити повинна, а двор оний з овсЂми онож хоромами синови 
моему Александру, будетъ належати якого в опеку добродЂтя моего Его 
милости Пана полковника нашего вишеименованного полЂцаю, тому жъ 
моему синови дворецъ на селЂ АврамовцЂ зо всЂми к нему прилеглими и 
тамъ неподале знайдуючимисъ лЂсами полем пахатнимъ луками і лугами 
яки і грунтов, а купленних гранищі всЂмъ тамошнимъ же мешканцовъ і 
сосЂдей ще знаемий, хутор на Кривой РудЂ зо всЂми там же знайдую-
чимися около луками лЂса третякувского половина, шафарня, на мЂстЂ 
млинъ под мЂстом з двома каменями грошей готових в талярах битих 
пятсот золотих, а червоних особливе тридцат, сагайдакъ старий з срЂбром, 
лукъ зукгрований, куфель срЂбний старосвЂцкий, горшчик срЂбраний, 
кувшъ мЂдний великий, і другий такий же, баня една з шапкою и з тру-
бами, броваръ еденъ який колвекъ самому сказанний і со всЂми до него 
принадлежними подсудками; ХристЂ попадЂ з першой жони дочцЂ моей 
двЂстЂ золотих талярами ж битими, казанъ затиралний винничний, 
ПазцЂ дочцЂ моей лЂса у Довжку взявши острихий по криницю, став 
середний вишший зо всЂми против ставу лежачими луками, полями, 
баня винокурная Евдокии дщери моей еще в станЂ паненском на сей 
часъ зостаючой, чотириста золотихъ талярами битими, став горЂшний 
що от мЂста перший з леса з хатою і з иними там лежачими против же 
ставу луками у Довжку лЂса половина по криницу от лану того що в 
семъ року ячмЂнъ мой на немъ билъ посЂянъ, подварокъ у ТоровщинЂ 
зо всЂмъ, хата шинковая великая в мЂстЂ що стилу стоитъ, двора тот 
в яком мешкалемъ, комора на мЂстЂ, лЂса третякувского половина, 
другая баня що горЂлку куритъ без паи и шкатЂ чотири з жеребятами, 
коровъ чотирЂ з телятами, и воловъ чотирЂ, сегнЂтъ добрий щироз-
лотний з очком, Насте падчерицЂ двор той що взятъ у атамана за долгъ 
самой мЂетъ належати, лугъ на АврамовцЂ той що купилем у Гриненка 
став третий самий вишший зо всЂми там луками і полем двор той що з 
лодовнею троим моим дочкам рудним ХристЂ, ПазцЂ і Вуцце, другий 
бровар з казаном і зо всЂми посудками і солодовню на тих же дочокъ 
моихъ трох а на четвертую падчерицю отказую в млинЂ третий каменъ, 
з ступами і хвалюшами тромъ дочкамъ попадЂ, Пазце и ВуццЂ, Марии 
сестрЂ що в КишинцЂ шкапу воловъ пару коров двЂ МотрЂ братовой 
шкапу волов два коров двЂ Якимови сестренцови двох лошаковъ в стадЂ 
кобилъ двЂ з лошатами воловъ чотирЂ коров чотирЂ овецъ десятеро 
пудварокъ той що Мотря теперъ живетъ на Якима і Хведора сестренцов 
моихъ лЂсъ у ровнях КуловщинЂ обоимъ имъ, а если будутъ хати ста-
вити то в якихъ колвецъ лЂсах хочъ і лейгованних незборонно имЂютъ 
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рубати деревнЂ с потребу, ГапцЂ сестренници шкапу волов два коров 
двЂ, сего тестаментуЂ писару ниже спецЂфЂкованному кобилу з лошам 
і лошака якого уже протерто, на церкви Божественний ради поминания 
грЂшной души моей за мене мЂетъ бити данно золотихъ пятсот, а за 
жони всЂ три другое пятсот золотих, а тии гроши в вЂдомЂ жони моей 
теперишней і Вуцки дочки моей, і якия роздовати будут, реестръ осо-
бливой о томъ в дому моемъ оставленний покажет а до того і добродЂй 
Его милостъ панъ полковникъ якъ сам благоизволитъ срЂбний поясъ 
чарки цЂнъ и иное якое естъ срЂбро і мЂдъ домовая все Александру 
сину моему, по половинЂ з сестрое его Вуцкое і тое тут же намЂняю же 
естъ у жони моей тепершиней талярей двЂстЂ з уборовъ господарских 
то з шинкових то з иних приходов, і ежелибы вдовиний живот статечне 
провадила то при ней мЂютъ зоставати, а если би мЂла пойти замужъ 
іли статок себЂ належнийЂ забити а без енея обходити то дЂти мои 
отобравши мЂютъ оними подЂлитися ровнимъ подЂлом на три части 
а жону мою теперишную такъ з двора яко і зо всего щобы ей приходило 
наветъ і з одежи нехай вийвитует, а тая вся худоба при дЂтЂхъ подлугъ 
вишенамЂненной дейлюрацЂи і роспораженя зоставати будетъ, если тежъ 
статуючи вдовствовала то з синомъ посполу мешкаючи мЂетъ тими всЂми 
і грунтами що на сина отписано спокойно владЂтъ. І якъ господиня оному 
диспоновати, а ей дети всЂ яко матери повини повиноватися і во всемъ 
на добро приводячом слухати совЂту, набитками такъ стадними яко и 
бидлом всЂ ровно вилучиши вишеписанную ледгацЂю мЂют дЂлитисъ, 
а дЂмъ повиненъ бити на частей шест частъ, една жонЂ моей другая сину 
Александру третая ХристЂ попадЂ четвертая ПазцЂ пятая ВуццЂ, а шес-
тая падщеруцЂ НастЂ о долгах хто мнЂ що виненъ на золотих полка сотъ 
особливе в реестрЂ написалем на якой сего моего тестаменту росправЂ 
такъ жона моя яко і дЂте мои і кревний повинни зоставати жадних не 
чинячи меж собою алтеркацЂй і турбацЂй под проклятиемъ святих оцъ 
тристе і осмнадесяти і же наперод никейском соборЂ православия столкъ 
утвержаху і под грознимъ на таковыхъ во второе пришествие нелицемерно 
судий отмездием а жеби сей мой тестаментъ в далшие часи мЂлъ повагу 
і впред у каждого права і суду записуются імена тих при яких сей мой 
тестаменталний листъ писанъ на прод пана Григория Зарудного судии 
полкового миргородского, пана Василя Івановича сотника Хоролского, 
Данила Черняка значного товариша сотнЂ Хоролской, і для достовЂрия 
впред о подписъ такъ добродЂя моего яко иних особъ зацних і приписнене 
их печатей просилем, устне, писанъ в табурЂ под Великимъ Могилевомъ 
литовским іюля =23= 1701: устне прошений от пана Василя Лагоди асаула 
полкового миргородского такъ о написане сего тестаменту яко і о подписъ 
подписую: Іванъ Ялинскый писаръ полковий миргородский.

(М.П.) (М.П.) (М. П.) [13,арк.43–46]

Документ № 3.
Року Гасдня 1731. Месця Генвара 1 чила.

Во имя отца і сна и стаго дха аминь.
Я Марія Івановна Лисичовна Андреева Стаховичова, вдовствующся 

сотниковая городницка, слушая Бжественного Слова, которое усЂхъ 
насъ учит быть всегда готовими ко виончанію временнія сеи жизни яко 
неизвЂстни смертнаго часа къ тому же внушая прошенія соихъ дЂтей и 
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хотячи дабы впред между их по смерти моей междуусобно не било і сори 
за доброй еще памяти и зуполного здоровя симъ тестаментомъ имЂніе 
мое в недвижимих добрахъ покойнимъ мужемъ моимъ и мною чрез куплю 
и заслуги его набитое и от моихъ родителей оставшоеся дЂтямъ моимъ 
опредЂляю нижей следуючимъ порядкомъ.

Старшому сыновЂ моему Андрею, яко же жену и потомство 
имЂючогому, и на своімъ господарствЂ особно мешкаючому в пол-
ку ЧернЂговскомъ сотнЂ Городницкой село АндрЂевку покойнимъ 
мужемъ частно накупленних, частно на волних во мових земляхъ по 
унЂверсалу гетманскому осаженное со всЂми къ вному селу при-
належастоми в мЂстечку СедневЂ дворъ жилний со всЂмъ в немъ 
имЂючимся строеніемъ, с протчими двори нами сусЂдскими, шинокъ 
седневски тамъ же под Седневомъ на рецЂ СнивЂ каменъ млива купочимъ 
правомъ набитий з дворцемъ мЂрочни з кимъ, поле пахотное з гумномъ 
и в поли целой сенокоси з гаями купленніе всЂ безъ виемки; в местечку 
МенЂ шинкъ коштомъ самого его сына моего офундованний з садомъ, 
огородомъ и хатками при шляху березинскомъ на вигоне стоячий, в 
Городницкой сотнЂ селЂ МошонцЂ шинкъ купленний, да в Городницкой 
же сотнЂ под слободою Беревинами отчина купленная з другою отчи-
ною Дроздовицкою в полку Прилуцкомъ в сотнЂ Красноколядинской 
грамотного села Пекаровъ половину з дворчемъ моимъ владЂлческимъ 
мнЂ по родителяхъ моих в наслЂду доставшуеся все сполна в мужиках 
в степу и въ всЂхъ угодіяхъ безъ остатка ему ж сыновЂ моему легую по 
смерти моей а по жизне мою оная половина Пекаровъ при мнЂ з сыномъ 
меншимъ Григориемъ бить повинна во владЂніи, тамжЂ селЂ Пекарах 
млинокъ вешнякъ коштомъ его Андрея устроенний от нынЂшнаго време-
ни на вЂчное ж ему поручаю владЂніе, в полку лубенскомъ в Роменской 
сотнЂ села Родинецъ половину також монаршою грамотою покойному 
отцевЂ моему з греблею тамъ же на рецЂ Роме будучою отдержаннаго 
емуж Андрею с купленнимъ футоромъ Тютюннимъ, левадами, лЂсами и 
протчіимъ жъ нему в поличносми определяю, а часть в млинахъ родинским 
мнЂ належная з шинкомъ по смерть свою на себе примаю по смерти же 
моей ему ж сыновЂ моему и тая част родинскихъ млиновъ з шинкомъ 
должни быт привернени в наслЂдіе, да тамъ же на греблЂ родинской в 
клЂтцЂ хвененковской в едномъ каменю мучномъ част войсковая мли-
вая ступнику половина совокупно з швагромъ моимъ паномъ Василіемъ 
Дорошенкомъ прежде сего по грамотЂ мною владЂнная а нынЂ по ука-
зу монаршому до скарбу войскового взимаемая ежели впредъ по млсти 
Імператорского величества будет паки на вла сЂлцовъ привернена, то 
при немъ же Андрею должна зоставать во владЂніи да зверхъ сего жъ 
в пущи Кусеновской онъ же Андрей свободно имЂти повиненъ в ступъ 
для вирубки деревнЂ на всякіе дворовіе собственніе свои нужди. Якою 
всею висшеписанною частію от мене опредЂленного емуж сыновЂ моему 
Андрею женЂ и потомству іхъ владЂтъ неподвижно и вечно.

Против тогоже я на себе з меншим синомъ моимъ Григоріемъ беруча во 
всЂхъ недвижихъ имЂніях, а именно дворъ жилной в мЂстечку ГороднЂ 
з винницею и со всЂмъ имЂючимся в немъ строеніемъ тамъ же в ГороднЂ 
купленніе подсуседскіе дворики з огородами шинкъ уездни на ринку поле 
пахатное з дубровами и сеножатми и Гутномъ млин под Городнею куплен-
ний на рецЂ ГороднЂ в трох колахъ в двох мучних а в третемъ ступномъ 
з дворцемъ мЂрочницкимъ, да в ГороднЂ жъ комора торговая на ринку 
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стоячая в Городницкой же сотнЂ деревню Кусей на купленнихъ землях 
покойнимъ мужемъ моимъ осаженную з купленний отчинай и острова-
ми з лЂсами борами и дубровами тамъ же в Кусеяхъ млинъ вешнякъ в 
двох колах в едномъ мучномъ, а другомъ ступномъ. Да в Городницкой же 
сотнЂ в деревнЂ ПереписЂ купленній двор прозиваемий Товаровский 
с пахатнимъ и сЂнокоснимъ грунтомъ. Да в полку Прилуцкомъ в сотнЂ 
Красноколядинской на грамотномъ же степЂ пекаровскомъ над рудкою 
Ромномъ осаженная мною слободка прозваная Савинка з степомъ и со 
всЂми околичносми к оной належащами, по смерти моей сыновЂ моему 
Григорію прежде же смерти моей сынъ мой Андрей респектомъ тое что я з 
меншимъ сыномъ легованнимъ ему селомъ Пекарами доживоте владЂтъ 
мЂю, оную содержати повиненъ во всіехъ владЂніи. В полку Нежинсклм 
в Батуринской сотнЂ в селЂ Митченках пляцъ купленний по наследию 
оставшийся з пахатнимъ полемъ сеножатми совокупне з швагромъ моимъ 
владЂети, обомъ сынамъ моимъ Андрею и Григоріе пополам вручаю.

Деревня Бириловка покойнимъ мужемъ моимъ и при ней млинъ 
на рЂцЂ коштомъ же покойного мужа моего, устроенних мЂю я сама 
владЂтъ з меншимъ сыномъ моимъ по жизнь свою, по смерти же моей 
оную деревню Бириловку зятеви моему Стефану ШубЂ женЂ и дЂтямъ 
его легую, а виеше показанний млин при оной деревнЂ будучий и двор 
мелницкий тамъ же имеючийся пополамъ зятямъ мои з дочерми и дЂтми 
ихъ в вЂчніе часи легую.

В Городницкой сотнЂ деревню Хоробричи з купленнимъ 
безмЂсновскимъ дворикомъ, яко прежде сего покойному зятеви моему 
Андрею Борзаковскому а по немъ второму зятеви моемужъ Самойлу 
Холодовичу за дочерю своею Анною уступила такъ и ннЂ симъ же 
моимъ тестаментомъ ему женЂ и дЂтямъ его вЂчне уступую. Для те что 
вмЂсто опредЂленних помянутихъ зятямъ моимъ деревень Лорбричъ и 
Бириловки унЂверсалами гетманскими за служби покойного мужа мое-
го стверженних а млина по фундушу гетманскому ж власнимъ коштомъ 
и працею нашею построенного, половину села Пекаровъ и Родинецъ з 
слободкою и млинами з степами и со всЂми угодіями грамотою монар-
шою утверженними по наслЂдію от родителей моихъ доставшимися имъ 
сынамъ моимъ Андрею да Григорію в вЂчност уступила и сию всю част 
на сына моего Григорія со мноюспадаючою мЂю я содержат до животно 
в своемъ вЂдомствЂ, а по смерти моей самому ему Григорію легую и за-
пусую, толко повиненъ онъ честно и постоянно обходитися и понявши 
себЂ жену радЂтелю и тщателно в господарских обхожденіях поступати, 
також и мене матку свою по синовской должности почитат и со мною жит 
нераздЂлно до смерти. По якомъ моемъ опредЂленію должни дЂти мои 
всякъ легованного и частію контентоватиова и ежели случай покажет 
всякъ же за свое наслЂдіе где надлежатимет отстоевати и еденъ другого 
вЂчними часи в наслЂдіе турбовати и сего моего тестаменту нЂвчомъ на-
рушат неповинни: клятвою и неблагословеніемъ материнскимъ завЂщеяю 
и страшнимъ судомъ Хестовимъ пред которимъ всЂмъ явитися подобает 
угрожаю. 

Писан сей тестаментЂ за волею моею и полюбовномъ согласію 
дЂтей моихъ при людехъ достовЂрних нижей подписавшихся которих 
я Марія Стаховичовая для притистия печатей упросила року и дня 
вишЂписаннЂ.
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ВмЂсто Маріи АндрЂевой Стаховичевой к сему тестменту презвитер 
Котивлянский Кирилъ Сушинскій руку приложилъ.

При сем тестаментЂ билъ свЂдителем и руку приложил презвитер 
Городницкій Свято Троицкий Федор Ходорович.

При сем тестаментЂ билъ свЂдителем подписался сотник наказни 
Городницкий Корнили Дубовик.

При сем тестаментЂ билъ свЂдителем подписался и руку приложилъ 
Петро Лемешовскій атаманъ городовий Городницький [13,арк.173–176].
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Кривошея В.В., Кривошея Е.В. Украинская казаческая старшина. 

Василий Базилевич. Василий Лагода. Андрей Стахович

Освещается духовное завещание обозного полкового миргородского 
Василия Базилевича, полкового есаула миргородского Василия Лагоды и 
вдовы городницкого сотника Андрея Стаховича Марии Ивановны Лисици, 
а также дана характеристика фрагментам их родословных периода 
казачества. 

Ключевые слова:  духовное завещание, казаческая старшина, 
родословная.

Krivosheya, V.V., Krivosheya, Ye.V. The Ukrainian Cossacks foreman. 

Vasiliy Bazilevich. Vasiliy Lagoda. Andrey Stakhovich

Illumination of the last will and testament by the corral colonel of Mirgorod Vasiliy 
Bazilevich, regiment captain of Mirgorod Vasiliy Bazilevich Lagoda and Maria 
Ivanovna Lisitsa, the widow of city–provost centurion Andrey Stakhovich, and the 
characteristics are provided for fragments of their genealogic tables pertaining 
to the Cossacks’ period. 

Key words: the last will and testament, a Cossacks foreman, a genealogy 
table.
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УДК 930.1(477)«17/19»:323.1 Поліщук Ю. М.

Національні меншини Правобережної 
України в політико-правовому полі 

Російської імперії в кінці ХVIII – на початку 
ХХ століття: аналіз джерельної бази

Аналізується опубліковані та архівні джерела, що висвітлюють 

національну політику Росії на Правобережній Україні в кінці 

ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Ключові слова: архівні джерела, національна політика, національні 
меншини.

Проблеми національних відносин, політики урядових установ щодо 
народів, які проживають на території тієї чи іншої держави, є стержне-
вими для її існування, лакмусовим папірцем її демократизму. Особливо 
загострені ці питання у багатонаціональних державах, до яких належить 
й Україна. Тому надзвичайно важливо досліджувати історичний досвід 
накопичений попередніми поколіннями, державними режимами, які 
правили на нашій землі в минулому. Враховуючи це, досить актуальним 
є аналіз національної політики російського царизму на Правобережній 
Україні, населення якої було і залишається багатонаціональним. 

Потрібно відмітити, що дослідники зверталися і звертаються до цьо-
го питання, чи до окремих його аспектів. До першої групи досліджень 
потрібно віднести роботу М.Г.Щербака та Н.О.Щербак, (аналізується 
національна політика російського царизму на Правобережній Україні 
у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття) та колективну моно-
графію науковців Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України – «Національні меншини України у ХХ столітті: політико–
правовий аспект» (досліджується політико–правовий статус національних 
меншин) [1]. До другої – праці Даніеля Бовуа (розглядається політика 
Росії щодо польського населення Правобережжя з 1831 до 1914 року), 
М. Бармака, О. Іващенко, Ю. Поліщука, О. Суліменка та ін. (вивчається 
діяльність російської адміністрації щодо окремих етнічних груп регіонів 
краю) [2]. Ці роботи базуються на грунтовній джерельній базі, зокрема 
архівній. Але, на нашу думку, далеко не всі джерела, як опубліковані так 
й архівні у них використані.

Виходячи з цього, автор, ставить перед собою завдання окреслити коло 
опублікованих й архівних джерел, що висвітлюють національну політику 
Росії на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. та дати 
їм характеристику.

Серед опублікованих джерел, в першу чергу, варто виділити законо-
давчі та нормативні акти вищих органів влади Російської імперії, які були 
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опубліковані в повних зібраннях законів [3]. Зібрані в них нормативні акти 
можна розділити на кілька груп. Першу з них складають царські укази, в 
яких викладено основні напрямки політики С.–Петербургу щодо життя та 
діяльності етнічних спільнот імперії в цілому та Правобережної України 
зокрема. Другу – постанови Сенату, в яких законодавчо закріплювалася 
лінія на русифікацію національних меншин імперії. Третю – циркуля-
ри, розпорядження Кабінету міністрів і нормативні акти міністерств і 
відомств, перш за все міністерства внутрішніх справ, освіти, іноземних 
віросповідань, третього відділення Його Імператорської Величності 
канцелярії, які визначали конкретні шляхи та форми реалізації коло-
нізаторської політики щодо національних окраїн імперії, в тому числі й 
Правобережної України. 

Це надзвичайно велика кількість документів. Так, за підрахунками О.  
Беренштейна, зробленими за «Полным собранием Законов Российской 
империи», лише за час царювання  Миколи І (1825 – 1855 рр.), вищими 
органами влади було прийнято більше 3 тисяч документів присвячених 
життю та діяльності етнічних спільнот, що мешкали на території росій-
ської держави [4,25]. 

Потрібно відмітити, що ці видання уже стали бібліографічним рарите-
том і по суті є архівними документами, що мають багатоплановий характер. 
В них по–перше, сформульовані концептуальні принципи національної 
політики царизму; по–друге, наводиться значний фактологічний матеріал 
з проблем життя та діяльності окремих етнічних спільнот Правобережної 
України; по–третє, визначено форми та методи політико–правового 
регулювання національних відносин у цьому регіоні Російської імперії,  
умови проживання окремих етнічних груп на її території. 

Крім кількох випусків повного зібрання законів імперії, закони, укази, 
циркуляри, постанови вищих органів влади, щодо окремих напрямків 
національного життя  держави  в ХІХ – на початку ХХ ст. друкувалися й 
окремими виданнями [5]. Зокрема є ряд збірників де зібрані законодавчі 
та нормативні акти з єврейського питання. Так, у 1874 році В. О. Лєванда 
опублікував хронологічний збірник законів, які стосувалися життя єв-
рейського населення Російської імперії за період від 1649 до 1873 року. У 
1909 році М. І. Миш підготував збірник «діючих законів» про російських 
євреїв [6]. 

Дуже цікавими для дослідження ставлення російського царизму до 
єврейського питання є коментарі до законів, що регламентували життя 
та діяльність єврейського населення на території імперії [7]. Вони, як 
правило, писалися євреями й тому зроблені авторами коментарі дають 
можливість ознайомитися зі ставленням євреїв до цих нормативних 
актів.

Для вивчення позиції С.–Петербургу, щодо виробничої діяльності 
іноземних переселенців, важливе значення має збірник у якому зібрані 
нормативні акти вищих органів влади імперії, що регламентують «зем-
леволодіння та землекористування австрійських, угорських, німецьких, 
турецьких підданих» [8]. 

Важливі документи для розуміння політики російського царизму  
в західних губерніях імперії, інкорпорації польської шляхти краю в її 
станову систему, обмеження господарських можливостей поляків та 
посилення на Правобережній Україні позицій російського населення 
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зібрані в кількох окремих збірниках документів [9] та коментарях С. 
Громачевського [10]. 

Цікаві документи для вивчення етноконфесійної ситуації та ролі 
православної церкви в організації системи освіти в регіоні містяться в 
збірнику правил, розпоряджень Святішого Синоду, який був виданий у 
1897 році [11]. 

Надзвичайно важливим джерелом для дослідження етнонаціональної 
ситуації на Правобережній Україні та впливу на неї місцевих органів 
влади є збірники розпоряджень, циркулярів місцевих органів влади [12]. 
Вони дають можливість дослідити їхні кроки по реалізації політики С. – 
Петербургу стосовно політико–правового регулювання національних 
відносин як в цілому по Правобережній Україні, так і по її губерніях.

В радянські часи довгий час не публікувалися збірники документів з 
проблем національної політики російського царизму. Лише напередодні  
100–річчя  польського повстання 1863 року, науковці уклали збірник в 
якому були зібрані матеріали та документи, що стосувалися цієї події, а 
також ті, що висвітлювали соціально–економічне, політичне становище 
польського населення в Російській імперії напередодні та після цього 
повстання [13]. 

В період існування незалежної України ця робота дещо активізувалася 
й світ побачило кілька збірників в яких зібрані документи та матеріали 
присвячені національним відносинам в України [14]. Зокрема, в них 
були опубліковані й документи, що відображають національну політику 
російського царизму на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. 
Так, у першій частині довідника «Національні процеси в Україні: історія і 
сучасність» є два розділи (ІV і V) в яких зібрані документи та матеріали, 
що висвітлюють етнонаціональну ситуацію в Україні у цей період. 

Важливим джерелом для вивчення етнонаціональної ситуації на 
Правобережній Україні є матеріали Всеросійського перепису населення 
1897 році [15]. Зокрема, у них містяться  дані про етнічний склад 
населення, особливості розселення етнічних груп по території губерній, 
їхнє господарське життя, освітній рівень.

Серед численної довідкової літератури, що видавалася в Російській 
імперії, важливе місце займають щорічні губернські пам’ятні книжки. 
Зрозуміло, що для нас інтерес являють видання по Волинській, Київській 
та Подільській губерніях. Адже матеріали, які вміщені в них є надзви-
чайно корисними для опрацювання теми. Що ж вони собою являють 
і в чому їх цінність? Покажемо це на прикладі «Пам’ятних книжок 
Волинської губернії». У цій губернії вони видавалися з 1886 до 1917 
року, й складалися з чотирьох головних розділів: офіційного, статистич-
ного, довідкового та адрес–календаря. З 1899 року був введений п’ятий 
розділ – літературний.  

Перший розділ містить офіційну інформацію про осіб імператорського 
двору, святкові та неприсутственні дні, календар–місяцеслов (православ-
ний, католицький, лютеранський, іудейський).

Найбільш інформаційно насиченим є другий розділ – статистичний. 
У ньому наводилися наступні дані: щорічна кількість мешканців губернії 
за станами, віросповіданням, рух населення, кількість фабрик і заводів, 
навчальних закладів та ін. Надзвичайно цікавою для нас є інформація про 
етнічний склад населення губернії за 1913 – 1917 роки. 
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Третій і четвертий розділи (довідковий та адрес–календар) дають 
уявлення про адміністративно–територіальний устрій краю, православної 
церкви і т.д.

В літературному розділі публікувалися краєзнавчі матеріали, аналі-
тичні статті з проблем економіки, історії, культури та статистики. Так, у 
«Пам’ятній книжці Волинської губернії» на 1899 рік вміщено великий 
матеріал з проблем народної освіти краю [16], а на 1901 рік – про спробу 
князя К. Яблоновського покріпачити, на початку ХІХ ст.,  єврейське на-
селення м. Острога [17]. 

За схожою структурою видавалися й пам’ятні книжки Київської та 
Подільської губерній.

Важливим джерелом для вивчення впливу освітньої політики ро-
сійського царизму на етнокультурні процеси на Правобережній Україні 
є звіти попечителя Київського навчального округу та пам’ятні книж-
ки по Київському навчальному округу та дирекцій народних училищ 
Волинської, Київської та Подільської губерній [18]. 

Значний інтерес для розуміння конкретних кроків російського 
царизму по інкорпорації населення Правобережної України в «загальноім-
перське тіло» являють різноманітні інструкції, настанови для чиновників, 
учителів, священнослужителів [19]. 

Серед надзвичайно важливих джерел інформації з досліджуваної 
проблематики є матеріали періодичних видань, які дають можливість 
досить повно відчути політичну атмосферу періоду, який досліджується 
та ставлення громадськості до етнонаціональних проблем тогочасного сус-
пільства. Їх можна розділити на три групи. Першу складає офіційна преса 
(газети «Киевлянин», «Волынские губернские ведомости», «Киевские 
губернские ведомости», «Подольские губернские ведомости» та ін.). 
Другу – неофіційні видання («Волынь», «Жизнь Волыни», «Волынская 
земля» та ін.). Третю – релігійні видання («Волынские епархиальные ве-
домости», «Подольские епархиальные ведомости», «Почаевский листок», 
«Законоучитель», «Русский инок» та ін.). 

У названій періодиці є багато матеріалів про етнонаціональну та 
етноконфесійну ситуацію на Правобережній Україні в цілому та на тери-
торії окремих її губерній. Так, у 60–х роках ХІХ ст. на сторінках урядової 
газети «Киевлянин» багато уваги приділялося польському питанню [20]. 
Зокрема, підтримуючи антипольську урядову політику, автори опубліко-
ваних у ньому матеріалів закликали вирішити його не тільки політично, 
а й економічно. 

В «Губернских ведомостях» здебільшого друкувалися царські укази, 
щодо єврейського, польського населення,  обмеження німецької при-
сутності в краї тощо. Тут також подавалися матеріали про найбільших 
німецьких, чеських  землевласників та про кількість землі в них, про 
чисельність німців, чехів які прийняли російське підданство або відмо-
вились від нього.

Матеріали, присвячені етнонаціональним проблемам зустрічалися 
й на сторінках неофіційних видань. Так, у газеті «Волынь» за 1892 рік 
було опубліковано кілька статей антинімецького змісту. Зокрема, в них 
були надруковані укази імператора від 1887 і 1892 років, які обмежували 
німецьке землеволодіння в західних губерніях Росії. В окремих номерах 
за вищеназваний рік давався аналіз німецької колонізації регіону [21]. 
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Досить войовничу позицію щодо національних меншин займала газета 
«Волынская земля». Особливо це стосувалося німецьких колоністів, яких, 
на думку газети, потрібно було негайно виселити в глиб імперії (в Сибір, 
на Далекий Схід, Кавказ тощо) [22]. 

Цікаві матеріали щодо етноконфесійної ситуації можна знайти в 
«Киевских епархиальных ведомостях», «Волынских епархиальных 
ведомостях». Зокрема, в кількох номерах «Волынских епархиальных ве-
домостей» за 1880 рік було надруковано матеріал про ліквідацію на Волині 
уніатської церкви та утвердження православ’я [23]. В цих виданнях також 
друкувалися укази Святішого Синоду, які дозволяють прослідкувати 
ставлення керівництва російської православної церкви до інших церков, 
їхніх віруючих та їхній вплив на етноконфесійну ситуацію в краї. 

Важливим джерелом для вивчення етнополітичної ситуації на 
Правобережній Україні в кінці ХVIII на початку ХХ ст. є мемуарна 
література про життя Правобережжя кінця ХVIII початку ХХ ст. [24]. 

Проте використовувати її потрібно обережно, так як спогади несуть 
на собі суб’єктивне ставлення авторів до тих чи інших подій, то того чи 
іншого явища.

Безумовно, що головною фактологічною базою наукового дослідження  
залишаються  документи та матеріали, що зберігаються в державних 
архівах. Їх можна розділити, за місцем їхнього зберігання, на кілька 
груп. 

До першої віднесемо документи, що зібрані в Центральному 
державному історичному архіві України в м. Києві (далі – ЦДІАУК) , 
де в основному зберігаються документи центральних  органів влади, що 
надходили до краю із С.–Петербурга, а також керівних органів Київського, 
Подільського і Волинського генерал–губернаторства.

До другої – регіональні державні архіви України, а саме Волинської 
(далі – ДАВО), Житомирської (далі – ДАЖО), Київської (далі – ДАКО) 
областей і Кам’янець–Подільського міського державного архіву. В їхніх 
фондах, в основному, зберігаються документи місцевих органів влади, 
інформаційні довідки про етнонаціональну та етноконфесійну ситуацію 
у відповідних регіонах. 

Дамо коротку характеристику документам і матеріалам, що зібрані 
в  фондах цих архівів. Так, у Центральному державному історичному 
архіві України надзвичайно цікавими для вивчення нашої теми є 442 
фонд, де зберігаються документи, матеріали, які або надходили до 
Канцелярії Київського, Подільського і Волинського генерал–губернатора 
з С–Петербурга, губернських центрів краю, або продукувалися нею.  
Багато з них стосується етнічних спільнот Правобережної України. Так, 
надзвичайно цікава інформація щодо кількості, розселення етнічних 
спільнот Правобережної України (Південно–Західний край), їхньої 
господарської діяльності, культурного та релігійного життя в середині та 
кінці ХІХ століття міститься у доповідях і звітах генерал–губернатора на 
ім’я імператора, що зберігаються у цьому фонді [25]. Схожа інформація 
по Волинській, Київській, Подільській губерніях  міститься в щорічних 
звітах їхніх губернаторів «Про стан губерній» [26].

Крім загальних матеріалів і документів про етнічні спільноти, які 
мешкали на території Правобережної України, в фонді також зберігаються 
такі, що стосуються окремих етносів краю. Так, у ряді справ [27] зібрані 
царські укази, постанови Сенату, розпорядження уряду, а також доповідні 
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записки, інформації, приписи канцелярії Київського генерал–губернатора 
з проблем життя та діяльності єврейського населення в смузі осілості. 
Дуже цікава інформація, щодо умов життя останніх, міститься також 
у зібраних тут листах і клопотаннях євреїв про відстрочення термінів 
їхнього переселення або про дозвіл на проживання на обжитих ними 
місцях.

У цьому ж фонді зберігається також багато документів, що 
висвітлюють процес переселення на територію краю німецьких колоністів, 
їхнє господарське, духовне, культурне життя, а також діяльність місцевих 
органів влади щодо переселенців. Зокрема, у справі № 1932  зібрані звіти 
чиновників митниць Волинської та Подільської губерній про кількість 
іноземних переселенців, які перетнули російсько–австрійський кордон 
з 1800 до 1861 року [28], в справі № 430  – численні прохання колоністів 
на ім’я Київського генерал–губернатора про їхнє переселення з Царства 
Польського на територію Волині [29]. 

У справах фонду також зберігаються матеріали, які висвітлюють 
процес облаштування колоністів на території краю. Зокрема, надзвичайно 
цікавими є документи про створення в німецьких колоніях досить 
розгалуженої освітньої системи, функціонування якої сприяло тому, що 
німецьке населення було самим освіченим на Правобережній Україні 
[30].

  В багатьох справах фонду  містяться матеріали та документи, що 
висвітлюють дискримінаційну політику російського царизму щодо 
німецьких колоністів та її реалізацію місцевими адміністраціями [31]. 
Надзвичайно цікаві матеріали є у справах де зберігаються доповідні 
записки, рекомендації, звіти комісії, яку було створено при уряді 
Російської імперії для вивчення «стану іноземної колонізації на Волині 
та її обмеження» [32]. 

Для розуміння усієї гостроти ситуації яка склалася між німецькими 
переселенцями та російською адміністрацією в кінці ХІХ – на початку ХХ 
століття на Правобережній Україні, важливе значення мають справи де 
зібрані скарги колоністів на свавілля місцевої влади [33], документи, що 
висвітлюють їхній опір виселенню колоністів з обжитих земель і спробам 
русифікації німецьких шкіл в колоніях [34]. 

Зберігається у 442 фонді й багато матеріалів і документів, які дають 
можливість дослідити політико–правові засади появи на території 
Правобережної України, в першу чергу Волині, чеських поселенців, 
їхнього облаштування тут, налагодження господарського, культурного, 
релігійного життя. Зокрема, у ряді справ зберігаються документи, які 
показують хід переселення чехів на територію краю та дії місцевих 
адміністрацій щодо них [35]. Особливо цінна інформація про чисель-
ність й особливості розселення чеських поселенців міститься у звітах 
Міністерства внутрішніх справ [36]. 

Багато справ фонду Канцелярії Київського генерал–губернатора міс-
тять документи, що висвітлюють створення та функціонування в чеських 
поселеннях краю шкіл [37], а також діяльність місцевих органів влади по 
їх закриттю [38]. 

Важливе значення для розуміння методів впливу російського цариз-
му на етнорелігійну ситуацію на Правобережній Україні мають справи 
442 фонду в яких зберігаються документи, що показують діяльність 
С.–Петербургу та місцевих адміністрацій по створенню так званої «гусит-
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ської церкви», а коли ця спроба провалилася то по наверненню чеських 
переселенців у православ’я [39]. 

Цікава інформація про умови життя чеських переселенців на 
Правобережній Україні та їхні взаємостосунки з органами влади зберіга-
ється у справах фонду де зібрані їхні листи, клопотання, заяви до різних 
адміністративних установ [40]. 

Значна частина матеріалів і документів, що зберігаються у фонді 
Канцелярії Київського генерал–губернатора стосується політики цариз-
му щодо польського населення. І це зрозуміло. Адже, після приєднання 
Правобережної України до Російської імперії, саме в нього була відібрана 
влада й тому С.–Петербург, місцева адміністрація, як могли утверджували 
тут свою владу. Зрозуміло, що це відбилося у великій кількості різних 
указів, циркулярів, розпоряджень, довідок і т.д. Зокрема, в частині справ 
зібрані документи, що присвячені діяльності місцевих органів влади по 
легітимізації польської шляхти краю, тобто, підтвердженню, або не під-
твердженню її в дворянському стані [41] та скарги декласованої шляхти 
[42]. 

Надзвичайний інтерес для дослідників являє доповідна записка, 
яку 17 вересня 1849 р. направив російському імператору Київський 
генерал–губернатор Бібіков, в якій викладені заходи по асиміляції най-
багатшої частини польської шляхти Правобережної України, ліквідації тут 
«польського духу» [43]. А також указ Миколи І про обов’язкове залучення 
заможної польської шляхти на військову, цивільну службу на території 
великоросійських губерній, яке шляхта  назвала «рекрутським набором», 
листування про його виконання [44], списки молодих шляхтичів Київської 
губернії, яких «планувалося» взяти на службу [45]. 

У 442 фонді зібрано також  багато матеріалів і документів, що ви-
світлюють ситуацію, яка склалася на Правобережній Україні під час 
польського повстання 1863 року, та боротьбу російського царизму з його 
учасниками.  [46]. 

Великий інтерес для науковців, які вивчають національну політику 
російського царизму, являють справи, що містять документи про запро-
вадження ним у січні 1864 року, так званого «податку на національність», 
тобто на польських мешканців Правобережної України та про його збір 
аж до кінця ХІХ ст. [47]. 

Аналіз документів, що зберігаються у 442 фонді свідчить, що в основі 
політики С.–Петербургу, місцевих адміністрацій, щодо польського на-
селення Правобережної України, лежала не лише декласація переважної 
більшості шляхти, а й підрив її економічних можливостей та посилення 
тут позицій росіян, обмеження їхньої участі в роботі дворянських зібрань, 
як станових органів влади, перебування на державній службі. 

Крім того, документи багатьох справ 442 фонду свідчать, що росій-
ський царизм боровся не лише проти економічного домінування поляків 
на Правобережній Україні, а й проти культурного [48]. Особливо це 
стосувалося освіти [49]. 

Потрібно відмітити, що й в інших фондах ЦДІАУК зберігається багато 
документів, що проливають світло на діяльність російського царизму по 
регулюванню національних відносин на Правобережній Україні. Так, у 
справах 481 фонду зібрані матеріали й документи, що висвітлюють ді-
яльність офіційної влади по «ревізії діяльності дворянських депутатських 
зібрань Київської, Волинської та Подільської губерній», а точніше по 
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зменшенню в них впливу польської шляхти й, відповідно, посилення  в дво-
рянських депутатських зібрань краю позицій російського дворянства. 

Досить цікаві матеріали та документи, які дають можливість дослідити 
діяльність С.–Петербургу, місцевих органів влади по регламентуванню 
господарської діяльності етнічних спільнот, що мешкали на території 
Правобережної України, зібрані в 553 фонді (документи канцелярії 
Київського військового губернатора). В першу чергу це стосується єврей-
ського населення краю. Зокрема, там зберігаються постанови та циркуляри 
Сенату, Міністерства внутрішніх справ, розпорядження,  рапорти, допо-
відні записки, звіти канцелярії Київського військового губернатора про 
перебування євреїв на державній службі, про призов їх до армії та розшук 
осіб, які ухилялися від виконання рекрутської повинності. А також скарги 
євреїв на чиновницьке та поліцейське свавілля (вимагання хабарів, по-
биття, нехтування законів і т. д.) [50]. 

Цінні матеріали та документи для розуміння етноконфесійної 
ситуації на Правобережній Україні зберігається у справах 192 фонду 
(фонд Митрополита Київського і Галицького). Зокрема, вони дають 
можливість дослідити процес ліквідації на території краю уніатської 
церкви, послаблення позицій католицизму та посилення російського 
православ’я [51].  

Важливим джерелом для вивчення стану освіти на території 
Правобережної України є справи 707 фонду  (фонд Управління Київського 
навчального округу). Так, вони дають можливість ознайомитися з ді-
яльністю С.–Петербурга, місцевої влади по ліквідації польської [52], 
єврейської [53] систем освіти та заміні їх на російську. Особливий ін-
терес серед них являють справи в яких зібрані матеріали та документи, 
що стосуються створення функціонування та закриття Кременецького 
(Волинського) ліцею [54],  Житомирського рабинського училища [55] та 
житомирського єврейського вчительського інституту [56]. 

У справах фонду також зберігається багато документів які присвячені 
проблемам створення, функціонування на Правобережжі німецьких [57], 
чеських шкіл [58] і політиці місцевих адміністрації щодо них. 

Надзвичайно цікаві документи для дослідження конкретних дій росій-
ської адміністрації Правобережної України по регулюванню національних 
відносин зібрані у фондах судових, правоохоронних  і контролюючих 
органів влади. Зокрема, у фонді Канцелярії Київського окремого цензора 
Міністерства внутрішніх справ і фонді Київського тимчасово повіреного 
у справах друку Міністерства внутрішніх справ зберігаються документи, 
що висвітлюють діяльність цих контролюючих органів по відстеженню та 
обмеженню надходження на територію краю закордонних періодичних ви-
дань (польські, німецькі, чеські) [59]. У фондах Київського, Подільського 
та Волинського губернських жандармських управлінь є документи, що 
відображають переслідування владою представників етнічних спільнот 
цих губерній за прагнення відстоювати свої національні права [60]. 

Особливим джерелом для вивчення поведінки німецьких колоністів, 
їхніх стосунків із місцевим населенням є фонд Прокурора Київської судо-
вої палати [61]. Тут містяться документи про заколоти в окремих колоніях 
Волині та висилку німців з них в інші регіони імперії та за її межі. 

Ряд важливих відомостей зберігають матеріали фонду Помічника 
начальника Волинського головного жандармського управління в 
Житомирському, Овруцькому та Старокостянтинівському повітах [62]. 
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Тут знаходяться документи управління про перевірку благонадійності 
німців–баптистів, які проживали в Житомирському повіті, а також відо-
мості про їхні з’їзди тощо.

Надзвичайно цікавою для дослідників політико–правового ста-
новища єврейського населення Правобережної України є колекція 
документів, яку зібрала єврейська історико–археографічна комісія при 
історико–філологічному відділенні Всеукраїнської академії наук. Вони 
зосередженні в 1423 фонді. В основному це копії документів державних 
органів влади (канцелярій імператора, Сенату, Міністерств внутрішніх 
справ і фінансів, генерал–губернатора та ін.), доповідні й аналітичні 
записки місцевих органів влади про внутрішнє становище єврейських 
громад, діяльність цадиків, казенних рабинів, документи про функціо-
нування Житомирського рабинського училища та створення єврейських 
землеробських колоній [63]. 

Наведений вище матеріал свідчить, що у фондах Центрального 
державного історичного архіву України в м. Києві зберігається значний 
масив документів і матеріалів, що висвітлюють діяльність як центральних, 
так і губернських органів влади по регулюванню національних відносин 
на Правобережній Україні. Проте, вони не дають можливості повністю 
розкрити діяльність регіональних (губернія, повіт) органів влади по цих 
проблемах. Цю прогалину дозволяють заповнити документа та матеріа-
ли, що зібрані в обласних державних архівах. Серед низ варто виділити 
державний архів Житомирської області, який за обсягом зібраних у ньо-
му документальних матеріалів є одним із найбільших обласних архівів 
України. Тут зберігається понад дев’ять тисяч фондів, що нараховують 
понад один мільйон справ. Архів є основним сховищем документів з іс-
торії колишніх Волинської та частини Київської губерній з кінця ХVІІІ 
століття [64,29]. Тому без вивчення його документів не можливе повно-
цінне дослідження етнонаціональної ситуації, що склалася не лише на 
Волині а й на Правобережній Україні в цілому та політики російського 
царизму щодо етнічних спільнот, які тут мешкали. 

Особливий інтерес серед фондів ДАЖО являють документи 
Волинської палати державного майна (ф.58). Вони, зокрема, дозволяють 
дослідити політику російського царизму щодо польської шляхти Волині. 
Зокрема, тут зберігаються десятки справ, матеріали яких  показують про-
цес конфіскації майна учасників польських повстань 1794, 1830, 1863 рр. 
та католицьких монастирів. При цьому, відібрані у поляків маєтності 
передавалися російським дворянам, переселення яких на територію краю 
активно стимулювалося царизмом [65]. 

У цьому ж фонді міститься указ про однодворців і громадян західних 
губерній імперії та документи, що висвітлюють діяльність органів влади 
Волинської губернії по його реалізації [66]. Вони свідчать, що російський 
царизм прагнув декласувати переважну більшість польської шляхти та 
перевести її в розряд податних станів.

Аналіз фондів ДАЖО свідчить, що в ХІХ ст. С.–Петербург вів на-
ступ не лише на економічні, політичні позиції польської шляхти, а й 
на культурно–національні традиції польського населення, що яскраво 
засвідчують матеріали фонду Канцелярії волинського губернатора (ф. 
70). Так, римо–католицькому духовенству було заборонено відкривати 
школи, навчати дітей польською мовою. Була заборонена польська кни-
га. Уряд фактично наклав заборону на будь–який вияв польськості на 
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Правобережній Україні. Доходило до абсурду, коли поляків за виконання 
польських пісень віддавали до військового суду. Більш того, архівні доку-
менти свідчать, що поляків карали навіть за носіння національного одягу, 
а за усіма неблагонадійними встановлювали поліцейський нагляд [67]. 

Приєднання Правобережної України до Російської імперії створило 
для царизму  ще одне питання – єврейське. В основу його вирішення 
царизм поклав наступне: або асиміляція, або еміграція. Конкретні кроки 
було розпочато з обмеження сфери економічної діяльності євреїв і по-
збавленя їх права вибору місця проживання в Російській імперії. Логічне 
оформлення ця політика знайшла у формуванні «єврейської смуги осі-
лості» до якої увійшла й переважна більшість  території Правобережної 
України. Документи, що зберігаються у фондах ДАЖО дозволяють до-
слідити, як політику російської адміністрації щодо єврейського населення 
Волинської та Київської губерній, так і його життєдіяльність. Зокрема, в 
матеріалах фонду Волинського губернського правління (ф.67) містяться 
дані про виконання євреями військової повинності та про встановлення 
жорсткого контролю за їх призовом до армії [68]. А в фонді Волинської 
палати державного майна (ф.58) – документи, що відображають політику 
російської влади по залученню євреїв до сільськогосподарської праці та 
створенню на території Волинської губернії єврейських землеробських 
колоній. Вони свідчать, що цей процес проходив дуже складно й хоча час-
тина євреїв–колоністів господарювала досить вправно, все ж для більшості 
з них землеробство залишилося заняттям чужим і не любимим, яке, при 
першій же можливості, можна покинути [69]. 

Важливе значення для дослідження ставлення російської влади до 
єврейської освіти мають справи 71 фонду. У ньому, зокрема, містяться ма-
теріали, що дозволяють дослідити процес розвитку приватної єврейської 
освіти на Волині, Київщині та боротьбу проти неї місцевих чиновників, 
звіти єврейських училищних комісій, листування дирекції народних 
училищ з посадовими особами і т.д. [70]. Доповнюють цей матеріал доку-
менти фондів Волинської губернської училищної комісії (ф.393,395,397), 
де знаходяться  дані про становлення та розвиток єврейської державної 
початкової освіти, діяльність єврейських училищних комісій, навчально–
виховний процес в казенних єврейських училищах. Цікаві  документи 
зберігаються у фонді Житомирського рабинського училища (ф.396). Вони 
дають уявлення про навчальний і виховний процес у цьому навчальному 
закладі, його викладацький склад, матеріально–технічне забезпечення 
та ін. [71]. 

Велика кількість документів про становлення професійної єврейської  
освіти зберігається у фонді Єврейського вчительського інституту (ф.354). 
Тут ми знайдемо дані про відкриття цього навчального закладу, його 
функціонування, діяльність місцевих органів влади по контролю за ним, 
біографії викладачів і т.д. [72]. 

Зібрані у зазначених вище фондах документи яскраво свідчать, що 
своєю освітньою політикою російський царизм переслідував лише одну 
мету – русифікація євреїв,  відхід єврейської молоді від традицій своїх 
батьків, від рідної мови. Проте це мало, що дало.

Помітною етнічною групою Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. стали 
німці. Їхня поява в краї та значне представництво були зумовлені по-
літикою російського царизму, який намагався обмежити економічний, а 
по можливості й політичний вплив поляків у цьому регіоні. Важливим 
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джерелом для вивчення появи німецьких колоністів на Волині, їхнього 
господарського, громадського, культурного життя є документи ДАЖО. 
Особливу цінність тут мають документи, що зібрані у фонді Волинської 
губернської землеупорядкувальної комісії (ф.226) [73]. Зокрема, тут 
містяться різноманітні відомості про німецькі колонії, господарську 
діяльність їхніх мешканців, а також їх клопотання про купівлю землі з 
допомогою Селянського поземельного банку, тощо. 

Документи архіву також дають можливість дослідити політику росій-
ської влади щодо менонітів Волині. Більшість з них зосереджена в фонді 
Волинської палати державного майна (ф.58). Вони охоплюють період з 
1840 до 1866 року і містять клопотання менонітів на переселення на ка-
зенні та приватні землі, дані про їхню чисельність. Особливу цінність тут 
становлять справи, де зібрані документи про форми земельної власності 
та види занять менонітів у повітах Волині [74]. 

В іншому фонді архіву – Канцелярія Волинського губернатора (ф.70) 
зібрано 910 різних документів, що відображають життя, діяльність ні-
мецьких колоністів і ставлення місцевої влади до них за період з 1793 до 
1917 року [75].  

У цьому ж фонді зібрано багато документів і матеріалів, що дозволяють 
дослідити політику російської адміністрації й щодо ще однієї чисельної 
етнічної спільноти Правобережної України – чеської (на території Волині 
була зосереджена більшість чеського населення краю). Вони дають мож-
ливість з’ясувати сутність політики, яку проводила, як центральна так і 
місцева російська адміністрація, щодо чеських переселенців. Зокрема, тут 
зберігається багато справ про купівлю ними землі [76], прийняття чехами 
російського підданства [77]. Особливу цінність серед матеріалів цього 
фонду становлять ті, що розкривають етапи  та масштаби переселення 
чехів на територію Волині, регіони їхнього розселення тут, а також осо-
бливості їхньої господарської діяльності [78]. 

Про специфіку чеського релігійного життя на Волині можна довіда-
тися, проаналізувавши документи фонду Волинської духовної консисторії 
(ф.1) [79] і Канцелярії Волинського єпархіального архієрея (ф.158) [80]. 
Особливий інтерес тут викликає, підготовлена у жовтні 1886 року чи-
новником губернського у селянських справах присутствія І.Орловим, 
«Записка о чехах Волынской губернии», де міститься цікавий матеріал 
про передумови й обставини переселення чехів на територію Волині, 
особливості їхнього релігійне життя, боротьбу між різними угрупуван-
нями в середовищі чеського духовенства і т.д. Крім того, записка містить 
конкретні рекомендації по упорядкуванню релігійних справ волинських 
чехів і їхнього навернення у православ’я.   

Якщо основна маса документів і матеріалів, що висвітлюють діяльність 
губернських установ Волині зберігаються в ДАЖО, то ті, що відобража-
ють ситуацію в Київській губернії зосереджені в Київському обласному 
державному архіві. Особливий інтерес серед них являють ті що зібрані 
в фонді Київського губернського правління (ф.1). Зокрема, тут є багато 
документів, що дають можливість дослідити репресії російської влади 
щодо учасників польського повстання 1831 року на Київщині [81]. Участь 
шляхти краю в польських повстаннях 1830 та 1863 років та переслідування 
не лише його учасників, а й тих хто співчував його ідеям  (конфіскація 
маєтків, заслання до Сибіру, звільнення з державної служби й введення 
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«податку на національність») відображають матеріали фонду Канцелярії 
Київського губернатора (ф.2) [82]. 

Надзвичайно багато цікавих документів зберігається в фонді 
Київської казенної палати (ф.280) [83] та фонді Київського губернського 
дворянського зібрання (ф.782) [84]. Зокрема, вони дають можливість 
проаналізувати міграційні процеси (особливо в середовищі польського 
населення краю), що були характерними для Київщини в ХІХ ст., їхній 
вплив на зміни етносоціальної структури її населення, а також простежити 
зміни національної політики російського царизму щодо них.

Схожа інформація, але щодо діяльності губернських установ Поділля, 
зберігається у фондах Кам’янець–Подільського міського державного ар-
хіву (КПМДА). Так, документи та матеріали фонду Подільської казенної 
палати (ф.226) дають можливість дослідити діяльність російської коло-
нізаційної адміністрації по формуванню регіональних  органів влади в 
основному з росіян, чи вихідців із Лівобережної України та вимивання з 
них поляків [85]. Схожа інформація міститься також у фонді Канцелярії 
Подільського губернатора (ф.228) [86]. Крім того, тут зібрано документи, 
що висвітлюють міграційні процеси, які мали місце на Поділлі в ХІХ ст. 
та ставлення до них місцевої влади [87], її спроби по регулюванню гос-
подарської діяльності представників різних етнічних спільнот краю [88] 
та їхнього культурного життя [89]. 

Надзвичайно цікавими є матеріали фонду, що розкривають потуги 
губернської влади по декласації подільської шляхти [90] та використання 
для цього російської православної церкви [91]. 

Значна маса документів, які розкривають вплив С.–Петербургу, гу-
бернської влади на етноконфесійну ситуацію на Поділлі зібрана у фонді 
Подільської духовної консисторії (ф.315) [92]. 

Таким чином, документи та матеріали ДАКО і КПМДА дозволяють 
скласти досить повну картину діяльності губернських установ Київщини 
та Поділля по їхньому впливові на етнічну структуру населення краю, по 
реалізації політико–правових норм С.–Петербурга щодо регулювання 
національних відносин на території Київської та Подільської губерній.

Наведений вище матеріал свідчить, що опубліковані джерела (збір-
ники документів, довідники, статистичні звіти, періодика, спогади) та 
фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, 
Державних архівів Житомирської та Київської областей і Кам’янець–
Подільського міського державного архіву містять значну масу документів 
і матеріалів, які дозволяють,  грунтовно дослідити політику російського 
царизму стосовно усіх значних етнічних спільнот Правобережної України. 
В першу чергу це стосується міграційних процесів, які стимулювалися 
російською адміністрацією та привели до того, що протягом ХІХ – початку 
ХХ ст. етносоціальна структура населення краю значно змінилася. Багато 
документів і матеріалів, що містяться в них висвітлюють діяльність, як 
С.–Петербурга так губернських і повітових адміністрації, по регламенту-
ванню господарської діяльності представників різних етнічних спільнот, 
їхнього громадського, культурного та релігійного життя. 
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61. Там само. – Ф. 317. – Оп. 1. – Спр. 1958.
62. Там само. – Ф. 1599. – Оп. 1. – Спр. 130.
63. Там само. – Ф. 1423. – Оп. 1. – Спр. 1, 2, 5 – 8, 12, 20, 26, 34.
64. Кондратюк Руслан. Державний архів Житомирської області: історико–

краєзнавчий нарис. – Житомир, 1997. 
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65. Державний архів Житомирської області. – Ф.70. – Оп.1. – Спр. 220–223, 
225, 226, 286, 447, 458–461, 464, 645, 1349–1351, 1355–1357 та ін.

66. Там само. – Спр. 861, 865, 867, 869, 885, 889, 892, 895, 897 і т. д. 
67. Там само. – Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 89, 280.
68. Там само. – Ф. 67. – Оп. 1 д. – Спр. 306, 309, 310, 311.
69. Там само. – Ф. 58. – Оп. 1. – Спр. 790, 834, 842, 877, 1089, 1136, 1299, 1317, 

1335.
70. Там само. – Ф. 71. – Оп. 1. – Спр. 1161, 1381, 1437, 1464, 1502, 1516.
71. Там само. – Ф. 396. – Оп. 1. – Спр. 1, 5, 30, 49, 148 та ін.
72. Там само. – Ф. 354. – Оп. 1. – Спр. 18, 26, 27, 46.
73. Там само. – Ф.226. – Оп. 1. –  Спр. 790 – 796.
74 Там само. – Ф. 58. –  Оп.1. – Спр. 1050 –1060.
75. Там само. – Ф. 70. –  Оп. 1. –  Спр. 63, 399, 711.
76. Там само. – Спр. 292, 297, 340 – 342, 471.
77. Там само. – Спр. 238, 293, 340, 341, 471.
78. Там само. –  Спр. 855,  857 – 863, 865 – 868. 
79. Там само. – Ф. 1. – Оп. 77. – Спр. 329.
80. Там само. – Ф. 158. – Оп. 1. – Спр. 379, 400, 409.
81. Київський обласний державний архів. – Ф. 1. – Оп. 295. – Спр. 3360, 

14225.
82. Там само. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. – 3654, 4056, 44458, 44510, 44519, 44612. 
83. Там само. – Ф. 280. – Оп. 2, Спр. 765, 1178.
84. Там само. – Ф. 782. – Оп. 2. – Спр. 331, 334, 337, 355, 359, 370, 378, 395, 

401, 411, 895.
85. Кам’янець–Подільський міський державний архів. – Ф. 226. – Оп. 79. – 

Спр. 29.
86. Там само. – Ф. 228. – Оп. 1. – Спр. 1, 15, 17, 20, 24. 
87. Там само. – Спр. 6358, 6841, 8255. 
88. Там само. – Спр. 5277, 9658.
89. Там само. – Спр. 1537, 1775, 3373, 4281. 
90. Там само. – Спр. 1343, 1398.
91. Там само. – Спр. 1338.
92. Там само. – Ф. 315. – Оп. 1. – Спр. 1, 1173, 1199, 1210.

Полищук Ю.Н. Национальные меншинства Правобережной Украины в 

политико–правовом поле Российской империи в конце ХУШ – в начале 

ХХ ст.: анализ источниковой базы

Анализируются опубликованные и архивные источники, которые освеща-
ют национальную политику России на Правобережной Украине в конце – в 
начале ХХ в.

Ключевые слова: архивные источники, национальная политика, 
национальные меншинства.

Polischuk, Yu.N. The national minorities of the Right Bank Ukraine in the 

political and legal framework of the Russian Empire in the late 18th – early 

20th centuries: an analysis of the source base

Analysis of published and archival sources that illuminate the national policies 
of Russia in the Right Bank Ukraine in the late 18th – early 20th centuries.

Key words: archival sources, a national policy, national minorities.
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УДК 930.1:94 (477) «18/19» Буряк Л. І.

Жіноче оточення Богдана Хмельницького 
в оцінках українських істориків (друга 
половина ХІХ – перша третина ХХ ст.). 

Аналізується специфіка жіночого оточення гетьмана 

Б.Хмельницького як предмет дослідження в українському 

«народницькому» та «державницькому» історичному наративі 

другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у контексті 

соціокультурних та інтелектуальних трансформацій суспільства, 

розглядається еволюція цієї тематики у відповідності до 

романтичних і неоромантичних впливів. 

Ключові слова: «народницький» та «державницький» напрями в 
українській історіографії, жіноча історія, історична фемінологія, романтизм, 
неоромантизм. 

Історики, незалежно від того, до якого часу та культури вони належать, 
знаходять і відбирають ту інформацію, яку, на їхню думку слід зберегти, 
пропонуючи сучасникам і нащадкам реконструйований ними образ ми-
нулого. Дослідження розпочинається з певного морального, політичного 
та ідеологічного вибору, оскільки приймаючи чи ігноруючи певні світо-
глядні конструкції, учений не може не проблематизувати риси власного 
світу. Саме цей, свідомий чи несвідомий вибір історика викликає живий 
інтерес у процесі історіографічного аналізу текстів. 

Сучасний етап подолання кризи в українській історичній науці, 
звільнення від стереотипів її сприйняття та інтерпретації вимагає комп-
лексного переосмислення історіографічної спадщини. Так званий процес 
«повернення великих наративів» передбачає розгляд текстів відомих 
і маловідомих авторів під новим кутом зору, виявлення не акцентова-
них, в силу обставин, раніше тем, застосування як традиційних методів 
дослідження, так і постмодерністських, що дозволяють не лише система-
тизувати та класифікувати авторські тексти у відповідності до історичної 
думки, але і трактувати історичний дискурс з урахуванням індивідуаль-
но – суб’єктивної та емоційної сфер. 

Жіноча історія, або іншими словами, історична фемінологія другої 
половини ХІХ – першої третини ХХ ст. – малодосліджена складова в 
українській історіографії, може розглядатися як свого роду своєчасний 
відгук на соціокультурні виклики часу. Вона виступила уособленням як 
загальноімперської, так і вітчизняної історіографічної традиції, що прояви-
лась у ситуативних спробах вписати жінку в історичний процес. В умовах 
лібералізації суспільного життя, інтенсивного обговорення проблем еман-
сипації та шляхів вирішення «жіночого питання», а також національного 
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відродження широко персоніфікована та тематично різноманітна жіноча 
історія виявилась гостро затребуваною соціумом. Українські історики у 
більшості своїй, не виходячи за межі патріархального світосприйняття, 
тим не менш репрезентували жінку як учасницю історичних подій або як 
особу, присутність якої вплинула на зміну політичних векторів. 

Історіографічний аналіз спадщини М.Костомарова, О.Лазаревського, 
Й.Ролле, В.Липинського, Н.Полонської–Василенко переконливо свід-
чить, що представляючи різні напрями в українській історіографії, 
дослідники зверталися до теми жіночого оточення Б.Хмельницького у 
контексті осмислення історичних процесів середини ХVІІ ст. Зазначена 
тематика в українській історіографії, репрезентуючи складову історичної 
фемінології, надає можливість простежити її еволюцію та специфіку 
в залежності від часу, соціально–психологічного стану суспільства та 
авторської світоглядної позиції. 

Одним з перших до теми жіночого оточення гетьмана долучився 
М.Костомаров у своїй фундаментальній праці «Богдан Хмельницький», 
що уперше побачила світ у 1857 році. Особливу увагу історик приділив 
двом останнім дружинам гетьмана, розглядаючи кожну з них у 
двоплощинному вимірі, а саме з позицій сімейного життя та впливу на 
історичні події глобального масштабу. Рокова роль у житті гетьмана і 
історії водночас відводилась другій дружині гетьмана Олені Чаплинській. 
Історик пов’язував з нею у значній мірі «зав’язку всієї драми, яку в народі 
назвали Хмельниччиною» [1,488]. Будучи романтиком у душі і за своїми 
науковими поглядами, М.Костомаров розглядав початок доленосних подій 
крізь формулу відомого французького прислів’я, яке радило за будь–яких 
обставин «шукати жінку». За версією М.Костомарова, саме через жінку, 
виник конфлікт між Чаплинським та Хмельницьким, який став детонато-
ром у розгортанні національно–визвольної війни в Україні [2]. Окрім того, 
ця «загадкова жінка», яку гетьман, судячи з усього «пристрасно кохав», 
стала причиною родинної драми, що вплинула, на думку історика, на весь 
подальший духовний стан Б.Хмельницького. Йшлося про ординарну, на 
перший погляд історію, яка відбулась на фоні політичних подій і могла 
виглядати малозначущою, хоча «за впливом на серце героїв епохи» ви-
явилась далеко не такою, а «набагато важливішою, ніж може здатися» 
[1,488]. Зраду Олени Чаплинської та її страту разом із підозрюваним 
коханцем М.Костомаров по–художньому емоційно, у деталях описав у 
своїй праці: «Винних роздягли догола, зв’язали разом у такому вигляді, 
у якому вони чинили перелюб (sicut erant in actione adulterii) і повісили» 
[1,488]. Вже тоді М.Костомаров був переконаний, що «трагічна тривога», 
яка запанувала після цього у душі гетьмана, надломила його психологічно 
і можливо стала «однією з причин сумного закінчення війни» [1,488]. 
Ця тема залишалася для історика однією з хвилюючих протягом життя 
і навіть наприкінці своєї науково–творчої діяльності М.Костомаров 
збирався повернутися до неї знову. Він мав намір, як згадує В.П.Горленко, 
написати ще п’єсу про Богдана Хмельницького, де збирався особливу 
увагу приділити постаті другої дружини гетьмана [3,113]. 

Вимальовуючи портрет третьої дружини гетьмана Ганни Золотаренко 
[4], історик зробив акцент на її впливовості та безпосередній причетності до 
політичних подій і використав для цього відомий діалог Б.Хмельницького 
з польським послом. Королева Речі Посполитої, звертаючись до дружини 
гетьмана, просила її про заступництво і допомогу і посилала у подарунок 



ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Випуск 17

134

коштовності. За допомогою художніх прийомів М.Костомаров передаючи 
психологічний стан гетьмана, засвідчив водночас особливий статус 
його дружини: «Хмельницький прочитав, просльозився і, піднявши до 
неба очі, прорік: – боже всемогутній! Що значу я перед лицем твоїм? 
Черв’як нікчемний! І ось який знак подарувала мені милість Твоя, що 
до моєї Ганни найясніша королева польська пише листа й удостоює 
її просити заступництва переді мною» [1,722]. Цей епізод як один з 
вагомих аргументів впливовості Ганни Золотаренко і надалі широко 
використовувався у працях істориків, зокрема Й.Ролле, В.Липинського, 
Н.Полонської–Василенко. Перекладаючи праці М.Костомарова на 
українську мову, О.Барвінський так само не оминув цього епізоду, хоча 
у його варіанті текст набув дещо іншого звучання та забарвлення [5]. 

Зупинивши увагу на впливовості Ганни Золотаренко, яку вона 
мала на гетьмана і на перебіг подій середини ХVII ст., М.Костомаров 
закріпив і поглибив ідею жіночої міфологеми в українській історіографії. 
Історія третьої дружини гетьмана наводилась надалі дослідниками як 
хрестоматійний приклад впливовості жінки в українському соціумі. Проте 
сам гетьман у сюжеті з польським послом, особливо у працях істориків – 
державників, поставав вже у іншому ракурсі. Занижена гетьманська 
самооцінка, присутня у праці М.Костомарова, не акцентувалась. 

Нові історичні документи, що підтверджували впливи третьої 
дружини Б.Хмельницького, з’явилися чверть століття пізніше, у 1882 
році, завдяки зусиллям О.Лазаревського – відомого українського 
історика, археографа, джерелознавця. Досліджуючи один з документів, 
а саме перелік грамот та універсалів, виданих Густинському монастирю 
на маєтності, О.Лазаревський натрапив на згадку про універсал від 
22 липня 1655 року, виданий та підписаний Ганною Золотаренко [6]. 
Універсал забороняв «обывателям прилуцким» втручатись у земельні 
справи густинського монастиря. Документ надзвичайно зацікавив 
ученого, адже, як вважав історик, відомостей про випадки передачі влади 
дружині за звичаями Війська Запорізького до того моменту не існувало. 
Залишилось невідомим, був цей універсал одиничним чи траплялись 
випадки видання інших документів Г.Золотаренко. Тим не менш, знахідка 
навіть одного універсалу, як вважав О.Лазаревський, багато–що значила, 
вказуючи в першу чергу на те, який величезний вплив мала дружина 
Б.Хмельницького. Цей документ, як і епізод з листом від польської 
королеви, надалі широко використовувались істориками і були покладені 
в основу аргументації щодо авторитету Г.Золотаренко, який вже не 
викликав жодного сумніву. 

Спробу комплексного осмислення теми жіночого оточення 
Б.Хмельницького у контексті політичної історії було зроблено у праці 
«Женщины при Чигиринском дворе», надрукованій у часопису «Киевская 
старина» у 1894 році [7]. Розробка належала маловідомому сучасним 
дослідникам, але популярному у другій половині ХІХ ст. історику і 
белетристу Й.Й.Ролле, який друкувався польською мовою під псевдо-
німом Dr. Antoni I. Син французького емігранта, він закінчив медичний 
факультет Київського університету у 1854 році, але присвятив себе історії 
і більшу частину життя прожив у Кам’янці–Подільському. Дослідницьку 
діяльність та літературний талант Й.Ролле високо оцінили у свій час 
В.Антонович і М.Грушевський. В.Антонович називав його «крупным и 
весьма деятельным тружеником на поле истории юго–западного края» 
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[8,305]. Праці Й.Ролле були написані на багатій джерельній основі, в 
тому числі, як відмічав М.Грушевський, «на неизданных и малодоступ-
них архивных данных» [9,157]. Корифеї української історії не залишили 
поза критикою епізодичність історичних досліджень Й.Ролле та деяку 
специфічність й упередженість його поглядів на хід історичних подій [10]. 
Не зважаючи на це, вони підкреслювали його важливу ролі як «популя-
ризатора історії» [8,309–310], наголошуючи на тому, що белетристичний 
талант історика дозволяв йому писати легко і захоплююче, не відступаючи 
при тому від історичних фактів. «Не смотря на весьма добросовестное 
изучение серьезного исторического материала, доктор Антоній не был 
сухим педантом; обладая в значительной степени умением изображать 
художественные картины, он является скорее талантливым популяриза-
тором, чем строгим ученым», – писав про нього В.Антонович [8,308]. 

Окреслюючи мету, з якою розпочиналась робота над працею 
«Женщины при Чигиринском дворе», Й.Ролле зазначав: «…мы постара-
емся обрисовать двор и обстановку гетмана и в особенности проследим 
роль женщины, ее влияние и значение при этом дворе. Это не лишено 
интереса. Известно, что во время военных бурь Хмельниччины погибла 
масса женщин как местных уроженок, так и привилегированных шляхтя-
нок, большая часть их в качестве предмета местной торговли поступала в 
продажу на бахчисарайский и константинопольский рынки, но не мало 
осталось на месте, среди новых условий общественности, неожиданно 
выступившей на историческую арену» [7,107–108].

Серед жінок, присутніх при гетьманському дворі протягом 
Хмельниччини, особлива увага приділялась тим, що мали найбільший 
вплив на політичну ситуацію та її зміни. З позиції впливовості на геть-
мана та на хід подій в Україні середини ХVІІ ст. аналізувалися постаті 
трьох дружин Б.Хмельницького. Й.Ролле показав, що вони суттєво 
відрізнялись одна від одної, а отже їхнє місце у вирі історичних подій 
було відповідно різним, як і ставлення до них гетьмана. Характеристика 
Ганни Сомко – першої дружини Б.Хмельницького і матері його чотирьох 
дітей обмежувалась короткою інформацією. На думку історика, що 
базувалась скоріше на інтуїції, аніж на фактах, ця жінка була цілком 
занурена у домашнє господарство, «спокойного нрава», «тщедушная», 
«болезненная». Аналізуючи причини, які могли би завадити першій 
дружині Б.Хмельницького впливати на події, він зробив наголос на 
освіті гетьмана та його життєвому досвіді, тим самим підкреслюючи, що 
Ганна Сомко не мала ані одного, ані другого. Висновок історика щодо 
ставлення Б.Хмельницького до жінки виглядав оригінальним, проте 
не менш контроверсійним. Оскільки, як зазначали класики української 
історії, дослідження Й.Ролле не були позбавлені суперечностей, у його 
висновках було багато суб’єктивного. На його переконання, перебування у 
турецькому полоні на Сході не пройшло для гетьмана безслідно і сприяло 
тому, що «Богдан должен был усвоить…некоторого рода пренебрежение 
к женщине, этому покорному орудию в руках повелителя–мужа, почти 
невольницы» [7,111]. Проте ставлення гетьмана до О.Чаплинської, з якою 
він одружився після смерті першої дружини, було вже іншим і, як вважав 
історик, вона була близькою до того, щоби впливати на політику, адже 
гетьман палко кохав «степную Елену», яка так і не скористалася з свого 
становища. Й.Ролле вважав, що вона просто не прагнула цього, бо була 
«пустая, легкомысленная щеголиха». Історик звернув увагу на те, що у 
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джерелах були відсутні будь–які згадки про її благодійність або допомогу 
постраждалим, що виглядало би цілком закономірним у тих умовах, проте 
«судя по дошедшим известиям, «степная» Елена … не принимала участия 
в общественных делах и выступала лишь в подчиненной роли хозяйки, 
угощающей гостей своего мужа, а главным образом его самого. Некоторые 
полагают, что она делала так с целью угодить своему господину и таким 
образом приобрести на него и его окружение влияние, но … влияние это 
ни в чем незаметно. Наряженная в дорогие материи и бархат, в брилли-
антовом ожерелье, диадеме и с великолепными перстнями на пальцах, 
она во время приемов наполняла золотые кубки обыкновенной водкой и 
подносила гостям, набивала «люльки» [7,123–124].

Характеристика Ганни Золотаренко – третьої  дружини 
Б.Хмельницького у праці Й.Ролле суттєво відрізнялась від попередніх 
двох. Ця жінка, на думку історика, була «серьезная и скромная, вероятно 
более развитая, нежели ее предшественницы» [7,291]. Посилаючись на 
М.Костомарова, і майже повністю наслідуючи його погляд на жіноче 
оточення Б.Хмельницького, Й.Ролле повідомляв деякі подробиці з біо-
графії Г.Золотаренко, обґрунтовуючи її суттєвий вплив на гетьмана та на 
політику в останні роки гетьманування. Дбаючи про імідж та авторитет 
свого чоловіка, вона встановила новий порядок у гетьманському дворі. 
Вплив Г.Золотаренко на гетьмана Й.Ролле вбачав у тому, що офіційні 
прийоми відбувались при невеликій кількості людей, публічні виступи 
гетьмана стали більш стриманими, іноземні посли приймались відпо-
відно до європейського дипломатичного етикету. Серед гостей почали 
з’являтися жінки – дружини впливових осіб з оточення гетьмана, що 
надавало почесним зібранням вигляду шляхетності. 

Позитивний, з підкресленими елементами шляхетності образ третьої 
дружини Б.Хмельницького, як і самого гетьмана на її фоні невипадково 
ретельно вимальовувався Й.Ролле. Враховуючи те, що праця була орієн-
тована на польськомовну аудиторію, історик переслідував надзадачу, а 
саме за допомогою жіночої історії, якщо не розвіяти, то хоча би похитнути 
пануючі стереотипи щодо Б.Хмельницького і Хмельниччини у польського 
читача. Таким чином він поширював думку про те, що «двір» гетьмана, в 
основному завдяки зусиллям його дружини, ставав усе більше подібним 
до європейських. 

Ганна Золотаренко мала свій жіночий придворний штат, писаря, при-
слугу, гайдуков. Під її впливом гетьман, як відмічав історик, «сделался 
мягче, спокойнее на время» [7,292]. Нова дружина Б.Хмельницького, 
як наголошував Й.Ролле, окрім поваги гетьмана, мала авторитет серед 
його дітей та родичів. Гетьман дослухався до її порад. Вона, з свого боку, 
вміла себе поводити у непростому сімейному оточенні Б.Хмельницького, 
знайшла порозуміння з його доньками та їхніми чоловіками, які, у свою 
чергу, належали до різних суспільних верств. 

У контексті жіночої історії, що являлась домінантою «Женщин при 
Чигиринском дворе», політичні події поставали під новим кутом зору і 
дозволяли віднайти у перипетіях 1654 р. безпосередньо «жіночий слід». Як 
писав Й.Ролле, Ганна Золотаренко прийняла сторону «московской пар-
тии» в оточенні гетьмана і можливо вплинула на вибір Б.Хмельницького 
щодо укладання союзу із Московією. За версією Й.Ролле, сильний вплив 
на гетьмана мали двоє її братів, які стали корсунським та ніжинським пол-
ковниками. Про Івана Золотаренко, який відіграв не останню роль у подіях 
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1654 року, Й.Ролле писав: «Иван, как более способный, руководит сестрою, 
а через нее и гетманом; он решает судьбу батогских пленных; часто испол-
няет должность наказного гетмана в 1653 и 1654; тогда же, во главе отряда 
он воюет в Белоруссии, помогает царю Алексею Михайловичу…За это он 
получил награды, выделявшие его из толпы: царь отдает ему в потомствен-
ное владение Батурин…» [7,291]. Підтверджуючі широкі повноваження та 
великий вплив на гетьмана його третьої дружини, Й.Ролле використав вже 
відомі на той час документи – опублікований О.Лазаревським універсал 
Густинському монастирю за підписом Ганни Золотаренко та вже широко 
відомий на той час лист до неї польської королеви, на який посилався 
М.Костомаров у праці «Богдан Хмельницький». 

Соціальні та інтелектуальні трансформації початку ХХ ст., підне-
сення національно–визвольного руху на початку, розвиток та згасання 
української революції, відновлення національної державності та утвер-
дження більшовицького режиму в Україні зумовило появу нового етапу 
в історіографії, що позначилось на історичній фемінології. Вписана у за-
гальний контекст української історії, вона чутливо відреагувала на зміну 
історіографічних пріоритетів. Особливо це проявилось у працях істориків 
так званого державницького напряму, оформлення якого відбулось у 
межах вітчизняної історіографії. Визнаний лідер державницького напря-
му В.Липинський у своїй роботі «Україна на переломі» використав вже 
відомі епізоди жіночої історії для «звеличення генія Б.Хмельницького як 
вождя національної революції та державного мужа» [11,139]. Його праця 
вийшла у Відні у 1920 році і була присвячена останнім рокам діяльності 
Б.Хмельницького [12], коли він «з речника козацького автономізму в 
межах Речі Посполитої виріс на суверена самостійної держави Війська 
Запорозького» [11,138]. З огляду на те, що В.Липинський вважається най-
яскравішим репрезентантом неоромантизму, поширеного в українській 
історіографії у першій третині ХХ ст., його звернення до жіночої історії, 
зокрема до сюжетів приватного життя Б.Хмельницького, виглядало за-
кономірним [13]. 

Звернувши увагу на приватне життя Б.Хмельницького, В.Липинський, 
на відміну від істориків «народників», змінив акценти, оминаючи «прово-
кативні» факти біографії, що могли би внести дисонанс у цілісність образу 
провідника національно–визвольного руху. Цілком природно, що історик 
уникав будь–яких свідчень про попередніх дружин Б.Хмельницького з 
тим, аби версія політичного портрету його кумиру виглядала цілісною і 
більш переконливою, а обґрунтування ідеї «абсолютистської влади, яка 
стоїть понад усім» не розчинялося б у небажаних подробицях приватно-
го характеру. Він зосередив увагу на третій дружині Б.Хмельницького. 
На думку В.Липинського, наділення її правом підписувати універсали 
свідчило про намагання гетьмана реалізувати модель абсолютистського 
правління за європейським зразком, де дружини монархів були безпосе-
редньо долучені до влади. «Своїй дружині Ганні,– зазначає В.Липинський, 
характеризуючи Б.Хмельницького, – він дасть право її власні універсали 
у справах культурно–релігійних видавати, право, яким тільки дружини 
монархів могли користуватися» [12,118]. За визначенням В.Липинського, 
після титулатури Б.Хмельницького жіноча складова знаходилась на дру-
гій позиції у ієрархічній системі державницької влади гетьмана, що мала 
репрезентувати державну незалежність України та законність спадкової 
влади у Війську Запорізькому. Якщо О.Лазаревський, який віднайшов ві-
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домий документ, лише припускав можливість передачі у козацькій державі 
влади дружині, то В.Липинський не піддавав жодному сумніву наявність 
подібних прецедентів. Він стверджував, що Ганна Золотаренко мала права 
не менші, ніж дружини інших європейських правителів. У примітках до 
тексту монографії історик додавав інформацію про знаходження оригіналу 
універсалу у справі маєтностей Густинського монастиря, підписаного геть-
мановою дружиною з гербом «Абданк» у Краківській Академії Умілостей 
[12,272]. За визначенням І.Лисяка–Рудницького, В.Липинський, як істо-
рик, «до певної міри був аматором», проте мав інтуїтивний склад розуму 
[11,154]. Інтуїція науковця та неоромантичний світогляд стали підґрун-
тям для усвідомлення жіночої компоненти як неодмінної складової, яка 
допомагає розставити необхідні акценти в історичних подіях, зокрема у 
державницькій політиці Б.Хмельницького. 

Близькими до В.Липинського, спрямованими на загострення 
національно–патріотичних почуттів українців, були погляди на жіночу 
історію, в тому числі і жіноче оточення Б.Хмельницького, Н.Полонської–
Василенко. Звернення ученої до цієї тематики не було випадковим. Вона 
була глибоко переконана у тому, що українська жінка, «добро творча сила 
якої … могутніша за атомну енергію», відіграла в історії особливу, «місійну» 
роль [14,XLVIІ]. Своєрідним гаслом Н.Полонської–Василенко було: «Ще 
не вмерла Україна, якщо живуть і діють українки!» Вона присвятила цілу 
низку статей життєписам видатних українок, серед яких були нариси про 
княгиню Ольгу, Анну Романову, Євпраксію–Адельгейду та інш. У відомій 
праці «Видатні жінки України», що була видана в еміграції, представлені 
чотири розділи відповідно до хронологічно означених історичних епох – 
«жінки княжої доби», «українські жінки Литовсько–Польської доби», 
«жінки доби гетьманщини» та «українські жінки ХІХ–ХХ ст.».

Серед жінок доби гетьманщини Н.Полонська–Василенко звернула 
увагу на жіноче оточення гетьмана Б.Хмельницького. Вона посилається на 
працю В.Липинського, солідаризуючись з ним з приводу державницької 
політики гетьмана [15,93–94]. Виступаючи послідовною прихильницею 
державницького напряму в українській історіографії, вона синтезувала 
романтичні та неоромантичні підходи у своїй монографії та використала 
засадничі ідеї В.Липинського щодо жіночої складової у державотвор-
чій діяльності Б.Хмельницького. Н.Полонська–Василенко вживає у 
своєму науковому апараті поняття «двір гетьмана Хмельницького», 
«Чигиринській двір» [15,93], що є співзвучними лексикогемам Й.Ролле, 
залучає археографічні розробки О.Лазаревського, водночас інтерпретуючи 
жіночу історію з державницьких позицій. Розставляючи власні акценти 
в жіночій історії, вона наголошує на західноєвропейських рисах, яких 
набув «двір гетьмана Хмельницького»: «Почали вживати пишні титули 
відносно гетьмана. Значне число представників аристократичних родів 
Київщини, Волині, які вчились за кордоном і звикли до життя при дворі 
польських королів, тепер поверталися в Україну, до віри своїх батьків» 
[15,93]. Написана за канонами романтизму та неоромантизму, а також 
відповідно до державницької традиції в українській історіографії першої 
третини ХХ ст., праця Н.Полонської–Василенко стала її своєрідним про-
довженням і втіленням. Водночас вона виявилась актуальною на хвилі 
зростання інтересу до жіночої історії, що проявився у західній історіогра-
фії у 60–х роках ХХ ст., синтезуючи таким чином соціокультурні виклики 
європейського суспільства з традиціями української історіографії. 
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З огляду на те, що романтизм та неоромантизм виступають своєрід-
ними «інтелектуальними трансляторами різноманітних соціокультурних 
імпульсів» [16,226], тематика жіночого оточення Б.Хмельницького в укра-
їнському історіописанні відкриває нові перспективи для переосмислення 
текстів істориків «народників» і «державників». 
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Буряк Л.И. Женское окружение Богдана Хмельницкого в оценках 

украинских историков (вторая половина ХІХ – первая треть ХХ вв.)

Анализируется специфика женского окружения гетмана Б.Хмельницкого 
как предмет исследования в украинском «народническом» и «державничес-
ком» историческом наративе второй половины ХIХ – первой трети ХХ вв.. в 
контексте социокультурных и интеллектуальных трансформаций общества, 
рассматривается эволюция этой тематики в зависимости от романтических 
и неоромантических влияний. 

Ключевые слова: «народническое» и «державническое» направления в 
украинской историографии, женская история, историческая феминология, 
романтизм, неоромантизм. 

Buryak, L.I. Women environment of Bohdan Khmelnicky in the evaluation 

of Ukrainian historians (the second part of the XIX–th – the first third of the 

XX–th centuries)

The article analyzes the specifics of women environment of Bohdan Khmelnicky 
as a subject of investigation in the Ukrainian «people» and «state» trends in historical 
narrative in the second part of the XIX–th – the first third of the XX–th centuries in the 
context of social, cultural and intellectual transformation of society and considers 
its evolution depending on romantic and new romantic impacts. 

Key words: «People» and «state» trends in Ukrainian historiography, women 
history, historical feminology, romantic, new romantic impacts. 
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УДК 94 (477) Кругляк М. Е. 

Відтворення повсякденного життя 
духовного студентства підросійської 

України другої половини ХІХ ст. у спогадах 
випускників Київської духовної академії

На основі спогадів випускників дається характеристика 

повсякденного життя студентства Київської духовної академії 

другої половини ХІХ ст. 

Ключові слова: Київська духовна академія, казеннокоштний студент, 
ректор, інспектор, побут, бунт, мемуари.

Київська духовна академія (1819 – 1919), будучи єдиним у підросій-
ській Україні вищим духовним навчальним закладом, залишила яскравий 
слід у світовій історії. Вихованці її, хоч і були студентами в класичному 
розумінні цього поняття, проте через релігійну спрямованість навчаль-
ного процесу все ж вирізнялися від світської молоді, в т.ч. й організацією 
власного побуту. Умови життя духовного та світського студентства, 
дійсно, були дещо відмінними. Проте незаперечним є факт, що суспільні 
рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст., в які було втягнуте світське 
студентство, не могли оминути й духовні вищі навчальні установи, і ака-
демію в тому числі. 

Спогади, листи, автобіографічні нотатки є неперевершеним джерелом 
вивчення повсякденності автора–учасника подій, де живі ретроспективи 
розставляють акценти на найважливіших рисах досліджуваного явища. 
Саме крізь призму мемуарної літератури можна пізнати дух епохи, з 
притаманними їй колізіями, та усвідомити причини поведінки осіб у тій 
чи іншій ситуації. В конкретному випадку ведемо мову про мемуарну 
спадщину випускників Київської духовної академії, представлену ру-
кописними матеріалами та публікаціями в дореволюційних та сучасних 
часописах. Значний інтерес справляють неопубліковані документи, що 
містяться у фондах Інституту рукопису Національної академії наук іме-
ні В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ), насамперед у Ф. 160 – Київська 
духовна академія та особових фондах Ф.162 – І. М. Королькова, Ф. 175 – 
Ф. І. Титова. Ці документи є унікальними спогадами про організацію 
навчально–виховного процесу в академії, викладачів, керівництво закладу, 
про товаришів, з якими довелося навчатися. Зазвичай такі матеріали го-
тувалися до ювілею закладу чи річниці академічного служителя (спогади 
про інспектора та ректора академії Стефана Мальованського [10]) чи 
передавалися в якості дарунка улюбленому викладачеві як, наприклад, 
спогади П. Тихвинського, що призначалися виключно І. М. Королькову 
[11,арк.1]. Інша група використаних матеріалів – опубліковані в дорево-
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люційних журналах та часописах релігійного спрямування спогади про 
життя в академії. Особливість їх полягає в описі подій, значно віддалених 
у часі (спогади М. Флоринського [12]). Позитивною тенденцією сучас-
ності є упорядкування рукописної спадщини вихованців та викладачів 
академії та видання її у вигляді журнальних публікацій (спогади В. 
Рибинського [7]) та цілих книг (матеріали про життя та діяльність М. І. 
Петрова у двох томах – «Скрижалі пам’яті» [5;6]). Отже, метою розвід-
ки є дослідження умов життєдіяльності духовного студентства академії, 
його повсякденності, що крили в собі причини та спонуки до активної 
діяльності, яка подеколи виходила за межі навчального закладу, а також 
спроба з’ясування впливу загальноросійських тенденцій у сфері вищої 
освіти на духовне студентство академії. 

Поняття повсякденності, або світу буденного буття, включає в себе 
не лише матеріальну культуру, харчування, житло та одяг (побут), але й 
звички, стереотипи, правила, мислення та переживання людей, їхню по-
ведінку і діяльність, що регулюються нормами та соціальними інститутами 
[14,56]. Це – царина дійсності, соціокультурна реальність, в якій виникає 
спільний, комунікативний світ людей; це специфічна форма соціалізації 
людини [1,292].

Одним з головних аспектів осягнення повсякденності постає вивчення 
житлових умов студентства академії. Молодь, прийнята на навчання в 
КДА, поділялася на казеннокоштних, що забезпечувалися житлом в акаде-
мічному корпусі, та своєкоштних (волонтерів), яким жити в академічних 
будівлях заборонялося. Період другої половини ХІХ ст. позначився пози-
тивними зрушеннями в організації побуту студентства й насамперед стану 
їхнього житлового забезпечення. Так, за ректорства Антонія (1851–1858) 
молодь перемістилася із сирих та темних приміщень старого корпусу в 
зручні кімнати нового. В. Певницький пригадує, що його номер у новому 
корпусі був набагато зручнішим за попереднє житло [4,294–295]. У листі 
до брата студент М. Петров пише: «Для молодшого класу знаходиться на 
третьому поверсі 14 номерів; класи – в окремому корпусі на протилежному 
кінці монастиря. Тут нема окремих спалень; койки стоять в кімнатах для 
занять... У кожному номері по п’ять чоловік...» [5,225]. Подібні незручності 
змусили академічне начальство взятися до їх усунення. У 1864–1865 роках 
ректор Філарет провів житлову реформу, перебудувавши корпус за зраз-
ком жіночого інституту – із окремими кімнатами для занять та спальнями, 
аудиторіями, рекреаційною залою, гардеробними і буфетною при їдальні, 
що повинні були відкриватися і закриватися в певний час. Найважливіші 
службові посади при академії – швейцара, наглядача будинку, буфетника, 
гардеробника – відтепер займали відставні унтер–офіцери, так що, за ви-
словом М. Петрова, «за зовнішнім виглядом Академія перебувала ніби на 
воєнному положенні» [5,308]. М. Пальмов (1865–1869 рр. навчання) від-
значає, що після реформи з’явилися великі номери по 12 осіб у кожному 
та маленькі, розраховані на чотирьох, які займали студенти–монахи або 
священики–вдівці [3,арк.6]. Все ж порівняно із дореформеним часом, 
житлові умови значно покращилися, а кімнати, за П. Тихвинським, стали 
просторими, світлими, зручними й жилося в них дуже добре [11,арк.3]. 
Що ж стосується розміщення номерів у новому корпусі, то поряд із квар-
тирою інспектора (його помічники жили в окремих приміщеннях) була 
розташована квартира економа; у нижньому поверсі знаходилися аудиторії 
канцелярії Правління й саме Правління, а також їдальня. На середньому 



Випуск 17ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

143

поверсі були номери студентів, загальна зала. На верхньому поверсі були 
спальні та гардеробна [3,арк.7]. У 1886 році до жилого корпусу академії 
добудували два нових корпуси, перебудували студентську лазню, капі-
тально відремонтували їдальню і кухню при ній [6,205]. 

Новий шлях вирішення житлових проблем було вироблено 
академічним статутом 1884 року, згідно з яким «поза межами будівель 
Академії своєкоштним студентам дозволяється жити тільки у батьків» 
[6,187], відповідно було скасовано інститут своєкоштних квартирних 
студентів, й вони змушені були жити у студентському гуртожитку, 
вносячи плату у 210 руб. на рік [6,208]. Перевага при поселенні 
надавалася російським своєкоштним пансіонерам, а за «за умови місткості 
академічного гуртожитку» приймалися й неросіяни, які, за М. Петровим, 
мали зазвичай нечисту репутацію, а в навчанні не відзначалися жодним 
чином, підриваючи тим самим авторитет КДА [6,199].

Деяких змін зазнав вигляд окремих приміщень академії через виступи 
студентської молоді у 80–х роках. За інспекторства проф. І. М. Королькова 
верхні частини дерев’яних дверей занятних кімнат й аудиторій були 
замінені на скляні, а вікна клозетних приміщень було забито залізними 
гратами. Протестуючи проти цього, молодь замазувала скло дверей 
розчином вапна або самовільно замінювала звичайне скло на кольорове. 
Швидко винайшли інший спосіб проникати вночі в академічний корпус – 
через кватирки вікон гардеробної ІV курсу на нижньому поверсі (за п’ятак 
гардеробному служителю) або через кватирки занятних кімнат того ж 
курсу за умови, якщо там не займалися студенти [6,196] (щоправда, за 
інспекторства М. Ковальницького (1895 – 1898) було продовжено строк 
відпусток допізна, і таким чином відпала потреба в таємному нічному 
проникненні в КДА [6,197])

Важливе місце в побутовому житті студентства займало питання 
якісного харчування. В. Певницький відзначає покращення столу за 
правління ректора Антонія (1851–1858), який підпорядкував витрати 
суворому контролю Правління, а також збудував нову їдальню, 
безпосередньо сполучену із житловим корпусом [4,294]. У спогадах 
зустрічаємо дещо відмінні погляди на стан харчування в академії. Якщо 
М. Петров скаржився, що стіл в КДА не багатий: «В прості дні на обіді 
дві страви, а в недільні і святкові дні – три; в на вечерю – всього одна, або 
суп із круп, або печеня. На обід – борщ, потім або каша, або печеня, або 
галушки, зрідка тістечко» [5,226,301], то М. Пальмов, навпаки, стверджує, 
що «годували ситно та смачно», а особливо студентам подобалися коржі 
з мигдалевим або маковим молоком у дні посту та каша з сиром – у 
скоромні. Можливо, пояснити цю суперечливість слід різними смаками 
молоді. Все ж об’єднує мемуаристів констатація факту неналежного стану 
харчування, доказом чому є те, що обов’язковий ранковий та вечірній 
чай не був казенним. «У їдальні зранку, до лекцій і після обіду, годин з 
трьох, ми знаходили в кубі окріп та влаштовували чаювання, збираючись 
іноді в групи, людини по три, по чотири, – згадує М. Пальмов. – Булку 
видавали нам, але не щоденно, а через день» [3,арк.8]. Були випадки 
покращення харчування, пов’язані із «доброю волею» ректора: так, 20 
листопада 1861 року, у свій день народження, Філарет пожертвував на 
стіл 20 руб. [5,231]. 

Характерною рисою побуту студентів КДА були «бунти» невдоволених 
їжею [5,228]. Аби їх припинити, восени 1861 року інспектор Мефодій 
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ввів читання молитов перед столом і після нього й дав розпорядження, 
аби студенти одночасно всі приходили в їдальню і виходили з неї. Він 
також вів боротьбу із звичаєм молоді відправляти служителів зранку, 
щонеділі та у святкові дні по гарячу воду на чай у сусідні трактири 
[5,306]. Часто юнаки просто шукали приводу, аби позлити начальство, 
тому спеціально вбачали в поданих стравах провокацію. Так, одного разу 
студенти висловили невдоволення невідомою їм рибою, в якої з обох боків 
хребта були два темні прошарки жиру, прийнявши їх за ознаку псування 
риби; до того ж духівники дозволяли собі розламувати навпіл булки, що 
доставлялися найкращим на Подолі булочником, шукаючи в них чогось 
підозрілого [6,203]. 

Із загибеллю 1881 року імператора Олександра ІІ ліберальна епоха 
в історії Російської імперії змінилася на консервативно–реакційну, 
значних змін зазнало і внутрішнє життя академії. Про колишній вільний 
дух уже не можна було вести мови. Найразючіше зміни в управлінні 
закладом стали помітними в питаннях харчування. Новий ректор 
Сильвестр (1883–1898) вирішив замінити підрядний спосіб отримання 
продуктів на господарський. На підряди, згадує М. Петров, запрошувалися 
конкуренти, які збивали ціни, а з метою отримання більшого прибутку 
кожний підрядник прагнув здати матеріал гіршої якості за нижчими 
цінами. В такому разі економу академії залишалося два шляхи: або 
вимагати покращення якості продукції, або увійти з підрядником у 
спільну справу за частку прибутку. Нововведенням Сильвестра було 
призначення на посаду економа скупого А. Устінова, який настільки був 
бережливим, що наказував нарізати на одного студента не більше скиби 
хліба, а залишки запирав у шафі на ключ. Коли ж буфетник доповідав, 
що студенти вимагають добавки, Устінов відповідав: «Покричать, та й 
перестануть!» Зберігаючи запаси коров’ячого масла, він зазвичай додавав 
до нього волячого жиру або зовсім замінював останнім [6,200–201]. 
Однак про бунти невдоволених у цей час не було й мови. У випадку 
недоброякісно приготованої їжі черговий мусив повідомити про це 
начальству; призначалася комісія з двох–трьох членів Правління для 
опитування студентів та освідчення їжі. Поодинокі студентські витівки 
80–90–х років, насамперед справа демонстративного ухиляння молоді від 
вечері 1895 року, розглядалася в засіданні Правління; тоді всі невдоволені 
дали письмові свідчення, в результаті чого двох звільнили з академії, 19 
позбавили казенного утримання, а з інших взяли письмове зобов’язання 
надалі не порушувати академічного порядку [6,186]. 

Студенти академії також повністю забезпечувалися одягом, 
безпосередню відповідальність за що несли інспектор та економ. Проте стан 
забезпечення одягом залишався незадовільним. З цього приводу М. Петров 
у листі до брата писав: «Калош тут не дають; сюртуки тутешні казенні не 
хвалять і радять додати шевцю рублів шість, аби сюртук був чистішим» 
[5,226]. За правління Філарета одягу приділялася чи не найбільша увага: 
ректор висміював студентів, які замовляли кравцеві короткі сюртуки, 
надаючи перевагу довгим [6,180]. Іще один випадок: на заняття студенти 
мали одягати сюртуки. Проте, за спогадами В. Рибинського, що навчався 
в академії у 1887–1891 роках, на лекції інспектора І. Королькова всі 
приходили в піджаках, причому пояснити цей факт ніхто не міг – це була 
своєрідна академічна традиція [7,172]. Перед закінченням навчання в 
академії випускникам видавався особливий формений одяг. К. Фоменко 
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згадує отриману ним фрачну пару з білими срібними ґудзиками, яку він 
надягнув на випускний іспит. А вже по закінченні навчання, після 20 
червня, у нових віце–мундирах випускники КДА почали здійснювати 
візити до знайомих, що в навчальний час було непристойним [13,338]. 
Проте бунтівлива київська молодь подеколи все–таки влаштовувала акти 
невдоволення своїм одягом. Так, один студент обвинувачував кравця, 
нібито той зшив йому комір сюртука з іншого сукна, а інший, взявши 
від шевця тільки одну пару чобіт, а за другу отримавши від нього гроші, 
вимагав, аби той, всупереч контракту, зробив йому шкіряні нашивки на 
старі чоботи, а за відмову скаржився Правлінню [6,203].

Стану здоров’я пансіонерів у спогадах приділяється незначна увага. 
Проте всіма мемуаристами відзначається вкрай незадовільне медичне 
обслуговування молоді. Невідомий студент КДА у своєму листі 1858 року 
скаржився на жахливий стан академічної лікарні, порівнюючи її із хлівом, 
та на недотримання санітарних норм у закладі. Тільки прихід ревізора 
Соломона змусив двічі вимити підлогу у всіх номерах, коридорах, на 
сходах, саме ж вологе прибирання в номерах здійснюється лише двічі на 
рік і то з нагоди важливих відвідувачів [5,222]. Проте М. Флоринський 
відзначає професіоналізм та турботливе ставлення до хворих з боку 
академічних лікарів – В. Щербини та П. Пелехіна. «Студент Микола 
Гаврилович Аракін ледь не помер від крововиливу горлом. Петро Павлович 
(Пелехін – М. К.) зупинив кров, привів здоров’я хворого до благонадійного 
стану, помістивши його на свою дачу, де той зовсім видужав...» – згадує 
протоієрей. А потім додає, що помічники лікарів при академії Василь 
Андрійович та Іоанн Пилипович були «людьми предобрими до студентів», 
а останній з них настільки був управним у лікуванні хвороб, що нерідко в 
Києві його запрошували до безнадійно хворих, яким він допомагав [12,359]. 
Серед проблем тогочасної медицини – відсутність ліків від багатьох хвороб, 
насамперед доволі поширеного у ХІХ ст. тифу. П. Руткевич розповідає 
про абітурієнта Миколу Радзимовського, який, не відзначаючись 
міцним здоров’ям, вирішив у серпні місяці, під час письмових іспитів, 
викупатися в Дніпрі. Хлопчина занедужав і невдовзі помер в академічній 
лікарні [8,арк.6]. Велике навчальне навантаження, звичайно, не могло не 
відбитися на стані здоров’я студентства. Однією з найпоширеніших була 
хвороба очей. У спогадах про Сильвестра оповідається, що вже на початку 
другого півріччя навчання тоді ще студент Стефан Мальованський 
захворів на очі. «Тодішній академічний престарілий ... лікар рівно нічого 
не розумів в хворобах очей, та й в Університеті не було порядного 
окуліста; хвороба була запущена, розвивалася й застаріла, так що навіть 
знамениті петербурзькі та берлінські окулісти згодом не змогли нічого з 
нею зробити» [10,арк.6зв]. 

Життя студентства в академічному корпусі підпорядковувалося 
загальним правилам, характерним для приміщень закритого типу 
(пансіонів, інститутів казеннокоштних студентів тощо) й мало відповідний 
розпорядок дня. Кожний ранок починався о 7 год. із дзвінка на молитву, 
на якій були присутніми помічник інспектора, а часто й сам інспектор. 
Часто здійснювалися перевірки присутності молоді на молитві, робилися 
переклички. Потім був ранковий чай. По закінченні лекцій, о першій 
годині, – обід в академічній їдальні, де посередині на аналої студент 
читав або житіє стародавнього святого, або проповідь. Якщо в цей день 
у когось з студентів був день народження, то молодь заходила привітати 
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іменинника, причому пили вино або горілку, що академічним начальством 
не переслідувалося [12,353]. У післяобідній час студенти любили поспати 
годину–другу, що правилами заборонялося, проте інспекція дивилася на 
це крізь пальці [3,арк.9]. Через дві години після обіду молодь збиралася 
в класи на уроки з мов, по закінченні яких і до вечірнього чаю мала 
трохи вільного часу, який витрачали на приватні уроки, відвідування 
родичів, викладачів та прогулянки. Благочестиві студенти відвідували 
храми, шукачі ж пригод заходили в готелі, де пили чай, інші загравали з 
місцевими дівчатами. Потім, до 5 год., був вечірній чай (до вечері їдальня 
закривалася, і ті, що залишилися без чаю, змушені були йти в готель 
«Москва» і за п’ятак вимагати собі окропу до чаю і цукру, які приносили 
із собою з академії [3,арк.9]); навідування «любителів співу та тютюну» 
до умивальної кімнати – боківки, година–дві занять у номері, вечеря 
о 8 год., після якої до вечірньої молитви випадала вільна година, яку 
витрачали на прогулянку подвір’ям, марширування коридором, бесіди 
із друзями. Номерні старші у цей час звітували перед інспектором. О 10 
год. відчинялися спальні, і студенти у більшості випадків йшли спати. 
Найстаранніші присвячували час сну самовдосконаленню та читанню при 
свічах. Однак, за спогадами М. Флоринського, світло заважало товаришам 
по кімнаті заснути, і любитель наукових студій змушений був підкоритися 
й приєднатися до решти; все ж подібна картина не була характерною для 
передекзаменаційної лихоманки, коли цілими номерами засиджувалися 
до ночі. Єдине, що рятувало молодь, так це те, що стеариновими свічами, 
які давали яскраве світло, вони забезпечувалися повністю, і однієї свічі 
цілком вистачало для роботи [3,арк.9;12,353–355]. Ночувати за межами 
академічного корпусу було суворо заборонено. За таке порушення студент 
старшого курсу Телєгін змушений був залишити академію [6,230].

За академічними правилами 1863 року, прийнятими з метою запобігти 
заворушенням, студенти розміщувалися в номерах за національною 
ознакою та за принципом земляцтва; кімнатними старшими призначали 
не студентів старшого курсу, як було раніше, а товаришів–однокурсників. 
До того ж, за інструкцією для помічників інспектора академії від 10 
лютого 1864 року, «помічники інспектора повинні були спостерігати 
за поведінкою студентів у церкві, їдальні, при приватних молитвах 
ранковій та вечірній, під час домашніх занять та поза межами академії». 
За ректорства Михайла у 1880 році, з метою дотримання суворого режиму, 
у вікна нижніх клозетів академічного гуртожитку було вставлено залізні 
загородження, таким чином, цей захід мав перешкоджати студентам 
виходити з академічного корпусу або повертатися до нього в такий спосіб 
уночі [6,182–183]. Серед обов’язків молоді була присутність у недільні та 
святкові дні, а також на першому тижні Великого посту, під час говіння 
й на Страсному тижні при богослужінні, знаходячись за решіткою, куди 
заборонявся доступ сторонній публіці, а стояти поряд із студентами 
могли тільки почесні особи та дами [3,арк.17;8,арк.20зв;]. Сама процедура 
відвідування церкви носила офіційний характер. М. Пальмов пригадує, 
як перед всенощною студенти попередньо збиралися до загальної зали, 
де інспектором Сильвестром подеколи здійснювалася перекличка, після 
цього йшли до церкви [3,арк.15зв]. 

До академічних традицій належали щорічне торжество освячення 
верби в Лазареву суботу в семінарській Петропавлівській церкві та 
перенесення її до Великої Братської церкви (цей звичай існував до 1869 р.) 
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та академічний публічний екзамен, або акт (до 1859 р.), коли студенти 
в присутності академічного начальства читали в конгрегаційній залі 
уривки з своїх творів. Л. Мацієвич згадує: «... Прекрасний то був звичай, 
ці публічні екзамени або акти в академії, перед закінченням академічного 
курсу, у присутності численної публіки. Студенти виставляли тут перед 
суспільством плоди своїх учених робіт, а випускні з них, крім того, 
зворушливо прощалися з своєю дорогою Alme Mater та дякували їй...» 
[2,531–532]. 

Однак був в академії час, коли суворого режиму не дотримувалися. 
Пов’язано це було з інспекторством архімандрита Сильвестра. 
Користуючись його добротою та поганим зором, студенти ввели в академії 
свої порядки: скасували ранкові та вечірні молитви, стояння за решіткою; 
монастирські ворота всю ніч не закривалися; ключі від занятних кімнат 
мали тільки студенти, які користувалися ними для того, щоб зачинитися в 
номері під час лекцій або богослужіння та уникнути контролю інспектора 
[5,235;6,176]. Проте абсолютної свободи студенти академії все ж не мали. 
М. Петров зазначає, що за ухиляння від церкви, вечірні відлучки без відома 
інспекції, невідвідування лекцій Сильвестр карав четвіркою за поведінку. 
Попри вади зору, інспектор, однак, дуже часто знаходив порушника 
дисципліни; припускали, що серед його інформаторів були студенти 
чи служителі [6,176]. За наступника Сильвестра А. Олесницького, 
«людини м’якої та доброї душі», контроль над діями молоді почав носити 
номінальний характер. П. Руткевич згадує: «...Тепер можна було цілими 
тижнями бути відсутніми в Академії... Жодне весілля в батюшок... не 
обходилося без участі наших студентів. Режим у стінах Академії пав... 
Студентство стало вештатися містом; лягало й вставало в який завгодно 
час дня й ночі. В інспекторство Акіма Олексійовича спальні студентам 
стали відпирати після обіду (раніше робилося лише для ІV курсу 
«кандидатів»)...» [9,арк.8зв].

Багато часу студенти приділяли «легкому» читанню, яке було 
найулюбленішим заняттям молоді у вільний час, за що вони щороку 
сплачувала символічні 1–2 руб. Загальні правила роботи читальні 
встановлювалися самими студентами; єдине, що юнакам заборонялося, так 
це брати книжки до занятних кімнат. Керували роботою установи декілька 
вибраних студентів, які були зобов’язані поповнювати читальню новими 
виданнями [9,арк.5зв]. Значною мірою у підготовці до написання курсових 
творів допомагала академічна бібліотека, яка в жилому корпусі. Проте 
вона не користувалася популярністю через науковий характер літератури 
та невміння студентів користуватися писаними каталогами. П. Руткевич 
згадував: «Бібліотекар Думитрашко, людина стара та буркотлива, відбивав 
бажання копатися в каталогах і тільки за чергування його помічника 
Слесаревського студенти охоче користувалися каталогами та отримували 
потрібні книги» [9,арк.5зв]. 

Загалом тогочасне студентство, а особливо молодь 60–х рр., прагнула 
бути сучасною. Л. Мацієвич пригадує, що, коли 1864 року в Київському 
університеті почав читати публічні лекції про Ісуса Христа професор 
богослов’я Н. Фаворов, духовне студентство цим зацікавилося. Через 
суворий режим (лекції читалися ввечері) та матеріальні труднощі 
всі бажаючі не могли піти в університет. Вихід було знайдено доволі 
швидко – студенту М. Петрову всі студенти скинулися та купили 
вхідний квиток на лекції, в результаті чого Микола Іванович відвідав усі 
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читання, де конспектував виступ професора, а потім передавав записи 
однокурсникам [2,518]. Серед інших захоплень молоді – відвідування 
театру, що здійснювалося з офіційного на те дозволу інспектора. Однак 
така «виховна» робота великого успіху не мала – бажаючих відвідувати 
театр було малувато [8,арк.18зв–19].

Напередодні недільних та святкових днів картина буденного 
життя зазнавала змін, коли «проза життя» перетворювалася на 
«поезію». Прослухавши всенощну, студенти поверталися до номерів, 
де влаштовували духовні концерти, іноді запрошуючи до себе регента 
академічного хору, або співали самі [12,354]. Вносили оживлення в 
одноманітне студентське життя також київські «контракти», коли всім 
студентам видавалися т.зв. «контрактові гроші» (17 руб. у кінці 80–х рр. 
ХІХ ст.); призначені на придбання білизни, яку часто юнаки привозили 
з дому, кошти витрачалися на інші потреби [8,арк.27зв]. 

Загалом студенти не скупилися на спиртні напої й тютюнові вироби, 
а також різні розваги. М. Петров згадує студентську генеральну випивку 
восени 1859 року [5,302], проте зазначає, що «... горілку п’ють рідко, 
і притому помірно», бо студентам дорога честь духовного закладу, 
хоча в попередні часи тут було страшне п’янство [5,235]. Натомість М. 
Пальмов відзначає, що студенти його курсу не могли собі дозволити 
«попойки» через бідність та суворий нагляд за дотриманням порядку 
з боку начальства академії, яке виганяло п’яниць із закладу. На його 
пам’яті сталося три подібні випадки [3,арк.23]. Все ж можна погодитися 
з М. Петровим, що потяг до алкоголю в середовищі духовної молоді був 
природним для юнацтва безвідносно до того, у світському чи духовному 
закладі воно здобувало освіту, а сам процес святкування за чаркою був 
академічною традицією (у вигляді приватних та генеральних випивок) та 
не порушувався тривалий час, попри всілякі спроби з боку академічного 
начальства. Чого вартий той факт, що у формальному заповіті померлого 
у 1880–ті році професора Д. Підгурського був пункт про призначення 25 
руб. спадку для студентів, аби ті влаштували «випивку за упокой його 
душі» [6,196]. Спираючись на спогади студента Б., М. Петров все ж робить 
висновок, що через суворий нагляд студентство в кінці ХІХ ст. змушене 
було обмежити розмах святкувань: випивки почали організовуватися 
рідше, а спеціально призначені з середовища молоді санітари мали 
надавати першу допомогу «схмілілим» товаришам; подеколи невеликі 
бенкети влаштовували в готелях [6,196]. Загалом до чарки зазвичай 
прикладалися під час вакацій та свят, наприклад, новорічних, а також при 
закінченні курсу, коли обов’язково випивалася чугунка – піввідра горілки 
[5,233,238,307]. Любили студенти влаштовувати музичні й танцювальні 
вечори. на які здійснювалася підписка. М. Петров пригадує: «...підписалося 
до 25 чоловік, по 25 і 20 коп. Але прийшли на вечір 28 жовтня всі студенти 
молодшого курсу й до 15–ти старших, декілька університантів; тут же були 
цирульник та служителі. Було троє театральних музикантів – два скрипалі 
й один флейтист – й четверо співаків академічних. З 9–тої до половини 
12–ї години розігрували й співали п’єси...» [5,230–231]. Подібні заходи 
мали відбуватися із дозволу начальства і під контролем членів Ради. Однак 
з початку 80–х років, а особливо після загибелі імператора Олександра ІІ 
1881 року, ідея організації вечорів відпала. Серед інших ознак академічної 
свободи КДА М. Петров виділяє безперешкодні прогулянки до 21.30 та 
відкрите паління тютюну у номерах [5,233,307]. Проте вже всередині 
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60–х років студентству, за спогадами М. Пальмова, заборонялося палити 
в номерах та коридорах, для цього було придатним лише приміщення 
умивальної кімнати [3,арк.7]. 

Окремо слід сказати про взаємовідносини між студентами та ставлення 
молоді до своїх викладачів. М. Пальмов відзначає, що в студентському 
середовищі панувала дружня атмосфера: «Ми жили тісною товариською 
сім’єю. Спілкування між студентами обох курсів – і старшого, й молодшого, 
було повним. Ні великих сварок, ні ворожості між студентами не 
спостерігалося. Внутрішнє сердечне єднання було величезним джерелом 
найкращих почуттів та переживань, про які і тепер зберігаються світлі 
спогади. Гостроти, жарти та гумористичні оповідання в години дозвілля 
сипалися як із рогу достатку» [3,арк.22]. Студенти раді були присвятити 
вільний час відвідуванню викладачів та знайомих у місті. М. Петров згадує, 
що, коли старі професори продовжували «триматися на недосяжній висоті 
своєї колишньої величі», молоді професори та бакалаври з радістю вітали 
студентів у себе вдома [6,176]. Поширеною формою спілкування було 
також листування між професорами та вихованцями, привітання із Днем 
янгола чи святами. Особливо близькими були стосунки між студентами 
та викладачами родом з однієї місцевості: так, володимирці ходили до 
В. Ф. Певницького. Проте ознака спільного походження для багатьох 
викладачів (І. І. Малишевського, П. А. Лошкарьова, Ф. А. Терновського) 
не мала великого значення – вони з радістю пригощали молодь обідом, 
кавою, а також влаштовували в себе домашні вистави. Такі заходи навіть 
заохочувалися начальством, єдине, що вимагалося від студентства, 
так це попередньо записатися в інспекторській книзі, а по завершенні 
особисто з’явитися до інспектора [3,арк.23–25]. Окреме місце у спогадах 
випускників КДА присвячене саме викладачам. Одним з головних 
критеріїв поділу їх на «поганих» та «хороших» був професіоналізм та 
ставлення до студентства. Яскравим прикладом є спогади В. Рибинського. 
Характеризуючи викладача КДА М. І. Петрова як поганого лектора, проте 
фахового спеціаліста, В. Рибинський констатує: «Вчений авторитет його в 
наших очах був безперечним, а, головне, він вважався другом і захисником 
студентів, і тому всі його любили» [7,162]. Загальною шаною в молоді 
користувався інспектор, а пізніше ректор Сильвестр, студентські спогади 
про якого пройняті почуттям любові та вдячності [10]. З іншого боку, 
про професора С. Т. Голубєва (викладав історію російського розколу) 
В. Рибинський відгукується різко негативно: «Історією розколу він не 
займався зовсім, не написав за 35 років жодної статті із свого предмета. 
Лекції загалом він читав недбало, часто пропускав їх, зайшовши на 
декілька хвилин, чи влаштовуючи замість лекції репетицію...» [7,164]. 
Таким чином, як фахівець професор С. Т. Голубєв серед студентів не мав 
поваги. Додає негативних барв до образу професора й опис В. Рибинським 
пустощів С. Т. Голубєва в молодості, коли той своїми діями не раз 
підставляв студентів. Відповідно за таке поводження про тісні стосунки 
із молоддю мова просто не могла йти. 

Більш–менш спокійне життя в академії подеколи чергувалося із 
студентськими заворушеннями, які тривали недовго і були викликані 
незадовільним станом студентського побуту. «Тихі бунти» з часом 
переростали у значні хвилювання, що подеколи набували політичного 
характеру, як, наприклад, бунт 1859 року, про який стало відомо 
громадськості зі сторінок герценівського «Колокола» [5,226]. У 80–ті роки 
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академічне керівництво, боячись поширення вільнолюбних ідей в КДА, 
посилило вимоги до молоді, і, як наслідок, стався «бунт» невдоволених, 
який, проте, дуже швидко закінчився звільненням восьми студентів, 
серед яких був і близький друг П. Тихвинського другокурсник В’ячеслав 
Кисилевський, прийнятий на казенний кошт хлопчина, що підпав під уплив 
«верховодів» [11,арк.22]. Найбільшого ж розголосу мали події 1884 року в 
стінах академії, приводом до яких слугувало перебування в академічному 
гуртожитку державних злочинців – Дегаєва та Стародворського [6,188]. В 
результаті «за участь в політичних злочинах, влаштуванні конспіративної 
квартири та утримання таємної типографії» було заарештовано студента 
Дашкевича [6,189–190]. Після цих подій заворушення поволі почали 
стихати. Серед найбільш резонансних можна виділити хіба що події 
1897 року, коли один з студентів вистрілив у вікно інспектора академії з 
рогатки [6,187]. 

Духовне студентство підросійської України активно реагувало на 
виклики реальності, проявляючи в цьому ідейну близькість із світською 
молоддю. Однак причини виступів студентства Київської духовної 
академії слід шукати також в особливостях організації їхнього побуту, 
притаманного для закладів закритого типу, та надмірною академічною 
свободою, яка була традиційною для КДА. «Усіляка бурса, усіляке 
співжиття на казенних хлібах, – стверджував М. Петров, – ... сильно 
деморалізує юнацтво, що навчається, вбиваючи в ньому природну 
самодіяльність у майбутній житейській боротьбі за існування і 
пробуджуючи в них чисто дитячі капризи та забаганки. У переважній 
більшості діти бідних батьків та сироти, що терпіли нестатки в рідній 
сім’ї, потрапивши на казенне утримання, набагато краще за їхню сімейну 
обстановку, часто залишаються достатньо невдоволеними ним та прагнуть 
узяти від казни все – не тільки можливе, але й неможливе. Вони ставлять 
себе ніби в центр світу та вимагають, аби вся Академія служила їм, а не 
керувала ними...» [6,202–203].

Таким чином, побутові умови життя студентства Київської духовної 
академії другої половини ХІХ ст. дають пояснення численним виступам 
невдоволеної молоді, дозволяють відтворити їхні прагнення та поривання, 
ідеали та мотиви поведінки. Опис повсякденного життя київської духовної 
молоді робить іще один штрих до загального портрету дореволюційного 
російського студентства. 
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поминаниях выпускников Киевской духовной академии
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невной жизни студенчества Киевской духовной академии второй половины 
ХІХ в. 

Ключевые слова: Киевская духовная академия, казеннокоштный студент, 
ректор, инспектор, быт, бунт, мемуары.

Kruglyak, M.E. Reproduction of the everyday life of the spiritual students 

of Ukraine under Russian rule in the second half oh the 19–th century 

according to the memoirs of the graduates of the Kyiv Spiritual Academy 

On the basis of memoirs of the graduates the characteristic of the everyday 
life of the students of the Kyiv Spiritual Academy of the second half of the 19–th 
century is given.
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УДК 930.85 : 94(100) «… / 05» Борисова О. В.

Кіммерійці у «Формації української нації» 
Вадима Щербаківського

Аналізуються погляди видатного українського археолога 

й антрополога В.Щербаківського на давніх насельників 

українських теренів – кіммерійців, висвітлений у основній праці 

вченого – «Формація української нації». 

Ключові слова: кіммерійці, культура, нация, антропологія.

«Формація української нації» – основний твір видатного українського 
археолога й антрополога професора Вадима Щербаківського [1;2;3]. Але 
науковий спадок цього вченого досі вивчений вкрай недостатньо, адже 
він практично не має своєї історіографії. Найперше, що ми б хотіли від-
мітити у праці В.Щербаківського, так це цілком співпадаючу з висновком 
багатьох вітчизняних учених ХХ ст. думку, що «англійський антрополог 
Гаддон цілком справедливо відмітив, що антропологічна мапа Європи 
від часів неолітичної доби до кінця ХІХ ст. дуже мало змінилася. І маємо 
право вважати, що і твердити, …що ми були і є на нашій землі – Україні – 
автохтонами не від VІ ст. по Різдві Хр., а від неоліту, себто, щонайменше 
5.000 літ» [1,12]. 

Про кіммерійців проф. В. Щербаківський пише в розділі, що він його 
назвав «Населення України в залізну добу» [2;3], але спочатку аналізує 
перші писані звістки про терени України [2,559–562], тобто зачіпає час і 
до залізного віку. Найперше він аналізує вістки про гіпербореїв і робить 
висновок, що згадані Геродотом гіпербореї – це нащадки трипільського 
населення України [2,561–562], зауважуючи: «Можна дивуватися, що 
деякі німецькі вчені…, приписують мальовану, із спіралевими оздобами 
кераміку, своїм індогерманцям, хоч не можуть дати жодних доказів про 
спільність рис у культурі мальованої кераміки та в культурах шнурової 
або нордійської кераміки. Тим більше, що в Україні ясно видно, як у 
бронзову добу культура мальованої кераміки, культура бойових топірців 
і шнурової кераміки та нордійська культура сходяться докупи і в деяких 
місцевостях маємо правдиву симбіозу авторів усіх тих культур» [2,562]. 
«Мегалітична нордійська культура, – пише далі він, – зі своїми кам’яними 
похоронними скринями простягається порівняно вузькою смугою вздовж 
Дніпра, досягає Запоріжжя і гирла Дністра… Нордійську цистову культуру 
знайдено і в басейні Дінця» [2,562]. Автор явно протистояв намаганням 
німецьких учених першої половини ХХ ст. усі здобутки культури населен-
ня, що було продовжувачем культури Трипілля, й являло собою субстрат 
слов’янського населення наших теренів, приписати індо–германцям. 

Проте, щодо кіммерійців В.Щербаківський був налаштований кри-
тично [2,570] Свідчення Геродота про них учений наводить, але пише: 
«В Криму «мілетські колоністи надавали назви містам, могилам, ровам 
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і протокам у честь Гомерових кіммерійців», а не тому, що вони дійсно 
там жили» [2,570 – 571]. Водночас він не заперечує того, що кіммерійці 
могли існувати. Пише так: «Загально можна сказати, що кіммери були 
настільки казкові, як і гіпербореї, але одночасно з тим вони могли бути 
так само дійсні, як і гіпербореї» [2,571]. 

Чому ж учений щодо кіммерійців зайняв таку двоїсту позицію? 
Насамперед тому, що на його час археологічних знахідок, які можна було б 
однозначно віднести до кіммерійців, практично не було, і він, як археолог, 
з цим рахувався. Тим не менш, один факт він подає: «Під час розкопок на 
Херсонщині мені пощастило знайти в одній могилі корчений вохровий 
кістяк, п’яткова кістка якого чомусь була зелена. Приглянувшись уважніше, 
виявилося, що в тій п’ятковій кістці стреміла тригранна бронзова стрілка т.зв. 
скитського типу. Це нагадувало оповідання про Ахіллесову п’яту; покійник, 
видно, помер так, як і Ахіллес, від стріли, яка потрапила в п’яту. Таких того-
часних, себто одночасних із скитами, «корченців» можна назвати кіммерами. 
Але це могла бути лише частика кіммерів, яка залишилася в Україні, як інша 
частина перейшла в Малу Азію» [2,571]. Отже, В.Щербаківський, якому 
належить честь знайдення унікального поховання, яке можна назвати похо-
ванням «Кіммерійського Ахіллеса», все ж таки був більш схильний визнавати 
факт існування кіммерійців на терені стародавньої України. На сьогодніш-
ній день українська археологія й історична наука значно просунулись у 
своєму розвитку порівняно з часами, коли жив проф. В.Щербаківський, 
і все одно кіммерійці і досі, як і в часи В.Щербаківського, вважаються 
народом таємничим [4,94]. Їхнє коріння прийнято відносити до зрубної 
археологічної культури. Але таємниця кіммерійців залишається. 

Надамо наше бачення того, чому склалася така ситуація. Візьмемо 
відому карту Геродотової Скіфії [5,карта] і зіставимо її з картами, вміще-
ними в «Давній історії України» [4,100,117]. Спочатку знайдемо різницю 
між геродотовими «скіфами царськими» та «скіфами–кочівниками». Дані 
карт свідчать, що «скіфи–кочівники» якраз і мешкали на історичному 
терені колишньої Кіммерії. Вчені шукають доказів того, що кіммерійці 
були одним зі стародавніх народів, що населяли територію Степу україн-
ського Лівобережжя. Але є одна деталь, яка виводить кіммерійців на інший 
щабель суспільства, ніж «народ». Це – вельми специфічний декор зброї, 
кінського спорядження та виробів для прикрашення одягу. Цей стиль не 
має прямих аналогів. Він раптово з’являється в IX ст. до н. е. і раптово 
зникає у VII ст. до н. е. Про чужий вплив на такого високого рівня вироби 
не може бути й мови. Пояснення може бути тільки одне: кіммерійський 
стиль виник як засіб виокремлення якоїсь певної соціальної групи, а 
конкретно – окремого воїнства. На нашу думку, тут ми маємо справу з 
військовим орденом, лицарі якого мали імперіалістичні плани в Східній 
Європі. І як пізніші хрестоносці нашивали на одяг хрести, так і одного 
погляду вистачало, аби відрізнити кіммерійця від будь–якого іншого вій-
ськового загалу – солярний орнамент прикрас просто кидався в очі. Сама 
назва Ордену могла бути грою слів на санскриті – від назви народу (кім 
árya – «котрі ар’ї») вимовляється трохи інакше: кім márya – «народжені 
вмирати» [6, с. 147, 151, 175]. Думка про те, що кіммерійці – не етнонім, 
а назва військових загонів, в літературі присутня [7,160]. Приклади 
територіально–орденського правління в історії присутні: ордени хресто-
носців теж інколи були державницькими (Мальтійський, Тевтонський). 
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Тут можна побачити стародавню традицію, і її могли принести в Європу 
саме нащадки тих стародавніх кіммерійців.

Однак між кіммерійцями та гелонами, що мали постачати збіжжя 
першим, виник конф лікт, чому поселення гелонів й обросли високими ва-
лами та глибокими ровами. Це помічає В.Щербаківський так: «У бронзову 
добу й на початку залізної наші степи могли бути заселені хліборобами, 
тому на Херсонщині й Катеринославщині маємо велику кількість біль-
ших і менших могил. Величезні вали, що тягнуться сотні кілометрів від 
Дніпра на Захід, як і великі городища з високими валами вказують на 
те, що осіла хліборобська людність захищала себе такими валами від на-
паду кочовиків з півдня. Згадані вали тягнуться через південну частину 
Київщини і Поділля до Дністра. Не перевірено однак, чи вони тягнуться 
ще далі»[3,852]. До цього додався конфлікт з іншими претендентами на 
володіння Лівобережжям – не менш войовничими саками (кайсаками: 
«кай» /санскр./ – «цар» + «saka» /давньоперськ./ – «вершник» [8,48]), 
тобто, як можна потрактувати, Царськими, Головними Вершниками.

«Давня історія України» щодо кіммерійців курсивом виділяє: «Велику 
роль у житті кіммерійців відігравала війна» [4,94], називаючи їх при тому 
«народом», хоча тут же зазначає, що кіммерійських поселень і міст не за-
лишилося [4,94], а ми практично те ж саме бачимо у В.Щербаківського. Та, 
що ж то за «народ» такий, який не мав поселень? Дивно. Вочевидь, саме це 
й змушувало В.Щербаківського ставитися до кіммерійців дуже обережно. 
Треба розуміти, що жоден народ не живе війною. Це – доля окремих лю-
дей. І жоден народ не віддав би своєї землі без бою. Кіммерійці ж, згідно 
з Геродотом, пішли з нашої землі без війни. Якщо кіммерійці – народ, 
логіка відсутня, а в історичній дійсності такого бути не може; якщо ж то – 
військовий орден, усе стає зрозумілим. І на їх місце приходять «царські 
скіфи» (вочевидь, – такі ж). Геродот і оповідає нам про те, як це сталося 
[5,33]. Одними з нащадків тих кім мерійців, якщо покладатися на автора 
«Історії Русів», можна вважати готів [9,1]. То ж, за нашою трактовкою, 
«царські скіфи» – це були кайсаки, а «скіфи – кочівники» – кіммерійське 
населення, але з розпуском Ордену зникає і його назва. Подальша істо-
рія знає багато прикладів подібного приходу «варягів». Не був вільний 
від думки про чужинецькі захоплення теренів стародавньої України – й 
В.Щербаківський, говорячи про скіфів так: «У другій половині VІІ ст. 
перед Р.Хр., в причорноморських степах появилися нові номади, чужі, 
що примандрували десь зі сходу, від Туркестану. У греків таких номадів 
називали скитами» [3,845]. І тут же підтверджує нашу вищезазначену 
думку щодо саків: «Вони належали до більшої групи племен – саків, що 
жили в Туркестані» [3,845]. Критично ставлячись до свідчень Геродота 
щодо кіммерійців, Щербаківський повністю приймає його дані щодо 
розбійництва скіфів [3,846], що й кладе у підвалину свого твердження, 
що скіфи були зайдами на наших землях. Водночас він зазначає щодо 
знайдених у ХІХ та ХХ ст. скіфських могил, що «всі ті могили, в яких 
знайдено золоті предмети, археологи назвали скитськими, а тому, що в 
них були ще й трилезі й дволезі бронзові стрілки…, то скитам приписували 
й такі могили, в яких знайдено бронзові стрілки навіть інших форм, 
незважаючи на те, що похоронний обряд похованих у тих могилах був 
зовсім інакший, ніж у скитів, напр.. – тілопальний або корчених кістяків» 
[3,845–846]. Так, на нашу думку, В.Щербаківський бачив у тогочасному 
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археологічному матеріалі потомків колишніх кіммерійців, уже прикритих 
назвою «скіфи–кочівники». 

Праця професора Вадима Щербаківського «Формація української 
нації» – хоча й маловивчене, але дуже цінне історичне джерело, за яким, 
у зіставленні з даними сучасної української археології, антропології й 
історії, можна плідно вивчати процеси расо– й етноґенези на теренах 
стародавньої України. 
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Борисова О.В. Киммерийцы в «Формации украинской нации» Вадима 

Щербакивского

Анализируются взгляды видного украинского археолога и антрополога 
В. Щербакивского на древнее население украинских территорий – кимме-
рийцев, изложенный в основном труде ученого – «Формация украинской 
нации».

Ключевые слова: киммерийцы, культура, нация, антропология.

Borisova, O.V. Kimmeriycy is in «Structure of ukrainian nation» Vadima 

Scherbakivskogo

In the article the look of the visible Ukrainian archaeologist and antropolo–ga of 
V. Scherbakivskogo is examined to the ancient population of Ukrainian territories – 
kimmeriy–cev, expounded in basic labour of scientist is «Structure of Ukrainian 
nation».

Key words: kimmeriycy, culture, nation, antropologiya.
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УДК 930.22 Бездрабко В. В.

До історії українознавчої сфрагістики у 
документознавчому контексті (1960–1980)

Висвитлюються еволюція вітчизняної сфрагістики у 1960–

1980–х роках, основні її здобутки на тлі сталості тенденцій і 

новацій, викликаних розробленням модерної джерелознавчої й 

історико–документознавчої тематики. Вказано на важливу роль 

вивчення печаток як джерела експертизи документа. 

Ключові слова: сфрагістика, печатка, історичне джерело, документ, 

документознавство

1990–2000–і роки увійшли в історію української науки як час 
активного становлення документознавства. Більшість дослідників 
(С.Г. Кулешов, Н.М. Кушнаренко, Ю.І. Палеха, М.С. Слободяник, 
Г.М. Швецова–Водка) вказує на виразні симптоми його конституюван-
ня – пожвавлення формальної комунікації, зокрема активне творення 
мережі фахових видань державного і регіонального значень, зростання 
кількості навчальних закладів, що займаються підготовкою студентів за 
напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність», відкриття 
провідної галузевої установи – Українського науково–дослідного інсти-
туту архівної справи та документознавства Державного комітету архівів 
України (1994), наукової спеціальності 07.00.10 «Документознавство, 
архівознавство», збільшення кількості фахових публікацій, монографіч-
них досліджень тощо. 

Незважаючи на переважання теоретичного аспекту у документоз-
навчих студіях, великий інтерес представляють ті з них, що присвячені 
історії науки. Можна твердити, що останнім часом зросла пізнавальна 
цікавість до подібної тематики. Це твердження легко аргументується 
творчим доробком С.Г. Кулешова та О.М. Загорецької, виконаного в 
історико–документознавчому руслі, який підтримує і продовжує класич-
ну джерелознавчу тематику і водночас ініціює відповідні «неосюжети» 
[20,25]. Попри це питання, пов’язані з документознавчими студіюваннями 
у межах спеціальних історичних дисциплін (далі – СІД), залишаються 
недостатньо розробленими. А між тим, їх висвітлення віддзеркалить ще 
одну історіографічну лінію укорінення історичного компоненту в доку-
ментознавчій проблематиці. 

Важливе значення для накопичення знань про документ віддавна 
мали спостереження стосовно окремих елементів засвідчення інформації. 
Відтак розвиток сфрагістики як науки про печатки – ідентифікаційний 
елемент документа й історичне джерело представляє особливий інтерес 
для всебічного студіювання центрального об’єкта документознавства. 
Метою даної розвідки стало вивчення основних досягнень української 
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сфрагістики досліджуваного проміжку часу з екстраполяцією їх значення 
на еволюцію документознавчої науки.

Започаткування серйозних досліджень зі сфрагістики більшість уче-
них пов’язують із працями М.П. Лихачова й О.В. Орєшникова [49,132]. 
Завдяки притаманному для них ставленню до печаток як об’єктів дипло-
матичного аналізу тривалий час сфрагістика сприймалася допоміжною 
дисципліною історії «не безпосередньо, а опосередковано – через дипло-
матику» [49,133]. Встановлені ними опорні пункти конкретної розвідки: 
виокремлення й аналіз певних груп і, власне, самої печатки (за надписами і 
зображеннями) у контексті нерозривного її зв’язку з документом, знайшли 
визнання й поширення серед колег [32,10]. Поступове удосконалення 
методики сфрагістики відбувалося завдяки застосуванню напрацьова-
них ними принципів, що стало примітною ознакою більшості галузевих 
студій у другій половині ХХ ст. Праці В.Л. Яніна, Р.В. Овчинникова, 
Г.Л. Хорошкевич, Н.Ф. Демидової, О.І. Камєнцевої, М.В. Устюгова та 
інших дослідників – яскравий приклад удосконалення методичних прийо-
мів роботи зі сфрагістичним матеріалом, які розвинули комплексні схеми 
опису, класифікації печаток, сприяли утвердженню засад експертизи 
джерел у ракурсі достовірності документа, інформаційного потенціалу 
тощо [16–18; 26;44;52]. Виникнувши у лоні дипломатики1 і поступово ви-
окремившись у галузь наукових знань, завдяки кількісному накопиченню 
емпіричних спостережень, потребуючих теоретичних узагальнень, у ХХ ст. 
сфрагістика остаточно конституюється в СІД. Утверджується важливість 
дослідження печаток у джерелознавчих студіях, а саме – при проведенні 
наукової критики документа. 

Обговорення питань, що є печатка й інші подібні форми засвідчення 
інформації в поняттєвому плані, їх функції та незалежна від документа 
роль як знаків достовірності, зв’язок із політичним, суспільно–політичним 
устроєм, адміністративними процесами в управлінні, правовими нормами 
соціуму, розвитком культури, розкрили потенційні джерельні можли-
вості. Якщо коротко висловитися за допомогою основних теоретичних 
і науково–прикладних досягнень сфрагістики у досліджуваний проміж-
ок часу, то вони стосувалися розроблення фасетної схеми класифікації 
печаток, апробації новітніх методів вивчення, укладання тематичних 
бібліографічних покажчиків та анотованих каталогів. Та найголовніше, що 
мало у подальшому значення для історико–документознавчої проблема-
тики, печатка, як матриця і відбиток на певному матеріалі, розглядалася 
не тільки у смисловому аспекті, але й з огляду на формуляр. 

1960–1980–і роки відзначені активізацією сфрагістики в Україні. 
Організаційним поштовхом цьому слугували конкретні пропозиції 
учасників республіканських нарад істориків–архівістів (1958), із питань 
розвитку допоміжних історичних дисциплін (1959), наукових конферен-
цій із архівознавства та СІД (1961,1965,1968,1970,1972), інших форумів 
науковців. Значно вплинули на розвиток сфрагістики успішні археологічні 
експедиції, які відчутно поповнили зібрання провідних музеїв країни та 
заклали основи майбутнім видатним колекціям [59;60]. Відзначимо також 
помітне поповнення у цей період сфрагістичною проблематикою редактор-
1 Наприкінці XVIII ст. – на початку ХІХ ст. розповсюдженим було зарахування сфрагістики до 

складу семіотики. Таку позицію, наприклад, займали Й. Гейман, який дав дисципліні грецьку 
назву «сфрагістика», відомий фахівець у галузі дипломатики і геральдики Й.Х. Гатерер, професор 
Харківського імператорського університету К. Паулович та ін.
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ських портфелів часописів «Архіви України», «Український історичний 
журнал», «Історичні джерела та їх використання» [14,130].

Наприкінці 1950–х років, узагальнюючи досягнення у галузі сфра-
гістики М. Петров, вітчизняних і зарубіжних учених (К. Болсуновський, 
М.С. Грушевський, П.А. Китицин, М.П. Лихачов, В. Лозинський, 
М.П. Петров, А. Скальковський, Л. Харевичева, А. Хмель та ін.), 
І.П. Крип’якевич указав на ряд невідкладних галузевих завдань, викли-
каних необхідністю активізації уваги до українського сфрагістичного 
матеріалу. Серед них: вивчення печаток різних етапів історичного розви-
тку українських земель, зокрема періоду їх входження до складу Великого 
Князівства Литовського, Гетьманщини; адміністративних установ та судо-
вих округів XV–XVIII ст. (воєводства, ґродські і земські суди); ремісничих 
цехів, міст і сіл; громадських, релігійних організацій і приватних осіб. 
Віддаючи належне сфрагістиці як науці, що займається «постачанням 
матеріалу» для історії України, дипломатики, геральдики, генеалогії, 
палеографії, І.П. Крип’якевич наполягав на об’єднанні зусиль істориків 
задля складання її повної бібліографії, проведенні систематизованої 
інвентаризації та каталогізації печаток, які зберігаються в архівних, 
бібліотечних, музейних фондах, видання повного корпусу сфрагістичних 
пам’яток України, написання фундаментальних історичних, науково–
методичних і теоретичних розвідок [31,118–119]. Розвиток сфрагістики 
у 1960–1980–х рр. продемонстрував відчутне слідування складеному 
І.П. Крип’якевичем «плану», що знайшло підтвердження у багатьох 
наукових, науково–видавничих проектах галузі.

Поглинувши досягнення попередників – К.Є. Антиповича, 
В.О. Барвінського, В. Будки, В. Віттига, М. Гайсіга, М.С. Грушевського, 
М. Гумовського, Т. Жебравського, М.М. Корниловича, В. Лозинського, 
В.О. Модзалевського, М.М. Слабченка, Ф. Пекосінського, Л. Харевічевої, 
А Хмеля, А. Чоколовського, Д.М. Щербаківського, Ф. Яворського, 
[1;15;28;43;48;56], зроблені ними відкриття у сфері розшуку та вивчення 
сфрагістичних пам’яток, а саме – прочитанні легенд, дослідженні зо-
бражень, датуванні й визначенні авторства, описові, класифікації тощо, 
львівська школа сфрагістики, де склалося дві традиції ведення пояснення 
сфрагістичних елементів – від західноєвропейського (В.О. Барвінський) 
та східноєвропейського (І.П. Крип’якевич) зразків [3;29;30], у другій 
половині ХХ ст. примножила здобутки. Пізніше В.О. Гавриленко конста-
тував залучення до розроблення сфрагістичної проблематики дослідників 
Києва, Харкова, Вінниці, Запоріжжя, Луцька, Чернігова та інших міст, 
що призвело до значного розширення регіонального діапазону дослі-
джуваних матеріалів [14,132]. Проте найпотужнішим центром розвитку 
сфрагістики у 1960–1980–х роках залишався Львів, а саме – Львівський 
державний університет ім. І.Я. Франка та Центральний державний істо-
ричний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАЛ України). Неодноразово 
архів виступав провідним виконавцем наукових тем, утверджених 
Головним архівним управлінням при Раді Міністрів СРСР й узгоджених 
із Всесоюзним науково–дослідним інститутом документознавства та 
архівної справи. Серед досягнень архіву назвемо, наприклад, укладання 
облікової картотеки печаток, розроблення схеми їх опису, технічних умов 
зберігання, методичних рекомендацій фотокопіювання [46]. Дослідження 
зі сфрагістики стали невід’ємною частиною функціонування архівного 
постійно діючого семінару з архівознавства, джерелознавства та допоміж-
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них історичних дисциплін, науково–методичного кабінету спеціальних 
історичних дисциплін [4;5;8;19;25;53–55]. Методично налагоджена робота 
в архіві призвела до відчутних успіхів львів’ян, засвідчених багатьма пу-
блікаціями у фаховій періодиці, участю у всесоюзних і республіканських 
конференціях, постійним проведенням проблемно–тематичних лекцій 
перед студентськими аудиторіями.

Початково зусилля дослідників були спрямовані на продовження 
виявлення, обліку й описування архівного сфрагістичного матеріалу. 
Цьому сприяло докладне вивчення фондів ЦДІАЛ України, а також 
супутнє поглиблене студіювання здобутків вітчизняної і зарубіжної 
(передовсім польської) науки [33]. Важливі, раціонально вибудовані 
конструкції схем опису і класифікації печаток досліджуваного проміжку 
часу належать авторитетному львівському вченому, великому люби-
телю архівного семінару – О.В. Маркевичу. Запропонована ним схема 
дослідження печаток передбачала комплексне студіювання матеріалу їх 
виготовлення, способів відтиску, форми, написів, зберігання [55]. Окрім 
цього, дослідник розробив комплексну, фасетну схему класифікації печа-
ток як історичного джерела. Покликом при цьому стали наступні критерії 
їх диференціації: хронологічна ознака (наприклад, «Печатки періоду 
Київської Русі та Галицько–Волинського князівства») та ознака належ-
ності певній соціальній групі населення, приватній особі («Печатки міщан, 
шляхти, державних і суспільно–політичних діячів»), установі («Печатки 
державних установ на західноукраїнських землях в період панування 
Литовського князівства і Речі Посполитої (XIV–XVIII) ст.», «Печатки 
радянських установ Західної України після її возз’єднання з радянською 
Україною у вересні 1939 р.», «Печатки органів радянської влади в Галичині 
у 1920 р.»), одиниці адміністративно–територіального поділу («Печатки 
сіл і громад»), об’єднанням різного статусу («Печатки братств», «Печатки 
студентських об’єднань», «Печатки доміній», «Печатки революційних 
комітетів», «Печатки і штампи партизанських загонів, підпільних з’єднань 
1941–1944 рр.», «Печатки комуністичної партії Західної України та 
комуністичної спілки молоді Західної України») [33,28].

Практика виявлення й опису печаток спонукала О.В. Маркевича 
уніфікувати цей процес через укладання єдиних вимог до провадження 
процедури. Ним було змодельовано форму облікової картки печатки, 
яка містила такі графи: джерело виявлення, дата складання документа, 
матеріальна основа печатки, її колір, форма, розмір, стан збереження, 
розміщення, належність, текст. Подібний підхід утверджував переваги 
комплексного дослідження печаток у загальному корпусі документації та 
у кожному конкретному випадку, як джерела інформації, знаку свідчення 
оригінальності, автентичності, легітимності документа. О.В. Маркевич 
переконливо довів, що, лише вивчаючи усі складові печатки, можна 
створити умови для всебічної наукової критики документа, зокрема 
успішного проведення його датування, наступності появи у світі (оригінал, 
копія), середовища, обставин створення та функціонування [33]. 

До всього О.В. Маркевич запропонував визначити зв’язки 
сфрагістики з іншими галузями знань. На відміну від колег, які при цьому 
першочергово наголошували на спорідненості і суміжності дисципліни 
з дипломатикою, джерелознавством, палеографією, епіграфікою тощо, 
історик робить значний акцент на значенні сфрагістичних знань для історії 
установ, діловодства, документа [55]. Така міждисциплінарна установка 
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дослідника за змістом набагато ближча до пояснень залежностей між 
документознавством і сфрагістикою, ніж будь–яка інша. 

До найрепрезентативніших здобутків львівської наукової школи слід 
зарахувати також монографію В.О. Гавриленка «Українська сфрагістика: 
питання предмета та історіографії» (1977), що стала вислідом багаторічно-
го студіювання дослідником теми [14]. Монографія знайшла непідробне 
схвалення колег, які засвідчили не лише успіх окремого науковця, але й 
відповідний рівень досягнень історичної дисципліни, що уможливив про-
ведення перших узагальнень такого зразку у вітчизняній науці. 

В.О. Гавриленко порушив складні загальні історичні, теоретико–
методологічні засади розвитку сфрагістики, підхопивши діалог науковців 
довкола її структури, змісту, об’єкта, предмета, головних функцій, за-
вдань, міждисциплінарних зв’язків, запропонувавши при цьому власне 
бачення розв’язання більшості гостро дискусійних проблем, наслідуючи 
і критикуючи погляди колег. Так, у полеміці щодо визначення статусу 
дисципліни історик відстоює думку, що сфрагістика є допоміжною історич-
ною дисципліною, яка вивчає форму, зображення, написи, класифікацію 
печаток, пломб та інших сфрагістичних пам’яток із метою встановлення 
вірогідності, датування й авторства писаних джерел, дослідження окре-
мих сторін матеріальної культури, мистецтв, історії суспільства [14,19]. 
У такому розумінні В.О. Гавриленко розширює традиційний комплекс 
сфрагістики, поповнивши його гемами, скарабеями, керамічними і 
гончарними клеймами, штампами на металевих виробах тощо [13,296]. 
Структуруючи схему відносин загальне – конкретне, науковець дотриму-
ється думки про існування загальної сфрагістики, до складу якої входять 
сфрагістика стародавнього світу (Месопотамія, Єгипет, Вавилон, Персія, 
Ассирія), антична (Греція, Рим, їх колонії), візантійська, східна (Індія, 
Китай, Передня Азія); західноєвропейська та східнослов’янська (у т.ч. й 
українська) [13,295]. Не коментуючи правомірність такого поділу, заува-
жимо, автор чітко тримається усвідомлення їх відмінностей, специфіки, 
особливостей, що й породжує подібну диференціацію.

Цінними є спостереження дослідника стосовно еволюції печаток як 
знаку достовірності документної інформації, автентичності, легітимності 
документів і, у зв’язку з цим, засад їх експертизи. Міркуючи про мето-
дику експертизи печатки як знаку засвідчення документної інформації, 
В.О. Гавриленко віддає перевагу методу сфрагістичної аналогії, побу-
дованого на співставленні змісту, стилю легенд, характеру зображень, 
форми, розміру печаток, матеріалу, кольору відтисків, способів з’єднання 
із документом, кустодій тощо у межах певного джерельного корпусу; 
методу лінгвістичного аналізу графічних, мовних особливостей легенд, 
стилю письма, формулювань напису, розділових знаків, скорочень із 
метою зіставлення з палеографічними й епіграфічними матеріалами; 
семіотичному вивченню символів, емблем, зображених на печатках, відшу-
кання аналогій серед геральдичних і нумізматичних пам’яток; порівняння 
мистецького стилю, іконографічних типів, сюжету сфрагістичних зна-
хідок із іншими пам’ятками матеріальної культури, зокрема ювелірними 
виробами; технологічному методу вивчення прийомів різьби печаток 
і зіставлення з технікою обробки монет, пам’яток дрібної пластики); 
методу рентгеноскопії та рентгенографії; хімічному і спектральному 
аналізу [13,299]. Розроблення міждисциплінарної методики вивчення 
печатки як історичного джерела й елемента документа стало важливим 
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досягненням української сфрагістики. Доводячи важливість дослідження 
печаткових зображень, символів, емблем, найменування осіб, титулів, 
посад, графічної форми літер, систем скорочень слів, стилю і характеру 
письма, легенд, В.О. Гавриленко демонструє зв’язки науки із геральдикою, 
палеографією, епіграфікою, семіотикою, іконографією, іншими галузями 
знань, орієнтованих передусім на вивчення письмових видів документації. 
Продовжуючи сприйматись засобом визначення автентичності доку-
ментів, печатки слугували важливим історичним джерелом як пам’ятки 
матеріальної культури, історії техніки, мистецтва. Такий підхід розширю-
вав контекст дослідження сфрагістичного матеріалу, міждисциплінарний 
простір студіювання історичного джерела.

Не обійшов увагою дослідник такого важливого пізнавального при-
йому, як класифікація печаток, значно розширивши при цьому діапазон 
критеріїв. Спираючись на такі ознаки їх систематизації: дата, власник, зо-
браження, напис, спосіб прикладання, форма печатки, матеріал відтисків, 
науковець спробував виокремити можливі види історичного джерела, 
урізноманітнивши варіативність пропозицій за рахунок прагнення вичерп-
ної їх диференціації [13,307]. Безперечно, монографія В.О. Гавриленка 
стала важливою подією у галузі сфрагістики, узагальнивши здобутки 
методології, методики науки, розкривши поетапно шлях її еволюції: від 
емпіричних спостережень до спеціальної історичної дисципліни.

Отже відомі львівські історики, архівісти підтримали тяглість інтересу 
до сфрагістики, зміцнивши її низкою історичних, проблемно–теоретичних, 
методичних робіт, розширивши їх тематику [11;12;27;31;33–42;57]. Відтак 
особливості «радянських» печаток стали популярним дослідницьким 
об’єктом. Свідченням цього стало збагачення історіографії україн-
ської сфрагістики працями А.М. Аксьонова, Б.С. Ватулі, Б.П. Зайцева 
А.М. Катренка, М.Ф. Савицького та ін. науковців, котрі зосередили увагу 
на печатках документів державних, партійних, комсомольських, проф-
спілкових, кооперативних, культосвітніх та інших установ [2,45,21–24]. 
Безперечно, їх конкретні розвідки сприяли узагальненню знань про цей 
відбиток на документі, знак засвідчення та джерело інформації. Старання 
вчених фактично порушили партійні настанови в джерелознавстві, коли 
достовірність документа визначалася лише за ідеологічною ознакою. 

У 1960–1980–х роках сфрагістичні присвяти вперше з’явились у 
навчальних виданнях. Передусім йдеться про посібник для студентів 
історичних факультетів вищої школи В.І. Стрельського – «Основные 
принципы научной критики источников по истории СРСР» (1961) та 
колективну працю А.О. Введенського, В.А. Дядиченка, В.І. Стрельського 
«Допоміжні історичні дисципліни» (1963), у яких зроблено висновки 
про історію сфрагістики як дисципліни, намічено завдання, окресле-
но перспективи розвитку [7;50;51]. Особливе поцінування цього виду 
історичних джерел виявилося сфрагістики при з’ясуванні значення сфра-
гістики для встановлення автентичності письмових документів [50;51]. 
Відштовхуючись від постулату про важливу роль печатки як історичного 
джерела, В.І. Стрельський визначив їх цінність для безпосереднього 
багатопланового дослідження самих документів [7,181;50,33–35]. Таким 
чином, окреслення обсягу головного завдання сфрагістики – дослідження 
печаток як пам’яток історії і побуту, знаків засвідчення власності, засобу 
джерелознавчої експертизи документів, актуалізувало розгортання студій 
в історико–документознавчому напряму.
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Своєрідним підсумком розвитку сфрагістики у досліджуваний від-
тинок часу стала колективна монографія Інституту історії АН УРСР 
(нині – Інститут історії України НАН України) – «Вспомогательные 
исторические дисциплины: историография и теория» (1988) [9], де в од-
нойменному розділі розглядається діалогічний процес обміну ідеями між 
науковцями, народженими вивченням печаток, предмет концентрування 
зусиль дослідників, їх здобутки. Серед таких констатовано накопичення 
значної джерельної бази сфрагістики, викристалізацію її основних напря-
мів, розширення хронологічних рамок і тематики, з’ясування теоретичних 
питань, зокрема об’єктно–предметної сфери, методичних прийомів, успіхи 
науково–практичного змісту – виявлення, систематизація сфрагістичних 
джерел, згрупованих за тематичною ознакою та функційним призна-
ченням. Окрім цього, усвідомлення важливості класичних положень 
про печатку як історичне джерело, спонукало дослідників ідеологічно 
не обмежувати об’єкт дослідження сфрагістики, що призвело до актуалі-
зації вивчення сфрагістичних матеріалів, пов’язаних із історією церкви, 
королівських дворів, шляхти, інших верств населення українських зе-
мель, цехів тощо [12,35]. Разом із тим, намагання довести незалежність 
вітчизняної сфрагістики від зарубіжної призвело до удавнення об’єкта 
дослідження, що викликало активніше дослідницьке освоєння пам’яток 
часів античного Причорномор’я [10,76–78]. Це, в свою чергу, навряд чи 
можна вважати вдалим аргументом на користь «самостійності» науки, 
оскільки досліджуваний «північно–причорноморський сфрагістичний 
матеріал» мав античне походження.

Незважаючи на помітні успіхи української сфрагістики упродовж 
1960–1980–х років, багато наукових проектів, пов’язаних із розробленням 
програми виявлення, обліку та збереження печаток, підготовкою відпо-
відних фахівців, виданням їх описів, каталогів, альбомів тощо [10,78] 
залишились нереалізованими. Серед позитивних зрушень сфрагістики 
цього періоду відмітимо розширення функцій дисципліни, яка віднині 
сприймалася не тільки часткою дипломатичної критики, але й розгляда-
лася обов’язковим атрибутом комплексного історико–джерелознавчого 
дослідження, студій із соціальної історії, історії установ, діловодства, 
мистецтва. Хронологічне розширення об’єкта дослідження за рахунок 
звернення уваги до печаток ХХ ст. спричинило розроблення техніки екс-
пертизи криміналістами [13,21]. Активне введення печаток як історичного 
джерела у науковий обіг активізувало питання їх класифікації, модерні-
зації методик вивчення, розроблення окремих методів, як–от хімічного, 
активаційного, емісійно–спектрального, порівняльно–історичного, лінг-
вістичного, технологічного тощо. 

Наприкінці 1980–х років історична наука опинилася перед необхід-
ністю ширшого введення в науковий обіг українського сфрагістичного 
матеріалу, удосконалення методики досліджень, урізноманітнення їх 
тематики за рахунок, окрім іншого, акцентуації уваги на печатках систе-
ми діловодства ХХ ст. [9,186–187]. Найважливішим наслідком розвитку 
сфрагістики цього періоду у документознавчому контексті стало при-
йняття її міждисциплінарного внеску в науку про документ, викликаного 
зацікавленням інформаційним потенціалом печатки як елементу засвід-
чення достовірності документів, їх реквізиту. Відтак вивчення історії 
сфрагістики, її теоретичних і науково–практичних здобутків відкриє нові 
перспективи осягнення змісту не лише історичного джерелознавства, але 
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й історичного документознавства та документології, основні тенденції їх 
розвитку, розкриє чинники модерних неосфрагістичних сюжетів.
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Бездрабко В.В. К истории украинской сфрагистики в документовед-

ческом контексте (1960–1980) 

Освещаются эволюция отечественной сфрагистики в 1960–1980–х го-
дах, основные её достижения на фоне стабильности тенденций и новаций, 
вызванных разработкой современной источниковедческой и историко–
документоведческой тематики. Указано на важную роль изучения печатей 
как источника экспертизы документа.

Ключевые слова: сфрагистика, печать, исторический источник, документ, 
документоведение

Bezdrabko, V.V. On the history of ukrainian sphagistics in the dokument 

studies context (1960–1980)

The article is devoted to the evolution of domestic sphragistics during 1960–
1980–s, its basic achievements against the background of sustainable tendencies 
and innovations caused by the development of modern source, historic and 
document studies. It underlines the significance of seal studies as the source of 
a document expertise.

Key words: sphragistics, seal, historic source, document, document studies.
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УДК 930.1(477) Яремчук В. П.

Умови професійної діяльності істориків 
в Радянській Україні (середина 50–х – 

початок 70–х рр.)

Охарактеризовано умови, в яких працювали українські 

радянські історики в період середини 1950–х – початку 

1970–х років: особливості доступу до джерел інформації, 

механізми політичної цензури, методи заохочення та силового 

тиску. Зроблено висновок, що, попри відносне послаблення 

комуністичного диктату, влада і далі ефективно контролювала 

діяльність професійних істориків і доволі успішно запобігала 

будь–яким виявам непокори.

Ключові слова: українські радянські історики, комуністичний диктат, 
джерела інформації, політична цензура.

Загальновідомо, що, починаючи з 1930–х років, історична наука в 
СРСР була суворо підпорядкована політичним завданням, які ставилися 
партією–державою, і стала важливою складовою ідеологічної машини 
радянського тоталітаризму. Увагу фахівців привертають здебільшого 
інтелектуальні аспекти «поневоленої» української історіографії. Що ж до 
соціальної історії науки, то вона досліджується епізодично – переважно 
в контексті творчих біографій окремих істориків, які працювали в радян-
ський період; серед ширших проблем достатньо добре на сьогоднішній 
день опрацьовано питання впливу сталінських репресій на історичну 
науку України. Втім, найменший інтерес поки що дослідники виявляють 
(з різних причин, які не аналізуватимемо в цій розвідці) до соціальної 
історії історіографії в Радянській Україні у післясталінську епоху. Коли 
й піднімається питання – чому так сталося, що в умовах припинення 
масових репресій після 1953 року історики СРСР в основній своїй масі 
продовжували міфологізувати минуле на догоду смакам вождів і вождиків 
«керівної і спрямовуючої сили радянського суспільства»? – обмежують-
ся тривіальним: зберігався, мовляв, ідеологічний тиск, діяла каральна 
машина, історики працювали в умовах творчої несвободи. Натомість 
конкретні механізми, за допомогою яких партійно–державний апарат 
в СРСР домагався обов’язкового дотримання «бійцями ідеологічного 
фронту» панівних догм, залишаються непроаналізованими. На нашу 
думку, в цьому сенсі слід вести мову про методи організації та комуніка-
ції в історичній науці СРСР, які забезпечували можливість ефективного 
нагляду влади за історіографічним процесом, та умови професійної 
праці дослідників, які формувались тією ж владою, і дозволяли контр-
олювати і спрямовувати індивідуальну творчість науковців у потрібному 
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ідеологічному річищі на всіх її (творчості) етапах. В даному дослідженні 
ставимо за мету концептуалізацію останнього аспекту в контексті роз-
витку історичної науки в Україні в період послаблення комуністичного 
диктату в середині 1950–х – на початку 1970–х років, коли, за слушною 
метафорою І. Колесник, вона переживала своєрідний «мікроренесанс». 
Дійсно, цей час – аж до настання консервативного повороту в національній 
політиці компартії в 1972 – 1973 роеах, після якого «національна історія 
нагадувала мінне поле, складене з заборонених і напівзаборонених імен 
та сюжетів» [1,289] – позначений певним відродженням українознавчих 
історичних досліджень, що було пов’язане передусім з іменами відомих 
істориків І. Крип’якевича, М. Марченка, М. Брайчевського, Ф. Шевченка, 
О. Апанович, О. Компан, Я. Кіся, І. Бутича, Я. Дзири. Розгляд проблеми, 
умовно кажучи, «професійного клімату» в тодішній історичній науці 
УРСР дасть можливість виявити когнітивні підстави названої тенденції 
і, разом з тим, краще зрозуміти причини її обмеженості, навіть деякої 
ефемерності і, врешті–решт, приреченості.

Внаслідок цілеспрямованої інформаційної політики держави в усі 
періоди існування історичної науки в республіці історикам доводилося 
працювати в умовах відсутності вільного доступу до необхідних джерел 
та літератури. З іншого боку, в другій половині 1950–х – 1960–х років 
бачимо спроби ліберальних змін в цій сфері, які, проте, на торкалися її 
фундаментальної риси – бажання влади визначати і контролювати геть 
усі інформаційні потоки [2,509].

Зокрема, в добу хрущовської «відлиги» робилися спроби демократи-
зації архівної галузі, яка, після передачі її у 1939 році у відання НКВС, 
була повністю інтегрованою в тоталітарну систему [3,380]. Вони втіли-
лись у деякому зменшенні ролі партійно–ідеологічних чинників в роботі 
архівних установ, покращенні їх матеріально–технічної бази, поліпшенні 
умов зберігання документів, піднесенні наукового рівня роботи архівних 
працівників. До певної міри знаковою подією стало підпорядкування дер-
жавних архівів уряду СРСР, в Україні – уряду УРСР в 1960 році, хоча і 
надалі зберігалася запроваджена в 1929 році паралельна система партійних 
архівів, підпорядкованих вищим органам КПРС [3,430,456,473].

Важливим для дослідників–істориків практичним виявом змін в ро-
боті архівних установ УРСР стало розсекречення деяких архівних фондів. 
Так, до кінця 1957 року в системі державних архівів України було розсе-
кречено 62% одиниць зберігання, які перебували на таємному зберіганні. 
Більшість цих документів передали на загальне зберігання. Однак і надалі 
невід’ємною складовою архівних установ в СРСР залишалися засекречені 
фонди. Для допуску до них потрібно було мати «відношення» від наукових 
установ, а для деяких фондів – ще й від органів безпеки [3,472].

Роботу в архівних установах суттєво полегшувало започаткування 
в 1958 році видання путівників по архівах УРСР, які описували не-
секретні архівні фонди. Всього впродовж 1958 – 1971 років вийшли 24 
путівники по фондах центральних і обласних державних архівів. Було 
опубліковано короткий довідник «Державні архіви Української РСР» 
(К., 1972). З 1961 року почалась робота зі вдосконалення найважливішого 
елемента науково–довідкового апарату архівів – описів, яка триває до-
нині [3,486–487].

Попри позитивні зрушення, архіви продовжували залишатися ком-
понентом політичної системи СРСР, який обслуговував насамперед 
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політико–ідеологічні потреби правлячого режиму. З прийняттям в 1959 
році закритого «Методичного листа начальникам центральних держав-
них архівів СРСР, начальникам архівних управлінь – архівних відділів 
МВС союзних республік про перегляд порядку створення архівних до-
відників», який вказав на неприпустимість занадто повного розкриття 
змісту документів у підготовлених на той час путівниках, уповільнився 
темп розсекречення документів і переведення їх на загальне зберігання. 
Лейтмотивом діяльності архівів України була орієнтація на виявлення і 
використання в основному джерел з історії радянського суспільства, яка 
посилилась після видання у 1967 році постанови ЦК КПРС «Про заходи 
з дальшого розвитку суспільних наук і підвищення їх ролі в комуністич-
ному будівництві» [3,472– 473;4,427–441].

Найбільш закритою частиною архівних установ країни і УРСР 
зокрема (хоча й найкраще матеріально–технічно забезпеченою) зали-
шалися партійні архіви. До роботи з документами допускалися тільки 
члени партії, лише за наявності дозволів обкомів партії, в деяких випад-
ках – інших партійних та наукових структур, і певних форм допуску до 
ознайомлення із секретними матеріалами. Протоколи засідань Політбюро 
(Бюро, Президії), Секретаріату ЦК КПУ, бюро обкомів партії до читаль-
ного залу не видавалися. В описах проти цих справ робилася відповідна 
позначка. Практикувалася перевірка записів, зроблених дослідниками. 
Нерідко працівники читальних залів вирізали із їхніх зошитів певні місця 
[3,439;5,96].

Радянські історики були обмежені в доступі не лише до неопублі-
кованих джерел – їм було відмовлено в праві вільного використання й 
друкованого слова. Інтелектуальний кисень історикам в СРСР пере-
кривався за допомогою інституту політичної цензури. Цензура була 
невід’ємною частиною владної інфраструктури, мала багатошаровий 
та всепроникний характер (за визначенням західної дослідниці М. 
Т.Чолдін – «всецензура»), що забезпечувало тотальність ідеологічного 
нагляду. Цензурні функції здійснювали партійні органи, органи КДБ, 
власне цензурні установи, редактори видавництв і самих наукових текстів, 
рецензенти, академічні відділи та вузівські кафедри тощо [6,7–8]. На чолі 
«цензурної піраміди» стояли найвищі партійні інстанції, які визначали 
загальний напрям політики в цій сфері і давали вказівки з окремих питань 
(наприклад, на одній з нарад працівників системи Укрліту в кінці 1960–х 
років тодішній її начальник М. Поздняков прямо заявляв: «Потрібно 
пам’ятати, що органи цензури нічого не вигадують і не загадують. В сво-
їй діяльності вони керуються вказівками партії та уряду [...]» [7,арк.2]). 
Головним же «аналітичним центром», який приймав конкретні рішення, 
був апарат державної цензури, об’єднаний в централізовану загально-
союзну систему т. зв. «Головліту» (повна назва установи змінювалась). 
В Україні існував його республіканський підрозділ на чолі з «Укрлітом» 
або «Головлітом УРСР», якому в кожній області підпорядковувались 
«облліти».

Однією з функцій Головліту було укладання списків видань, забо-
ронених до використання в загальних фондах бібліотек та торговельній 
мережі. Такі індекси оформлювалися або як переліки окремих видань, або 
як переліки авторів, всі праці яких були заборонені. Найбільший масив 
в списках становили «політично шкідливі» тексти. Вони вилучалися 
з загального доступу і передавалися на зберігання в спеціальні фонди 
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бібліотек. В Україні на початку 1970–х років було 26 таких спецфондів 
[8,арк.54;9,арк.22]. Процедура допуску до «спецфондівської» літератури 
була аналогічною до схеми доступу до засекречених архівних фондів.

В різний час було накладене табу Головліту фактично на все сер-
йозне українознавство [10,76], в т. ч. й «буржуазно–націоналістичну 
історіографію» історії України. Зокрема, на середину 1950–х років в спец-
фондах знаходились твори М. Грушевського, Д. Дорошенка, О. Оглоблина 
[5,314–319;6,81,111]. 

Ліберальні вітри хрущовської «відлиги» наклали відбиток і на діяль-
ність органів цензури. Зокрема, у зв’язку з реабілітацією багатьох авторів 
«політично шкідливих» видань з авторських списків, що налічували 3310 
осіб, твори яких раніше вилучалися з відкритого користування, до 1 січня 
1960 року виключено 2 635 імен. Внаслідок цього в загальні фонди біблі-
отек повернуто близько 18 тис. назв книжок [2,502]. Цікаво, що одним із 
рішень Головліту в 1963 році було повернуто у відкритий обіг твори О. 
Оглоблина та К. Штеппи [6,81,111]. Вірогідно, що в 1960–і – 1980–і роки в 
заборонних списках не було праць М. Грушевського, окрім «Ілюстрованої 
історії України» (К.,1918), на яку вказує один із «Зведених покажчиків» 
Укрліту 1954 року. На думку С. Білоконя, в умовах того часу влада муси-
ла рахуватися з тим, що М. Грушевський був союзним академіком, який 
жодного разу не стояв перед судом [10,74–75].

Установи Головліту відігравали головну роль у здійсненні контролю 
над «ідейно–політичним змістом» наукових праць істориків в СРСР. 
Політичне потепління в країні не привело до зменшення інтенсивності 
ідеологічного нагляду. Відповідно до існуючого порядку, книги, брошури, 
інші друковані видання підлягали контролю цензорів Головліту. Видання 
деяких видів друкованої продукції, зокрема навчально–методичної літе-
ратури та бібліографічних покажчиків, дозволялося без головлітівського 
«сита», під відповідальність самих видавництв та організацій, які готували 
їх до друку [11,арк.184;12,арк.8;13,арк.1–3;14,арк.20]. 

Основним чинником, який визначав характер цензорських втручань 
в наукові історичні праці, була поточна історіографічна кон’юнктура, 
офіційний образ історії, прийнятий у той чи інший час. Немало залежало 
й від особистої позиції і пильності цензорів, загальний рівень професійної 
сумлінності яких, за спостереженням Я. Ісаєвича, у 1950–і – 1980–і роки, 
порівняно з попереднім часом, помітно знизився [15,7].

Як свідчать джерела, цензори вносили зміни політико–ідеологічної 
спрямованості в тексти істориків в двох випадках – коли інтерпретації 
історичних подій прямо суперечили ідеологічно прийнятним та коли 
наводився фактичний матеріал або цитати із джерел, що давали підстави 
для сумнівів в слушності офіційних трактувань. При цьому, очевидно, 
що «додаткова політична редакція» (як це називалось мовою документів 
Головліту) частіше відбувалася в другому, ніж у першому випадку – 
адже історики були невільниками передусім «цензури власної голови», 
готували свої твори до друку, вправно орієнтуючись у чіткому наборі 
офіційних постулатів і висновків, якого слід було беззаперечно притри-
муватись. У виборі ж фактологічного підґрунтя своїх студій вони були 
значно вільнішими. Для ілюстрації вищезазначеного наведемо кілька 
показових прикладів.

Рішенням Львівського облліту в 1960 році із збірника «У боротьбі 
за Радянську владу і соціалізм», що готувався до друку у видавництві 
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Львівського університету, було знято статтю В. Сульженка «Ідейно–
виховна робота в масах та її роль в боротьбі трудящих проти залишків 
українських буржуазних націоналістів». На погляд співробітників цієї 
установи, «використовуючи архівні матеріали про терористичну діяль-
ність банд українських буржуазних націоналістів на території Львівської 
області в перші післявоєнні роки, автор показував цей рух як масовий і 
такий, який залякував населення західних областей України. Так, напри-
клад, на сторінці 230 автор писав: «З кожним днем зростало число осіб, 
які покинули банди і назавжди відмовились від контрреволюційної наці-
оналістичної діяльності, приходили з повинною в частини Червоної Армії 
та в органи Радянської влади, складали зброю. Так, лише у Львівській 
області на весну 1945 року з’явилось близько 15 тисяч учасників націона-
лістичних банд». Поверхово, без аналізу була зображена ідейно–виховна 
робота в масах, котру проводили партійні організації західних областей 
України. Тов[ариш] Сульженко обмежився лише цифрами про кількість 
прочитаних лекцій і проведених бесід у Львові та області в 1944 – 1948 
роках. Автор здебільшого оперував тільки цифровими відомостями за 
1944 – 1948 роки і тим самим не знайшли повного відображення ті величні 
соціалістичні перетворення, котрі під керівництвом партійних організацій 
були досягнуті трудящими західних областей УРСР за роки Радянської 
влади» [5,455–456].

У 1960 році у видавництві Харківського університету готувалася до 
друку книга І. Рибалки про Директорію УНР. Видавництво надіслало її 
верстку в Головліт УРСР. Там вона потрапила до рук пильного рецензента, 
який у своєму висновку зазначив, що автор широко використовує пресу 
та архівні фонди Директорії, які за змістом були «націоналістичними». 
Відтак обком партії «порадив» провести спільне засідання кафедр історії 
СРСР та історії УРСР університету, на ньому обговорювалась верстка 
праці. Після цього авторові запропонували «повикидати матеріали з 
націоналістичних джерел» і тільки тоді книгу у скороченому вигляді до-
пустили до видання – у 1962 році вона побачила світ під назвою «Розгром 
буржуазно–націоналістичної Директорії на Україні» [16,134–135].

В книзі «Ідеологія зради і запроданства», підготовленій у 1970 році 
до друку видавництвом «Карпати», «без необхідності наводились розлогі 
міркування В. Винниченка релігійно–націоналістичного характеру». На 
вимогу облліту Закарпатської області цитату було виключено із тексту 
книги [8,арк.21].

Слід сказати про те, що у випадку наявності таких розбіжностей у 
змісті праці історика з дозволеними інтерпретаціями, які було видно «нео-
зброєним оком», її просування до друкарського верстата зупинялось ще 
на стадії завершеного авторського тексту, без залучення головлітівських 
«фахівців» – чи то в академічному відділі, чи на вузівській кафедрі, чи у 
видавництві. Гостре викриття хибності пануючих поглядів на характер 
українсько–російських взаємин у ХVІІ – ХVІІІ ст., здійснене у праці М. 
Брайчевського «Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу 
однієї концепції», зумовило недопущення її до друку в Українському 
історичному журналі в 1966 році, попри те, що ідея написання тексту 
спочатку була підтримана керівництвом Інституту історії (далі – ІІ) 
АН УРСР [17,294–295;18,64–65]. Жодне видавництво, куди звертався 
професор Київського університету М. Марченко у кінці 1960–х – на 
початку 1970–х роках, не захотіло публікувати через «неактуальність» 
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тексту його значно розширеного і доповненого, порівняно з виданням 
1959 року (яке мало назву «Українська історіографія (з давніх часів до 
середини ХІХ ст.)»), доведеного до кінця ХІХ ст. синтезу про історію 
української історичної думки [19,357–358]. Як про буденне явище згадував 
про недопущення до друку з ідеологічних мотивів навіть планових праць 
науковців ІІ АН УРСР добре поінформований багатолітній співробітник 
цієї установи В. Сарбей. Зокрема, у другій половині 1960–х років було 
заборонено публікувати роботу О. Лугової про соціально–економічний 
розвиток міст України другої половини ХІХ ст., оскільки дослідниця 
ставила у ній питання про колоніальне становище України в складі 
Російської імперії [20,56;21,74].

Держава була фактично єдиним працедавцем в Радянському Союзі. 
Тому вчений міг працювати і отримувати платню тільки в державних 
установах; отримання авторських гонорарів теж фактично залежало 
від державних контролюючих органів та видавництв, які забезпечували 
публікацію наукових досліджень. Відтак науковці, в т. ч. історики, були 
цілковито матеріально залежними від влади. У разі отримання посади 
у науково–дослідному інституті чи вищій школі людина здобувала 
престижну і порівняно високооплачувану роботу (так, зокрема, в 
академічних інститутах та вузах у 1950–і – 1960–і роках заробітна 
платня кандидатів і докторів наук була співмірною з платнею партійних 
функціонерів середнього та вищого щаблів, а керівник науково–дослідної 
установи міг отримувати більше, ніж міністр), особливо плідним в 
науковому сенсі, а також фаворизованим особам, особам, що посідали 
високі посади в наукових інституціях надавались й інші матеріальні 
блага – квартира, можливість поїздок за кордон тощо. Перед істориками 
відкривались перспективи й певної реалізації їхніх творчих здібностей, 
можливість очолити яку–небудь кафедру чи відділ, мати аспірантів, 
активно друкуватись [22,162;23,663;24,7]. Важливим моментом було й 
те, що з випускників історичних факультетів комплектувався значний 
процент апаратників партійних органів, органів безпеки (зокрема тих 
ланок, що займалися ідеологічним наглядом) [25,55], а наукова кар’єра 
історика нерідко ставала трампліном для стрибка у вищі ешелони 
влади і одночасно – запасним майданчиком після звільнення з роботи в 
державному чи партійному апараті. Про це яскраво свідчить біографія 
«сучасного Кочубея» (як його називали в колах тогочасної української 
інтелігенції) В. Маланчука – не тільки впливового в 1950–і – 1970–і роки 
партійного діяча, а й порівняно ерудованого і амбіційного історика, який 
захистив докторську дисертацію у 35 років [26], майже усіх директорів 
ІІ АН УРСР післявоєнного часу [21, 325 – 352]. 

У випадку незгоди з існуючим станом речей в історичній науці, 
виявленій в наукових текстах, чи непокори в інший спосіб на всіх названих 
вище можливостях і преференціях можна було ставити, за висловом 
Ю. Мицика, «жирний хрест» [26,7]. Більше того, історику загрожувало 
використання проти нього різноманітних репресивних методів впливу. 
Після 1953 року держава відмовилась від прямих фізичних репресій як 
засобу «перевиховання» вчених. Це привело до деякого розкріпачення 
творчої думки, зронило в окремих істориків, особливо в перші роки після 
ХХ з’їзду КПРС, сподівання на настання справжньої свободи наукових 
дослідів. Як влучно зазначав вдумливий очевидець тогочасної ситуації 
в радянській гуманітаристиці відомий російський історик–медієвіст 
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А. Гуревич, «При Сталіні історики боялись і мовчали, при Хрущові – і 
боялись, і сміялись» [27,211]. Однак вже незабаром стало зрозуміло, що 
влада каратиме за щонайменші вияви альтернативної історичної думки, 
використовуючи надалі більш витончені і селективні форми тиску. 
Як покажемо далі, арсенал цих форм впродовж зазначеного періоду 
був сталим. Цілком певним виглядає й факт зростання інтенсивності 
їх застосування, починаючи з другої половини 1960–х років, що було 
пов’язано з посиленням неосталіністських тенденцій у внутрішній політиці 
режиму після приходу до влади в СРСР Л. Брежнєва, розгортанням 
відкритих репресивних акцій проти інакодумців, в т. ч. в Україні [28,47–
120]. Слід також зауважити, що переслідування вчених–істориків, крім 
ідеологічного, часто мали й особистий підтекст – людська неприязнь, 
особисте «кар’єрне» суперництво, небажана професійна конкуренція 
тощо.

Охарактеризовану вище політичну цензуру, яка брутально деформувала 
результати наукової творчості, а то й блокувала оприлюднення студій 
істориків, слід вважати «найбуденнішим» способом утримування їх в межах 
дозволеного. Водночас варто наголосити на тому, що з середини 1950–х і 
до початку 1970–х років влада фактично не практикувала встановлення 
абсолютних заборон на публікацію творів окремих дослідників, які працювали 
в УРСР, за допущені ними ідеологічні «відхилення».

Випробуваним методом боротьби проти інакодумства була організація 
«проробок», цькування істориків, які припустилися «ідейних» помилок. 
Це робилося через проведення зборів «трудових колективів» і партійних 
організацій (для істориків, які були членами КПРС), наукових 
конференцій, інспірування негативних, в т. ч. т. зв. «закритих» (тобто 
замовлених органами ідеологічного контролю і таємних) рецензій. Метою 
таких заходів було залякування вчених, примушування їх до відречення 
від своїх «хибних» поглядів. Суто наукові зібрання проходили менш 
істерично, а їх «винуватців» журили більш «по–батьківському», ніж у 
сталінські часи, в суперечках добиралися наукові, а не лише ідеологічні 
аргументи. Партійні збори ж відбувалися більш «традиційно», з висуненням 
звинувачень і категоричних вироків, як правило, закінчувалися санкціями 
проти відступника – вимогою оприлюднити «визнання помилок», 
винесенням «суворого попередження», т. зв. «догани з занесенням до 
особової справи». Найбільш суворим покаранням «по–партійній лінії» 
вважалося (і насправді було) виключення з партії, але до нього, зазвичай, 
не доходило.

Низку таких заходів було проведено в другій половині 1950–х – на 
початку 1960–х років. Деякі з яких набували навіть характеру кількарічних 
«дискусій» (як, приміром, «справа» на той час співробітника Інституту 
суспільних наук (далі – ІСН) АН УРСР О. Карпенка, якому відповідальні 
функціонери Львівського обкому партії та ЦК КПУ, підтримані деякими 
істориками, закидали «методологічні помилки» та «фактичні неточності» 
його концепції подій листопада 1918 року у Східній Галичині як 
«народної», «прогресивної буржуазно–демократичної» та «національно–
демократичної» революції [29;30;31,12–15]; або кампанія звинувачень 
на адресу провідного вченого ІІ АН УРСР Ф. Шевченка за порушення 
канонів висвітлення українсько–російських взаємин середини ХVІІ ст. 
в його присвяченій цій проблемі монографії «Політичні та економічні 
зв’язки України з Росією в середині ХVІІ ст.» (Київ, 1959) [32,528–542]). 
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Активна громадянська позиція М. Марченка (на той час – доцента 
Київського педінституту) стала підставою для розгляду його громадської 
діяльності на засіданні Сталінського у м. Києві райкому партії в червні 
1956 року, де йому було винесено «догану з занесенням до особової справи» 
за «непартійний виступ» на партійних зборах педінституту, присвячених 
обговоренню рішень ХХ з’їзду КПРС (такі збори, на яких зачитувалась 
«закрита» доповідь М. Хрущова, в березні 1956 р. відбувались по всій 
країні). Провина історика, який з власного досвіду знав про «принади» 
сталінської тиранії (його було репресовано в роки війни як «активного 
українського націоналіста»), полягала в тому, що він на згаданому 
зібранні гостро критикував сталінізм, зокрема національну політику партії 
(наприклад, висловив думку, що «українська культура за роки радянської 
влади розвивалася менше, ніж у дореволюційні роки, що зараз немає 
майже українських шкіл і ми маємо факти, коли в школах діти не можуть 
навчатися українською мовою») [33,арк.14;34,193–194;21,592–593]. 

Такі інструменти впливу на «неслухняних» істориків використовувались 
і в пізніший період. На спробу доцента Львівського університету, історика 
економічної думки в Україні С. Злупка поставити на науковій сесії, 
що відбувалася в Москві в 1964 році, питання про необхідність ревізії 
усталених оцінок деяких проблем історії Східної Галичини кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. [35,216–219], миттєво відреагувала партійна організація 
вузу. В тому ж році партійний комітет університету, за спиною якого 
стояв В. Маланчук (що був тоді секретарем Львівського обкому партії), 
провів засідання, на якому було прийнято рішення «вказати на політичну 
незрілість виступу» С. Злупка та розглянути питання про доцільність його 
перебування в докторантурі. За наполяганням В. Маланчука історика 
було відкликано з докторантури, згодом, вже працюючи в міністерстві 
вищої і середньої спеціальної освіти (1967 – 1972 рр.), пильний партійний 
ідеолог домігся заборони на виїзд науковця до Куби для читання 
курсу «марксизму–ленінізму» [5,621–623;36,176–177]. В 1970 році 
нависли хмари над одним з ентузіастів громадського руху за увічнення 
запорізького козацтва, натхненником створення в 1965 році меморіалу 
степового лицарства на острові Хортиця, істориком–краєзнавцем, який 
тоді працював на посаді заступника голови Запорізького облвиконкому, 
М. Киценком. Функціонери обкому партії знайшли ідеологічну крамолу 
у в цілому «невинній» з ідеологічного погляду брошурі М. Киценка 
«Запоріжжя в бурях революцій» (Дніпропетровськ, 1969). Відтак в лютому 
1970 року бюро обкому прийняло спеціальну постанову, в якій вказало 
автору на «серйозні спотворення і помилки», допущені ним в згаданій праці 
[11,арк.139–142]. Однак на більш високий рівень тоді розгляд питання не 
вийшов – ймовірно, через несерйозність і надуманість (для ідеологічної 
ситуації того часу) висунутих звинувачень, а М. Киценко продовжував 
працювати над реалізацією задуманого, в т. ч. над підготовкою до друку 
другого видання своєї книги «Хортиця в героїці та легендах» (перше 
побачило світ у 1967 р.) [37,26–27]. 

Найбільш жорстким за тих умов способом дисциплінування 
«небажаних» науковців було звільнення їх з місця праці. Як видається, 
розправа в такий спосіб тоді розглядалася як екстраординарний метод 
«кадрової політики». Вона не означала позбавлення вченого засобів до 
існування, адже за тогочасної ситуації зберігалась можливість знайти 
роботу в іншій науковій установі. Крім того, у випадку політичних мотивів 
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усунення з займаної посади того чи іншого історика влада здебільшого 
намагалася маскувати це, звільнення оформлялося або як таке, що сталося 
«за власним бажанням», або як звичайне «скорочення штатів». 

Так, попри рекомендацію з боку ЦК КПУ усунути з ІСН АН УРСР 
політично неблагонадійного Я. Дашкевича (який, мовляв, «повернувся 
з покарання (був репресований і перебував в ув’язненні в 1950 – 1956 
рр. – авт.) і не представляв наукової цінності»), висловлену керівництву 
установи в 1959 році, історик і далі продовжував працювати в Інституті. 
В 1966 році вченого все таки «пішли», але в 1967 році він посів посаду 
старшого наукового співробітника, завідувача відділу Музею етнографії 
та художніх промислів АН УРСР у м. Львові [5,388;38,135]. В 1968 році 
формально – не пройшов чергової «атестації», фактично – за активну 
громадську діяльність, участь в русі шістдесятників з ІІ АН УРСР звіль-
нили М. Брайчевського. Головне звинувачення, яке висловлювалось 
історику – підписання ним зверненого до вищого керівництва СРСР 
т. зв. «листа 139», в якому висловлювалось занепокоєння інтелігенції 
республіки тенденціями відходу від рішень ХХ з’їзду, «порушеннями 
норм соціалістичної демократії» [39,248–253,272]. М. Брайчевський на 
той час був автором понад 200 публікацій, в т. ч. чотирьох індивідуаль-
них монографій, розділів в колективних синтезах, статей в зарубіжних 
часописах. Але вже в 1970 році вчений повернувся до ІА АН УРСР, в 
якому починав свою наукову діяльність, йому було надано, за підтримки 
директора Інституту Ф. Шевченка, широкі можливості для реалізації його 
новаторських ініціатив та планів [40,арк.53;41,17–19]. Звільнений в 1970 
році за «ідеологічну крамолу» в лекціях з курсу історії СРСР, які читалися 
студентам Львівського університету, доцент цього вузу, доктор історич-
них наук О. Карпенко в тому ж році був прийнятий на посаду старшого 
наукового співробітника Музею етнографії та художніх промислів АН 
УРСР [42,80]. Через постійне цькування впродовж 1971 – 1972 років, зви-
нувачення в «ідеологічних збоченнях» змушений був звільнитись у 1972 
році завідувач кафедри історії УРСР історичного факультету Львівського 
університету професор М. Кравець. В тому ж році він переїхав на роботу 
до Чернівецького університету, де став завідувачем кафедри історії СРСР 
[42,80–81]. В 1968 році за спроби більш об’єктивного дослідження по-
літики радянської влади в українському селі в період колективізації був 
підданий ідеологічному тиску і залишив «за власним бажанням» ІІ АН 
УРСР його співробітник І. Ганжа. Впродовж 1968 – 1971 років він пра-
цював викладачем, доцентом, виконувачем обов’язків завідувача кафедри 
історії та архівознавства Київського державного інституту культури, з 
1971 року – доцентом на історичному факультеті Київського державного 
педагогічного інституту [21,24,508–509].

В УРСР з боку деяких партійних і наукових функціонерів чинився 
прихований, але й добре організований спротив окремим національно 
орієнтованим і одночасно висококваліфікованим дослідникам, які роз-
робляли «неактуальну», хоча формально й не заборонену проблематику, 
у захисті їхніх дисертацій. Довгі 20 років робив спроби захистити доктор-
ську дисертацію про історію селянства Гетьманщини один з небагатьох 
вцілілих після репресій 1930–х років учнів М. Грушевського М. Ткаченко. 
На перешкоді стояли його слава «грушев’янця» та непорядність декого 
з його колег–істориків. Дисертація врешті була захищена в 1964 році, 
в 1965 році вченого не стало [43,551]... Впродовж майже восьми років 
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різноманітні перепони чинилися захисту новаторської кандидатської 
роботи філолога та історика Я.Дзири про взаємозв’язок літопису Самійла 
Величка та творчості Тараса Шевченка; вона була захищена в Одеському 
університеті в 1968 році [44,15–16].

Професійні борці проти «українського буржуазного націоналізму» в 
Радянській Україні, які прагнули бути «святішими за самого папу» (себто 
бюрократії союзного Центру), спонукали двох чільних українських істо-
риків того часу до перенесення захисту їхніх контроверсійних, з погляду 
української номенклатури, дисертацій за межі республіки – в провід-
ні наукові центри СРСР, якими були Москва і Ленінград, де не такою 
актуальною була необхідність давати відсіч «націоналізму» і де ще не 
витруєними були старі академічні традиції. Так, М. Марченко в 1961 році 
успішно захистив в Ленінградському університеті докторську дисертацію, 
присвячену історії української історіографії – темі, якої, за словами його 
внука, видатного діяча дисидентського руху В. Марченка, «йому ніколи б 
не захистити в Україні» [19,356]. В 1963 році в Інституті історії АН СРСР в 
Москві захистив докторську дисертацію на підставі гостро критикованої за 
«ідейні вади» згадуваної вже монографії про українсько–російські зв’язки 
в ході «визвольної війни» сер. ХVІІ ст. Ф. Шевченко, причому голосування 
за присудження відповідного наукового ступеня було одностайним, що 
рідко траплялося в історії Інституту [45,536–540].

Історики в УРСР після 1953 року працювали у суперечливих 
обставинах. Їхня професія, особливо коли ідеться про дослідників 
історії проблем радянського періоду та КПРС–КПУ, стала набагато 
безпечнішою, ніж у недавньому минулому, та доволі привілейованою в 
престижному і матеріальному сенсах. Проте вчений–історик в Україні 
залишався в значній мірі «декласованим» як вчений, адже не мав звичного, 
наприклад, для його західного колеги верстату наукової творчості. 
Відтак з незалежних від неї обставин професійна історіографія в УРСР 
була приречена хоча б цим фактором на провінціалізм, і залишається 
лише дивуватись, як окремим дослідникам вдавалось готувати праці 
високого рівня, які не втратили свого наукового значення і донині. Не 
менш прикрою обставиною було те, що люди, які досліджували в УРСР 
історію своєї Батьківщини, продовжували знаходитись під жорстким 
пресом пристосованої до нових політичних реалій карально–наглядової 
складової комуністичного режиму. Не повинно вводити в оману те, 
що політичні утиски істориків УРСР в зазначений період були менш 
масштабними і порівняно м’якішими, ніж аналогічні процеси, що 
стосувалися діячів тогочасної української літератури і журналістики – 
тих царин інтелектуальної творчості, з яких, як відомо, вийшли лідери 
українських «шістдесятників», а згодом і дисидентів. Очевидно, 
що навіть з лібералізацією радянської політичної системи прояви 
інтелектуальної незалежності в середовищі вчених–істориків України, 
які «заслуговували» на відповідну реакцію влади, були винятком з 
правила. Проте безсумнівно й інше – на професійну поведінку істориків в 
республіці впливали не тільки і не стільки владні нагінки, які торкнулися 
відносно невеликого кола найбільш «неслухняних» дослідників, скільки 
загроза їх застосування. Отож силові механізми підкорення інтересам 
правлячої партійно–державної бюрократії діяли в історичній науці 
УРСР фактично з такою ж самою потужністю, як і на інших ділянках 
суспільно–політичного життя.
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Яремчук В.П. Условия профессиональной деятельности историков в 

Советской Украине (середина 50–х – начало 70–х гг.)

Дана характеристика условиям, в которых работали украинские советские 
историки в период середины 1950–х – начала 1970–х годов: особенностям 
доступа к источникам информации, механизмам политической цензуры, 
методам поощрения и силового давления. Сделан вывод, что, несмотря на 
относительное ослабление коммунистического диктата, власть и дальше 
еффективно контролировала деятельность профессиональных историков и 
весьма успешно предупреждала какие либо проявления свободомыслия.

Ключевые слова: украинские советские историки, коммунистический 
диктат, источники информации, политическая цензура.

Yaremchuk, V.P. The conditions of the professional work of historians in 

the Soviet Ukraine (the mid 50s–the early 70s)
The conditions in which the Ukrainian Soviet historians worked in the middle of 

1950s and the beginning of 1970s have been characterized. The peculiarities of 
the access to the sources of information, the arrangement of political censorship, 
the methods of encouragement and steamroller have been analyzed. It has been 
concluded that the authorities kept controlling the activity of the professional his-
torians and prevented any acts of disobedience successfully despite the reduction 
of communistic dogmatic control.

Key words: Ukrainian Soviet historians, communistic dogmatic control, the 
sources of information, political censorship.
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УДК 141.7(477) Андрущенко Т. В., Науменко У. В. 

Європейські соціальні стандарти: 
перспектива для України

Аналізуються європейські стандарти життєвого процесу, стан 

і рівень їх досягнення в Україні.

Ключові слова: європейські стандарти, соціальні інтереси, соціальна 

політика, стиль і якість життя. 

Подолання відставання України від країн ЄС диктує необхідність 
послідовного впровадження принципів соціальної ринкової економіки, яка 
характеризується розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем 
економічного розвитку, політичною демократією, діяльністю незалежних 
від уряду профспілок і об’єднань підприємців, гарантованим доступом до 
системи освіти та охорони здоров’я, розвиненою системою соціального 
захисту. Водночас соціальна ринкова економіка в Європейському Союзі 
не є чимось статичним, вона пристосовується до економічних, політичних, 
соціальних і технологічних змін. 

Сучасною тенденцією в багатьох західноєвропейських країнах є зни-
ження високих граничних податкових ставок та деяке зменшення рівню 
допомоги за соціальним страхуванням, а також заходи щодо зниження 
фінансового дефіциту. Створюється новий розподіл соціальної відпові-
дальності між державою та громадянами. Соціальна ринкова економіка 
гарантуватиме ефективний процес трансформації та інтеграції в нових 
умовах, якщо поєднує, з одного боку, політику, що стимулює розвиток 
і зайнятість, стримує циклічне безробіття та стимулює інвестиції. З 
іншого – фінансування або забезпечення державою освіти та охорони 
здоров’я і підтримку системи соціальних виплат, яка живить суспільство 
та солідарність його членів, захищає майбутнє (підтримка дітей) у межах 
системи раціонально визначеного обсягу внесків на соціальне забезпе-
чення та податків. 

Сучасні компоненти соціальної ринкової економіки в ЄС, як вважають 
фахівці, базуються на наступному:

соціальні інтереси визначають стратегію економічну політики, • 
загальна мета якої полягає в тому, щоб розвинути потенціал всіх 
людей; 
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ефективна соціальна політика можлива лише за умови макро-• 
економічної стабілізації; 
урядові фінанси мають бути надійними, щоб забезпечити свободу • 
вибору правильного рівня і профілю податків. Без ефективного і 
прозорого механізму збирання податків суспільна відповідальність 
неможлива; 
системи соціального забезпечення повинні більшою мірою нада-• 
вати послуги всім людям, ніж створювати мережу забезпечення 
лише мінімального рівня для найменш забезпечених верств на-
селення. Вони повинні засновуватися на принципах соціальної 
та індивідуальної відповідальності всіх громадян та створювати 
стимули до праці; 
ефективна ринкова економіка вимагає відповідного інститу-• 
ціонального розвитку, установи повинні бути гнучкими, а їх 
дії – скоординованими, щоб пристосуватися до нових викликів; 
охорона здоров’я, освіта та виховання дітей – найважливіший • 
компонент інвестування в майбутнє; 
охорона навколишнього середовища та нормальні умови праці • 
означають меншу кількість витрат на охорону здоров’я і стиму-
люють зростання виробництва; 
жодна соціальна політика не може компенсувати втрату робочих • 
місць. Отже, економічна політика, яка підтримує повну зайня-
тість робочої сили, є також найкращою соціальною політикою 
[1,2;2,37–38]. 

Найважливішими з соціальних проблем України, що потребують ви-
рішення в контексті «європеїзації», створення передумов для наближення 
до ЄС є збільшення доходів населення та розвитку соціальних програм. 
Досягнення європейських стандартів в соціальній сфері – рівня доходу, 
структури споживання, добробуту, зайнятості, фінансування соціальних 
програм, що забезпечують розвиток людських ресурсів, має пріоритетне 
економічне значення, оскільки від цього залежить можливість включення 
в європейський ринок праці, доступ до ринку товарів і послуг, розвиток 
гуманітарного капіталу, формування середнього класу та, в остаточному 
підсумку, забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України.

Принципово важливими для майбутнього країни є вкладення у люд-
ський капітал. Статистика показує, що рівень освіченості населення цілком 
відповідає світовим стандартам, але якість освіти сьогодні погіршується, 
оскільки вона визначається насамперед розмірами капіталовкладень на 
кожного, хто залучений до навчання. У рішенні Державної Ради з питань 
Європейської і Євроатлантичної інтеграції України від 19 травня 2003 
року «Про дальші заходи у сфері європейської і євроатлантичної інтегра-
ції України» освітній рівень громадян України визначений не гіршим за 
такі країнами ЄС як Німеччина, Іспанія, Греція за витратами грошей на 
освіту у відсотках від ВВП [3,16–17]. Але оскільки бюджет нашої країни 
набагато нижчий, ніж у країнах ЄС, то витрати на освіту в Європі значно 
вищі ніж в Україні. Показовим у цьому авспекті є не відсоток, спрямований 
на розвиток освіти, а розміри асигнувань на душу населення.

Зростання витрат на соціальні програми в країнах ЄC сприяє підтри-
манню соціальної стабільності та суспільної злагоди внаслідок обмеження 
бідності та попередження соціальної поляризації. В Україні, навпаки, 
проблема бідності набула особливої гостроти і, за оцінками деяких еко-
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номістів, нижче рівня бідності, або на її межі знаходиться близько 40% 
населення. Водночас, соціальне розшарування має разючі масштаби. За 
оцінками Міністерства економіки України, до категорії бідних належить 
28,4 % населення, серед них до злиденних – 15,1 %. В інших країнах – 
нових членах ЄС рівень бідності є істотно меншим: в Естонії – 8,9 %, 
Польщі – 23,8 %, Угорщині – 14,5 %, Чехії – 0,8 %. За розрахунками 
фахівців Світового банку, рівень абсолютної бідності в Україні у півтора 
рази перевищує показники Польщі, і у 2 рази – Угорщини. За оцінками 
Центру Разумкова, критичне співвідношення доходів найбільш багатих 
і найбільш бідних громадян України – 30:1 (у країнах ЄС ця пропорція 
складає – 5–7:1). 

Отже, в соціальній сфері між Україною та більшістю країн ЄС існує не 
просто значний розрив, а прірва майже за всіма основними показниками. 
Для інтеграції до європейського соціального простору Україні доведеться 
здійснити суттєві зміни в забезпеченні права на працевлаштування, до-
сягти європейських стандартів щодо оплати та безпеки праці, гарантій 
соціального забезпечення, умов життя громадян, охорони здоров’я, роз-
витку освіти, культури, соціального захисту та ін. Зростання ВВП має 
супроводжуватися підвищенням реальних доходів працюючих і забез-
печити соціальний захист для найбільш вразливих верств населення. 

Важливим чинником вирішення проблем адаптації соціальних умов 
до європейських стандартів є ефективна державна соціальна політика, 
яка відсутня в Україні. Досі в соціальній сфері основні кошти спрямо-
вуються на безперспективне підтримання виплат за структурою, в якій 
переважають пасивні елементи соціального захисту (склалася ще в над-
рах планової економіки). Активні елементи, які підвищують трудовий 
потенціал людини в ринковій системі (освіта, медицина, перенавчання 
з наступним працевлаштуванням) були об’єктом лише залишкового фі-
нансування. Такий підхід невідворотно погіршив результати ринкових 
перетворень в Україні. А ось в країнах Центральної і Східної Європи, які 
згодом приєдналися до ЄС, в процесі підготовки були запроваджені за-
ходи щодо збереження гуманітарного капіталу. Тому їм вдалося пройти 
реформування з відносно меншими втратами і більш–менш наблизитися 
до соціальних стандартів ЄС [3,153–154]. Отже, в Україні нагальними є 
зміна пріоритетів в економічній політиці та належні інвестиції держави 
в людський капітал. А оскільки рух ЄС на схід має загалом позитивне 
стратегічне значення для майбутнього Європи, виявляється, що в інтер-
есах і ЄС, і насамперед України спільними зусиллями спробувати знайти 
відповіді на актуальні питання сьогодення. 

Одне з таких питань для самих європейців – доцільність сучасного 
розширення Євросоюзу на схід. Нині позиції населення країн ЄС щодо 
розширення Союзу неоднозначні і далекі від одностайної підтримки 
цього процесу. «43% населення країн ЄС згодні з тим, що Союз має бути 
розширено за рахунок нових країн–членів; водночас, 35% опитаних не 
підтримують процесу розширення. Цікаво, що значна більшість прихиль-
ників розширення ЄС проживає переважно у країнах з відносно нижчим 
рівнем економічного розвитку (Греція, Ірландія, Іспанія, Португалія). 
Натомість у країнах–лідерах ЄС (Велика Британія, Німеччина, Франція), 
які помітно впливають на визначення стратегії ЄС, частка прихильників 
розширення трохи перевищує третину. Досить стримано ставляться грома-
дяни ЄС щодо можливості набуття членських квитків у Євросоюз. Лише 
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п’ята частина респондентів (21%) вважають, що ЄС має бути відкритим 
для всіх бажаючих, а майже половина (44%) допускають таку можливість 
лише для окремих держав» [4,11]. 

Отже, ставлення громадян ЄС до України як до потенційного рівно-
правного партнера найближчим часом визначатиметься не геополітичними 
перевагами її безпосереднього сусідства з альянсом, а конкретними резуль-
татами співробітництва з розширеним Євросоюзом і тим, чи вдасться 
мінімізувати можливі негативні наслідки його розширення на схід. Треба 
також враховувати і те, що після завершення нинішнього етапу розширен-
ня ЄС західні кордони України стануть східними рубежами Євросоюзу. 
Це якісно нова політична ситуація, яка значною мірою визначатиме як 
характер контактів ЄС з Україною, так і перспективи подальшого розвитку 
нашої держави. Тому, враховуючи високий рівень розвитку демократії у 
країнах ЄС (а отже впливу громадськості на позиції політиків) та ту об-
ставину, що переважна більшість (71%) громадян країн ЄС висловилася 
за відкладення розширення в разі виявлення його негативних наслідків, 
можна зазначити, що процес розширення Союзу може мати непередбачу-
ваний перебіг, з погляду підтримки його громадськістю країн членів ЄС. 
А ось населення України, до кордонів якої рухається ЄС, оцінює процес 
розширення Євросоюзу стримано позитивно. Найбільша частка україн-
ців (32,1%) упевнена, що розширення ЄС покращить його відносини з 
Україною. Лише кожен десятий (9,6%) дотримується протилежної думки. 
Водночас лише 18,4% респондентів вважають, що країни ЄС ставляться до 
України як до потенційного рівноправного партнера. Більшість населення 
(62,4%) переконані, що члени ЄС або байдужі до можливого членства 
України в ЄС (35,4%), або ставляться до нього скептично, вважаючи, що 
Україна не має перспектив вступу до ЄС (27%) [4,11]. 

Сучасна політика Євросоюзу щодо України зводиться переважно 
до убезпечення власних інтересів. Наслідком цього є намагання ЄС 
звести взаємини з Україною насамперед до розв’язання проблем мігра-
ції, охорони кор донів та міжнародної злочинності. Такий підхід ЄС до 
України пояснюється певними застереженнями, які виникли у членів ЄС 
щодо розширення альянсу на схід. Крім того, не зважаючи на прагнення 
України налагодити ближчі відносини з ЄС, вона сама підриває довіру 
до своїх проєвропейських декларацій, свідченням чого є непевні еконо-
мічні реформи, занепад демократичних стандартів та широко масштабна 
соціальна криза. 

Обережність у відносинах Євросоюзу з Україною пояснюється 
також і тим, що з травня 2004 року наша країна стала безпосереднім су-
сідом розшире ного ЄС, який межує з трьома його членами – Польщею, 
Словаччиною та Угорщиною. Враховуючи цей довгий спільний кордон, 
наявність етнічних меншин по його обидва боки, тривалі історичні зв’язки 
та істотну транскордонну співпрацю, ЄС мусить активно пропагувати 
регіональне й субрегіональне співробітництво та інтеграцію як засоби 
зміцнення політичної стабільності й економічного розвитку в Україні 
задля користі східної частини континенту та цілої Європи. З огляду на це 
ЄС зацікавлений у забезпеченні миру і стабільності поблизу своїх кордо-
нів, а також у тому, щоб мати своїми сусідами стабільні, демократичні та 
економічно розвинені держави з прогнозованою і дружньою зовнішньою 
політикою. Тому найближчим часом слід очікувати зростання політичного 
тиску ЄС на Україну, насамперед у напрямі зміцнення демократичних 
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інституцій, забезпечення прав людини, свободи ЗМІ, посилення боротьби 
з організованою злочинністю та корупцією у владних структурах. 

Слід наголосити на ще одній важливій обставині обережного ставлення 
Євросоюзу щодо входження України в ЄС. Розширення альянсу супро-
воджується поглибленням його співпраці з Росією. Отже, рух України 
до Європи, крім іншого, зумовлюється рівнем і характером її відносин з 
Російською Федерацією. Це означає, зокрема, необхідність поглиблення 
економічного співробітництва з Росією для зміцнення національної еко-
номіки як основи реалізації власних політичних цілей у Європі. 

Отже, наближення ЄС до українських кордонів об’єктивно зміцнює 
вплив європейської спільноти на Україну. В політичному аспекті цей 
процес можна розглядати як позитивний і такий, що сприяє впроваджен-
ню в Україні європейських стандартів. «Водночас трансформація ЄС 
може породити чимало проблем для України. Очевидно, що характер та 
рівень співробітництва України з розширеним ЄС, загалом перспектива 
української євроінтеграції насамперед залежатимуть від внутрішніх транс-
формацій в Україні, від створення умов для стабільного демократичного 
розвитку, піднесення вітчизняної економіки» [4,11].

Європейський Союз фактично сформував на сьогодні ефективну 
економічну систему, яка функціонує на підставі єдиних стандартів якості, 
цінової політики, зумовленої умовами Всесвітньої торгової організації й 
окремими галузевими угодами в межах спільного ринку товарів і послуг. 
Сукупний фінансово–економічний потенціал Євросоюзу вже зараз за 
основними показниками випереджає американський й за умови збере-
ження стану відносної геополітичної стабільності в найближчі роки не 
матиме особливих стимулів для свого розширення. Водночас ЄС з кож-
ною країною–сусідом поєднує ціла низка спільних інтересів. Загальні 
правила і стандарти є життєво необхідними для забезпечення доступу 
країн до ринку Євросоюзу, до створення більш стабільного середовища 
для сумісної економічної діяльності. Законодавство ЄС ґрунтується на 
спільних нормах і добробуті, принципах захисту споживачів і навколиш-
нього середовища. Таку модель країни–сусіди мають взяти за зразок. 

Проте великий перепад у рівнях розвитку країн–сусідів, їх розмі-
ри формують побоювання ЄС щодо можливого зростання фінансової 
допомоги із спільних фондів Євросоюзу щодо підтягування країн до 
європейського рівня. Крім того, ЄС підтвердив позитивне ставлення до 
ініціативи Росії про створення спільного Європейського Економічного 
простору, що вносить додаткову невизначеність у двосторонні відносини 
між Україною та ЄС. До того ж Україна не розглядається як кандидат 
на вступ до Євросоюзу без попередніх домовленостей альянсу з Росією. 
Отже, на відміну від українського, ринок товарів та послуг ЄС є майже 
повністю самодостатнім. Принаймні ключові галузі народногосподарсько-
го комплексу Євросоюзу діють так би мовити за «замкненим циклом». 
62% зовнішньої торгівлі є внутрішньоєвропейською. Європейські країни 
забезпечили оптимальний розподіл товарних потоків, що забезпечує 
незалежність від стану фінансово–економічної кон’юнктури в США, 
Латинській Америці, Південно–Східній Азії та Японії. Європейський 
ринок послідовно «закривається», в той час як дефіцит торгового балансу 
США збільшився в 4,5 рази й досяг 49,8% загального обсягу експорту. 
Лише за 2000 рік цей дефіцит виріс на 40% і склав 370 млрд. доларів. За 
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цей же час країни ЄС досягли профіцит бюджету на суму 50,5 млрд. євро 
[5,7]. 

Безумовно, кількість суперечностей на шляху до повної євроінтеграції 
є досить великою. Це стосується й особливої позиції Великобританії , 
«турецького питання», російського фактора у забезпеченні енергетичної 
безпеки ЄС, міжнародного тероризму та взаємодії НАТО – ЄС. Готовність 
чи неготовність США змиритися з кристалізацією надпотужного геоеко-
номічного конкурента є ключовим фактором, який зумовить успішність 
розвитку Євросоюзу. На жаль, роль України в цьому процесі є вкрай мі-
зерною. Крім того, досвід «першої хвилі розширення» НАТО показав, що 
підприємства Польщі, Чехії та Угорщини не були спроможні виготовляти 
продукцію за технічними стандартами Альянсу й були закриті. Отож, у 
найближчі 10 років Україна навряд чи зможе реально впливати на євро-
пейську економічну, безпекову, будь–яку іншу політику в Європі. 

З огляду на це, крім суто економічних проблем, останнім часом для 
України все більше загострюється проблема визначення європейської 
ідентичності потенційних членів Євросоюзу. Перемоги ультра–правих 
сил в Італії, Нідерландах, Австрії, провал лівих на президентських і пар-
ламентських виборах у Франції свідчать про зростання популістських, 
ксенофобських настроїв у Західній Європі. Врай проблематичним вияв-
ляється питання переміщення робочої сили на європейському континенті. 
Все більш популярними стають заклики «закрити» Європу від трудової 
імміграції з Півдня та Сходу.

Мало того, на період до 2011 року інтеграційні процеси в межах ЄС 
призведуть до цілковитого об’єднання промислової, сільськогосподар-
ської, енергетичної, продовольчої, соціального забезпечення та інших 
складових економічної системи єдиної європейської держави. Спроби 
пошуку механізмів співробітництва відсталої на сьогодні й складнопрог-
нозованої на найближчу та середню перспективу економічної системи 
України з потужним загальноєвропейським господарським комплексом не 
виглядає реальним. Треба також мати на увазі, що всі країни–кандидати 
на вступ до ЄС мали дуже високий показник відкритості національ-
ної економіки. Зокрема, основним торговим партнером Польщі, Чехії, 
Угорщини, Словаччини, Словенії на час їх вступу в ЄС були країни 
Амстердамської зони. Лише країни Балтії орієнтувалися на торгівлю з 
Росією, використовуючи транзитний потенціал портів на Балтійському 
морі. А ось щорічний торговий обіг України з ЄС має мізерний характер. 
Якщо не враховувати експорт (реекспорт) електроенергії та транзитні 
функції вітчизняних трубопроводів, до деякої міри знецінених впрова-
дженням Росією «Голубого потоку», торгових відносин між Україною та 
Європейським Союзом немає [6,10]. 

Площина для співпраці Україною з ЄС в економічній сфері є скоріше 
гіпотетичною. Виключно засобами державного втручання неможливо 
докорінно змінити ситуацію в українській економіці. Бюджетні витрати 
відбуваються за рахунок перерозподілу тих коштів, які вже були забрані у 
платника податків. Державний протекціонізм призводить до підвищення 
ціни імпортних товарів, а будь–яке підвищення цін робить споживача 
ще біднішим. Посилення контролю за економічною діяльністю неодмін-
но призводить до зростання бюрократичного апарату, беззастережного 
лобізму, клановості, корупції. Національна економіка все більше стає 
«тіньовою» оскільки не витримує подвійного тягаря впливу як з боку кон-
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курентів, так і з боку держави. Кредитна експансія за рахунок «дешевих» 
грошей перетворює інвестиційний процес на інфляційний зашморг. 

Проте, на думку фахівців, Україна має всі підстави для реалізації нової 
економічної парадигми з огляду на наявність потужного вітчизняного 
науково–технічного потенціалу, орієнтованого на підтримку вітчизняного 
товаровиробника. На сьогодні, це і є найбільш виваженим та реальним 
курсом економічного ро Досвід створення спільного європейського ринку 
товарів послуг, здатність європейських урядовців, підприємців та окре-
мих громадян до компромісного взаємовигідного співробітництва, для 
України може слугувати взірцем. Гнучке поєднання державного протек-
ціонізму з ліберальними ринковими механізмами дозволяє здійснювати 
економічний курс виключно з огляду на національні інтереси держави. 
Економічна безпека Україна повинна в перспективі забезпечуватися саме 
на такому, апробованому країнами ЄС механізмі. звитку для України. А 
курс на інтеграцію в ЄС насправді є стратегічним орієнтиром для держави, 
своєрідним тестом на політичну, економічну та соціокультурну зрілість. 
Формування традиції громадянського суспільства, поваги до закону 
поступово сформують в Україні критичну масу проєвропейськи налашто-
ваного істеблішменту, який вже в 20–ті роки ХХІ ст. почне будувати нову 
Україну. Необхідно лише визначитися з носіями цього процесу, з тими, 
хто стане спроможним забезпечувати економічну безпеку в державі. 

Після набуття Україною членства в СОТ наша держава вже визна-
чилися з основними пріоритетами на найближчий час, які допоможуть 
дещо зменшити можливі негативні економічні наслідки для неї від роз-
ширення Євросоюзу:

отримання статусу країни з ринковою економікою; • 
прискорення процесу гармонізації українських стандартів до • 
стандартів ЄС; 
створення зони вільної торгівлі Україна–ЄС.• 

Нині ведеться активна робота у цьому напрямі, яка знаходить на-
лежну підтримку з боку Євросоюзу. Це свідчить насамперед про те, 
що вже сьогодні розширення ЄС позитивно позначилося на Україні, 
змусивши державу остаточно визначитися зі своїми пріоритетами, та 
активізувати діяльність у напрямі їх досягнення. Особливий інтерес для 
України у цьому зв’язку може становити створення спільної з Євросоюзом 
Європейської економічної зони (ЄЕЗ, European Economic Area), яка 
об’єднує ЄС і країни Європейської асоціації вільної торгівлі (Норвегія, 
Ліхтенштейн та Ісландія). «Насамперед найважливішою рисою ЄЕЗ є її 
унікальна здатність в оперативному режимі адаптувати поточні зміни у 
масиві технічних стандартів, правил та вимог, чинних на єдиному ринку 
ЄС, що дає змогу йти в ногу з розвитком законодавчої бази ЄС, а отже, 
запобігати появі технічних бар’єрів у доступі до ринку для економічних 
гравців країн ЄАВТ. Такий механізм не має аналогів у співробітництві 
ЄС з іншими третіми країнами чи економічними блоками» [4,12].

З огляду на це модель Європейської економічної зони є логічним на-
ступним кроком у співробітництві України з ЄС в усіх сферах економіки 
та суспільного життя. «ЄС непрямим чином підтвердив цю тезу, підпи-
савши з РФ під час Санкт–Петербурзького саміту у 2003 р. документ про 
створення «чотирьох спільних просторів» у сфері руху товарів, послуг, 
капіталу та людей. Цю ідею закладено і в концепції Європейської політики 
сусідства (ЄПС), у якій ідеться про відкриття сусіднім з ЄС державам 
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доступу до єдиного ринку ЄС у чотирьох сферах руху товарів, капіталів, 
послуг та людей. Водночас слід очікувати, що, за відсутності чіткої зустріч-
ної політики з боку сусідніх країн, усвідомлення ними власних інтересів 
та ставок, ЄС намагатиметься реалізувати ідеї ЄПС мінімальним для себе 
коштом, накладаючи непропорційно великі, порівняно з власними незна-
чними поступками, зобов’язання на держави–партнери. Яскраве свідчення 
цього – План дій Україна – ЄС у його сучасному вигляді, з невизначеною 
кінцевою метою та односторонньою спрямованістю (практично 90% його 
заходів має виконати Київ)» . Однак попри будь–яку критику, саме план 
дій дасть Україні можливість закласти підвалини нової угоди щодо спів-
робітництва з ЄС. Така угода своєю чергою стане стратегічно продуманим 
та погодженим із ЄС комплексом заходів стосовно європейської адаптації 
визначених галузей законодавства України, внаслідок чого нашій державі 
відкриється доступ до єдиного ринку Євросоюзу. 
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УДК 352 (091) 477 Євтушенко О. Н. 

Роль принципу поділу влади у 
створенні ефективної моделі державного 
управління: іноземний досвід і українська 

практика

Розглядається іноземний досвід принципу поділу влади та його 

впровадження в Україні. Робиться висновок, що запровадження 

цього принципу в Україні це забезпечення політичної стабільності 

та ефективної діяльності державного механізму.

Ключові слова: влада, модель державного управління, народна 

демократія. 

Існуючі сьогодні у світовому співтоваристві моделі державного управ-
ління є достатньо різноманітними. Однак, розвиненою державою можна 
вважати лише ту в якій механізм державної влади передбачає забезпечення 
та охорону найважливіших прав та свобод людини.

Актуальність даної статі полягає в тому, що в умовах глобалізації для 
України потрібно виробити універсально–ефективну модель державного 
устрою, в якій би практично була реалізована система поділу влади, та 
механізм «стримувань і противаг», тобто такий стан коли гілки влади 
перебували би в абсолютному балансі між собою. Крім того, актуальність 
дослідження підсилюється перебуванням українського суспільства в стані 
політичного реформування, що передбачає використання іноземного до-
свіду для політичних перетворень.

Мета дослідження проаналізувати відносини між гілками влади в 
різних країнах світу, а також залежність принципу поділу влади від форми 
державного устрою.

При дослідженні даних аспектів автор спирався на праці таких вче-
них, як Аристотель [1], М. Баглай [2], Б. Габричидзе [2], Г.Гегель [3 ], 
О. Гогусь [4], Платон [5], О. Данилюк [6], Н. Нижник [11], І. Кант [12], 
О. Коцюба [14], Дж. Локк [15;16], Ш. Монтеск’є [18], В. Нерсесянц [19;20], 
М. Марченко [23], Р. Хиршль [25], В. Шаповал [26] і др.

В порядку постановки основної проблеми статті слід зазначити 
більшість конституцій сучасних держав визнають, що єдиним джерелом 
державної влади є народ, а державні органи виконують функції щодо 
здійснення цієї влади, адже як зазначає О. Коцюба «народовладдя — це 
природне право людини на гідне життя, здійснення контролю народу над 
державою, реалізація конституційних гарантій на судовий захист та спра-
ведливе і реально об’єктивне здійснення незалежного правосуддя» [14]. 
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Саме народ країни, а точніше громадяни, які наділені правом виборчого 
голосу, фактично наймають і наділяють правом володіти й розпоряджа-
тися владою в інтересах громадян, держави і суспільства окремих осіб. 
Тому і у ст. 5 Основного Закону України було закріплено положення про 
то, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
який здійснює владу безпосередньо, або через органи державної влади й 
органи місцевого самоврядування [13].

Разом с тим практика показує, що непоодинокими є прояви праг-
нення влади до саморозширення, використання її не на користь людини. 
Саме цьому в демократичних країнах велику увагу приділяють втіленню 
принципу поділу влади, як механізму розширення громадянської свободи 
і стримування авторитарних нахилів з боку влади. 

Основні теоретичні засади поділу влади були закладені ще Платоном, 
який першим звернув увагу на необхідність поділу державної влади як 
однієї з політико – правових гарантій античної демократії [5]. Аристотель, 
розвиваючи погляди Платона, вважав, що у всякому державному устрої 
є три складові: перша — законодавчий орган, друга – посади, третя — су-
дові органи [1,54], хоча і об’єднував законодавчу й судову влади в одну 
галузь [1,137–138], тобто не зовсім дотримувався принципу поділу влади 
на три гілки. 

Теорія розподілу влади отримала подальший розвиток у працях 
Джона Локка [15,148], Шарля Луї Монтеск’є [18] , Канта [12] , Гегеля 
[3] та інших.

Так англійській філософ Джон Локк (1632 –1704 р.) вважав, що влада 
повинна бути обмежена народним представництвом і чітко визначена 
законом, обов’язковим для всіх, у тому числі й для монарха. Головною 
загрозою свободи вважав він є нерозділеність влади, її зосередження в 
руках абсолютного монарха, який сам установлює закони й примушує до 
їх виконання. «Законодавча влада – це та влада, що має право вказувати, 
як повинна бути застосована сила держави» [16,346–347]. Віддаючи верхо-
венство серед гілок влади законодавчій, він вважає, що потрібна «влада, 
що стежила б за виконанням тих законів .....» [16,347], такою владою він 
вважає виконавчу владу, призначає їй не стільки виконання законів, 
скільки контроль за їхнім дотриманням. Як підкреслює В. Нерсисянц, в 
силі законів вбачалась гарантія безпеки держави і кожної окремої людини 
[20,65–66]. Судову владу, Локк, взагалі не виділяє в самостійну галузь і 
вважає, що вона повинна формуватися виконавчої [16,348].

На відміну від згаданих мислителів Шарль Луї Монтеск’є, розподіляв 
державну владу на три чітко визначені гілки: законодавчу, виконавчу і 
судову, які повинні врівноважувати одна одну, не допускаючи об’єднання 
хоча б дві з них в одних руках, так як різні гілки влади повинні стримувати 
одна одну [18,137]. «Якщо влада законодавча і виконавча будуть поєднані 
в одній особі або установі, то свободи не буде…. Не буде свободи і в тому 
випадку, якщо судова влада не буде відокремлена від законодавчої та 
виконавчої» [18,290]. Також він наголошував, на тому, що головною є за-
конодавча влада, а судову владу, на його думку, варто доручати не постійно 
діючому представницькому органу, а залучати для цього людей з народу, 
пропонуючи при цьому чергування повноважень суддів для уникнення 
корупції й інших негативних явищ. 



ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 17

190

Гегель теж визначає різні галузі влади як елементи державної ціліснос-
ті. Законодавча влада, за Гегелем, – це влада визначати і встановлювати 
загальне. Урядова влада – влада підлаштовувати особливі випадки під 
загальне. Вона також виконує судову і поліцейську функції, підтримує 
існуючі закони й установи. Гарантією від зловживання владою, на думку 
німецького філософа, є ієрархічний контроль чиновників при вищому 
контролі монарха [19,48–5].

На думку І. Канта поділ влади – це вимога розуму й основний прин-
цип держави: верховна влада (суверенітет) в особі законодавця – народу, 
виконавча – в особі Правителя, судова – в особах, які призначаються пра-
вителем або обрані народом. Влади повинні бути розділені, але розділення 
не повинно позбавляти їх взаємного зв’язку, тому що реалізовувати свою 
задачу кожна з них може лише доповнюючи одна одну [12].

Практичним втіленням теорій можна вважати французьку Декларацію 
прав людини й громадянина 1789 року, в ст. 15 якої проголошувався 
й закріплювався принцип поділу влади [7]. В Україні принцип поділу 
влади (козацька рада, гетьман з генеральною старшиною, і незалежний 
суд) був запропонований в Конституції П. Орлика 1710 року («Пакти й 
Конституція законів та вільностей Війська Запорізького») на 38 років 
раніше за Монтеск’є [11]. Пізніше цей принцип був проголошений в 
Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) 
[8], включений в Конституційний Договір 1995 року і закріплений в 
Конституції, яка встановила параметри, в межах яких має здійснюватись 
законодавче врегулювання відносин державного владарювання [26,36]. 

Однак, запровадження цього принципу призвело до утворення нетрив-
кої й відносної рівноваги між Президентом і Парламентом, за якої жодна 
зі сторін не має вирішальних повноважень [9,34], тобто в Конституції 
України був закріплений механізм протистояння між президентською та 
парламентською гілками влади, в результаті якого виявляється неможли-
вим здійснення масштабних політико–економічних зміни за ініціативи 
лише однієї сторони без блокування їх іншою стороною, що і підтверджує 
сьогоднішня ситуація. 

Сьогодні всім зрозуміло, що Основний закон не містить ретельно 
відпрацьованого механізму вирішення протиріч і розбіжностей між окре-
мими гілками влади. Автор погоджується з думкою Р. Мартинюка, що в 
найближчій перспективі потрібно нормативно оформити таку систему, 
таку структуру механізму влади, за якої баланс влади був би чітко роз-
поділений і кожна гілка влади мала б нормативно визначені можливості 
для взаємного контролю [17]. Поки що сьогодні баланс гілок влади не 
доповнюється юридичним оформленням принципу взаємодії гілок влади, 
що не дає змоги забезпечити єдність влади та її реалізацію в інтересах 
суспільства. 

Можна погодитись з М. Теплюк, що під час підготовки нової редак-
ції Конституції України варто чіткіше визначитися з конституційним 
закріпленням принципу поділу державної влади в його співвідношенні 
з принципом єдності влади. Зокрема, доцільно чіткіше визначитися з 
розподіленням повноважень установчої влади між народом як єдиним 
джерелом влади в Україні, парламентом і главою держави. Адже саме в 
площині реалізації установчих повноважень останнім часом в Україні 
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виникають найгостріші політико–правові конфлікти, і саме в цій частині 
не забезпечене повноцінне конституційне й законодавче регулювання 
відносин народовладдя [24]. 

Еволюції організації системи державної влади вказують на те, що поділ 
влади на три гілки є універсальною формулою для того, щоб побудувати 
правову демократичну державу. Тому виділення президентської влади 
в особливу окрему галузь, або її встановленні над владою взагалі не має 
сенсу, краще її віднести до виконавчої гілки влади. Однак, у Франції 
президент не входить до жодної із трьох гілок влади, в Конституції ФРН 
статус Президента взагалі не визначений, але незважаючи на це «юри-
дична наука й практика визнають президента главою виконавчої влади 
тому, що ніякій посадовій особі не можна мати основні функції й владні 
повноваження поза якою–небудь владою» [2,389].

Що стосується України, то історія поділу влади в країні тісно пов’язана 
з етапами становлення політичної системи України. Перший етап – період 
з 1990 по 1991 рік, коли відбулося юридичне закріплення державності 
України та формування нових органів влади. Другий етап – формуван-
ня основ політичної системи України – період з грудня 1991 по липень 
1994 року (для нього характерно значне загострення кризи влади), коли 
відбувалося «перетягування» владних повноважень між Президентом, 
урядом та парламентом. Третій етап – становлення політичної системи – 
прийняття Конституції України, законодавче закріплення поділу влади. 
Четвертий етап – з 8 грудня 2004 року і до сьогодення – внесення змін 
до Конституції України, перерозподіл повноваження між головними 
владно–політичними інститутами країни [6]. Ст. 6 Конституції України 
визначає засади поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та 
судову [13], тобто кожна з гілок влади має рівний щодо будь–якої іншої 
гілки правовий статус і водночас є самостійною у процесі їх взаємодії. На 
жаль на практиці цього не відбувається.

Законодавча влада формується безпосередньо народом, хоча мають 
місце недоліки формування цього процесу, тому створюється механізм 
«стримувань і противаг» законодавчої владі: це, зокрема, Президент 
України, котрий вправі накладати вето на прийняті закони та за певних об-
ставин розпускати парламент. Інститут Президента в Україні не віднесено 
до жодної з гілок влади, але він має достатній обсяг державно–владних 
повноважень, щоб впливати на кожну з гілок влади. 

До системи противаг належить Конституційний Суд України, який є 
єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питан-
ня про відповідність законів та інших правових актів Конституції України 
і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України [10]. 

Конституційний Суд може зупиняти дію нормативних актів парла-
менту, визнавши їх неконституційними. Однак, із судовою гілкою влади, 
як пише О. Гогусь, є певні проблеми, тому що «яких–небудь структур, які 
б могли стримати неправомірні дії чи рішення цієї системи, у державі не-
має. Народ вибирає Парламент та Президента, ті в свою чергу формують 
уряд. Кожен із цих органів влади видає певні нормативні акти. Однак, не 
кожному із цих актів судилося зберегти свою чинність. Конституційний 
суд може припинити дію будьякого із них, не завжди ускладнюючи собі 
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роботу необхідністю наведення відповідної аргументації щодо прийнятих 
ним рішень» [4]. 

В той же час судова система – суди й судді не повинні виходити 
з принципу політичної доцільності, тому що втрата судовою владою 
самостійності й незалежності – це ознака наявності в державі антидемо-
кратичних тенденцій, коли судова система стає інструментом в «боротьбі 
панування» між впливовими політичними групами [25,198]. Таким чином, 
щоб залишатися гарантом демократичної політичної системи, судова влада 
повинна бути підконтрольна суспільству.

У правовій державі жоден з органів не може мати всю владу в повному 
обсязі. Механізм влади повинен досягати єдності на основі погоджених 
дій і консолідованого підходу. Однак, зрозуміло, що одна з гілок влади 
при цьому все ж таки повинна зайняти основне положення. Тобто в 
парламентсько–президентській республіці це місце належить парламен-
ту – Верховній Раді, яка будучи представницьким органом, у значній мірі 
відображає інтереси народу.

В структурно–організаційному плані в Україні, як що вона прагне 
стати правовою державою, повинні бути чітко визначені і розподілені сфе-
ри діяльності, визначені функції і компетенції між різними державними 
органами, тобто все те, що і є по суті концепцією «розподілу влади». Крім 
того, парламент повинен мати потужні важелі тиску на виконавчу владу, 
яка повинна бути підконтрольною і підзвітною парламенту, діяти на основі 
і в межах закону. Судова влада повинна реалізовуватися незалежними від 
усіх інших влад судами на основі правових законів. Повинен працювати 
організаційно–правовий механізм їх взаємодії, взаємних стримувань і 
противаг з метою утримання кожною з них своїх повноважень і разом з 
тим забезпечення незалежності кожної гілки влади. 

Сьогодні в Україні такої взаємодії не існує. Хто в цьому винен 
Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. На думку О. Слюсаренко, 
представника Глави держави у Верховній Раді, Президент України Віктор 
Ющенко зацікавлений у тому, щоб усі гілки влади в Україні працювали 
збалансовано та ефективно, тому він неодноразово наголошував на про-
веденні політреформи, яка б забезпечила дієвий баланс, але «шалена за 
політизованість цього питання» не дає можливості його вирішити [22]. 

Стосовно політреформи єдиної точки зору не існує, як і не існує 
розуміння, яка модель управління державою потрібна в Україні. Пошук 
оптимальної моделі управління в Україні пов’язаний із законним ба-
жанням електорату одержати таку владу, яка б дозволяла максимально 
ефективно задовольнити їх соціальні, економічні, творчі й духовні потре-
би, тобто при мінімальних витратах на оплату управлінського персоналу 
отримати якісні послуги та одержати максимальну віддачу. 

Юристи й політологи, аналізуючи сучасну літературу визначають, що 
поділ влади потрібен заради забезпечення свободи й запобігання тиранії 
і авторитаризму. Як пише М. Марченко, практичне втілення принципу 
поділу влади може бути різним, але при цьому зміст залишається незмін-
ним – запобігання тиранії [23,219].

Принцип поділу влади, як і механізм його реалізації, закріплений у 
багатьох Конституціях розвинених демократичних країн, які мають різні 
форми правління: це монархії, конституційні монархії, президентські, 
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парламентські, парламентсько–президентські республіки. Об’єднує їх 
те, що в них модель державного управління в них базується на принципі 
поділу влади та системі «стримувань і противаг».

Крім того, в цих країнах в загальну систему політичних структур, від-
носин і взаємозв’язків вбудований такий політичний інститут як місцеве 
самоврядування, існування якого в державі зазначає, що в країні поряд з 
інтересами особистості й інтересами держави визнаються й гарантуються 
ще й місцеві інтереси.

Політологічний аналіз дозволяє зробити висновки про те, що принцип 
поділу влади є невід’ємною частиною будь–якої демократичної держави, 
але в кожній країні він свій тому, що демократія різноманітна, хоча і за-
снована на єдиних принципах. Для більшості розвинених демократичних 
країн характерно те, що в основу Конституції цих держав покладений 
принцип поділу влади на три гілки: законодавчу, виконавчу й судову, 
хоча його реалізація в кожній державі має свої особливості, які залежать 
від існуючих в країні традицій і політичного режиму. 

Hа думку автора у новій Конституції України, на якій наголошу 
президент Віктор Ющенко [21], потрібно чітко вказати на необхідність 
взаємодії різних гілок влади, але не менш важливо домогтися такої вза-
ємодії у реальній практиці.

Принцип розподілу влади в України є важливим чинником для роз-
будови демократичного устрою країни, але прийняття в Україні з 1 січня 
2005 року нового розподілу державно–владних повноважень не обмеж-
ило умови узурпації влади. Існуюча модель розподілу державної влади 
здійснюється лише за формальною ознакою, а реально – відбувається 
перерозподіл владних повноважень між гілками влади. Такі політичні 
інститути, як парламент, Президент, уряд не зацікавлені у побудові 
демократичної, правової держави. Нагальним питання сьогодні стає удо-
сконалення правової бази, в якій необхідно визначити механізми взаємодії 
між Президентом, гілками влади, політичними партіями, громадськими 
організаціями та органами місцевого самоврядування. Створення відпо-
відної правової бази може стати запорукою демократизації політичної 
системи і обмежити тиск з боку конкуруючих гілок влади. 

Принцип поділу влади завжди еволюціонує, ведучи країну вперед, 
пристосовуючись до політичних змін у суспільстві, тому державні моделі 
управління закордонних країн дуже різні і багатогранні. Реалізація прин-
ципу розподілу влади в Україні – це забезпечення політичної стабільності 
та ефективної діяльності державного механізму. 
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Евтушенко А.Н. Роль принципа разделения власти в создании 

эффективной модели государственного управления: иностранный 

опыт и украинская практика

Рассматривается иностранный опыт принципа деления власти и его вне-
дрение в Украине. Делается вывод, что внедрение этого принципа в Украине 
это обеспечение политической стабильности и эффективной деятельности 
государственного механизма.

Ключевые слова: власть, модель государственного управления, народная 
демократия.

Yevtushenko, А.N. Role of principle of division of powers in creation of 

effective model of public administration: foreign experience and Ukrainian 

practice

The foreign experience of the division of powers and its implementation in 
Ukraine is analyzed in the article. The conclusion is made that the implementation 
of division of powers in Ukraine provides political stability and effective activity of 
state mechanism.

Key words: power, model of public administration, people’s democracy.
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УДК 321: 316.422 Шпакова Н. В.

Особливості посткомуністичних 
трансформацій на пострадянському 

простірі

Розглядаються проблеми трансформації політичних систем 

постсоціалістичних країн. Зроблено висновок, що аналіз 

даного процесу є актуальним та сприяє пошуку і виявленню 

оптимальних алгоритмів розв’язання існуючих і можливих 

проблем, визначенню перспектив і векторів подальшого 

розвитку.

Ключові слова: трансформація, політична система, постсоціалістичні 

країни, демократичний транзит.

Суперечки навколо проблем доцільності та шляхів реформування 
політичних систем у постсоціалістичних країнах, активізували компа-
ративні дослідження трансформації політичних систем пострадянських 
держав і примусили політологів говорити про початок в них нового етапу 
посткомуністичних трансформацій. Новітня історія, в останні 10–18 років 
країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії дала багатющий 
емпіричний матеріал для певних висновків і узагальнень щодо перспектив 
їхньої подальшої демократизації.

Аналіз суспільно–політичних трансформацій в посткомуністичних 
країнах показує, що крах авторитарних форм правління не завжди за-
безпечує перехід цих країн до демократичних форм правління. Перехід 
від авторитаризму до демократії не є одномоментним лінійним проце-
сом з передбачуваним позитивним результатом. Практика показує, що 
посткомуністичні перетворення є не тільки довготривалим, важким та 
неоднозначним в різних країнах процесом, але вони можуть призводити 
і до зворотних процесів.

Досвід постсоціалістичних країн в сфері реформування політичних 
систем підтвердив висновки провідних політологів про розчленованість 
процесу демократизації в них на декілька етапів. Відомий американський 
політолог А.Пжевороски відзначає, що процес демократизації має два 
різні аспекти: вихід з авторитарного режиму та створення демократичного 
режиму [8,67]. Конкретизуючи цю думку про двоступеневий характер 
демократичних перетворювань стосовно постсоціалістичних країн, деякі 
дослідники формулюють тезу про необхідність поділу посткомуністичних 
трансформації на два різних процеси: по–перше, руйнування існувавших 
до цього структур авторитарної влади, і по–друге, створення нових по-
літичних інституцій, які повинні зайняти місце попередніх [1,113].
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По суті справи, в першому випадку йдеться про формування ін-
ституційних основ демократичної системи, які забезпечують змінність 
політичних лідерів шляхом демократичних процедур. В другому випадку 
мається на увазі зміцнення самої демократії як суспільно–політичної 
системи, яка передбачає залучення переважної більшості суспільства 
(включаючи не тільки політичні та суспільні організації, але і широкі 
верстви населення) до цінностей демократії, усвідомлення демократії як 
найбільш досконалої форми політичного устрою.

Використання указаних думок здається вкрай доречним з точки зору 
аналізу політичних перетворювань, що відбуваються в посткомуністичних 
країнах. Концептуальне розмежовування етапів «переходу до демокра-
тії» та «утвердження демократії» надає можливість позбутися елементів 
публіцистичної суб’єктивності та емоційного оцінювання нинішнього 
етапу політичного розвитку колишніх соціалістичних країн, а також надає 
можливість більш адекватного визначення сутності тої стадії розвитку, 
на якій вони сьогодні знаходяться.

Досвід трансформації політичних систем посткомуністичних країн 
показує, що для них актуальне політичне завдання все іще значною мірою 
визначається задачами першого етапу демократизації, тобто задачами 
становлення та зміцнення інституціональних основ нової політичної 
системи [9].

Труднощі процесу реформування політичних систем посткомуністич-
них країн деякою мірою пояснює той факт, що в них відбувається процес 
«потрійної» трансформації. Це пов’язано із формуванням плюралістичної 
політичної системи, ринкової економіки та нової державності [7,865].

Разом з тим, перешкодою до посткомуністичних реформ є не тіль-
ки необхідність одночасної реалізації цілого ряду складних завдань. 
Перспективи цих реформ значною мірою залежать і від того, як в принципі 
можливе суміщення вельми різнорідних за своєю сутністю цілей.

Згідно з історично сформувавшимися закономірностями суспільно–
політичного розвитку, поступове визрівання капіталізму завжди було 
передумовою і в той же час каталізатором становлення демократичних 
форм правління. Один із уроків історії, як підкреслює американський 
політолог Р.Дач, полягає в тому, що в крайньому випадку в минулому 
ринкова економіка передувала виникненню демократичних інститутів. 

Напруженими і негармонійними вважає американський дослідник П. 
Бергер взаємини між цілями одночасного створення демократії і ринку в 
постсоціалістичних країнах, називаючи їх «асиметричними» [2,594].

Ця теза про «асиметрию» підтримується багатьма відомими політо-
логами. Фр. Фукуяма пише, що взаємини між капіталізмом і демократією 
мають непрямолінійний характер. Сам по собі капіталізм не створює 
прямого тиску на користь демократії. Він добре уживається з багатьма 
формами авторитаризму і може навіть процвітати в недемократичних 
політичних системах. Але капіталізм є більш ефективним двигуном 
економічного росту, ніж соціалізм, і, таким чином, з більшою вірогідніс-
тю сприяє швидким соціально–економічним змінам, які, в свою чергу, 
сприяють виникненню стабільної демократії [4,102].

Таким чином, в світлі історичного досвіду нинішнє прагнення постко-
муністичних країн перейти одночасно і до демократії, і до вільного ринку 
є спробою змінити багатовікову модель взаємозв’язків між політичними 
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і економічними перетворюваннями, яка являє собою експеримент, що не 
має історичних прецедентів. 

Аналізуючи досягнуті результати і оцінюючи перспективи цього 
унікального експерименту, багато політологів відзначають надзвичай-
ну складність і глибоку внутрішню суперечливість посткомуністичних 
трансформацій.

На початку 90–х років на постсоціалістичному просторі до демокра-
тії огульно були зараховані всі прихильники радикальних економічних 
перетворень, усі прибічники західних моделей державної влади, всі 
запеклі антикомуністи. В результаті виникла своєрідна й унікальна 
ситуація, коли серед «демократів» разом з істинними прихильниками 
ліберально–демократичних цінностей опинилися відверті реакціонери, 
ідейно–політичний спектр яких простягався від запеклого клерикалізму 
і монархізму до відвертого тоталітаризму. Коротко кажучи, демократа-
ми стали всі, хто протистояв марксистській ідеології та комуністичній 
моделі управління суспільством. Специфічність моменту полягала ще й 
у тому, що в деяких колишніх радянських республіках було заборонено 
компартії, а вчорашні "відданні ленінці" очолили ідеологічний похід проти 
комунізму. Зусиллями засобів масової інформації у суспільну свідомість 
активно трансплантувалися обнадійливі ідеї миттєвого розквіту, на осно-
ві радикальних економічних, соціальних, політичних і духовних реформ, 
фундаментом яких буде широка демократизація. 

Але відразу ж слід зазначити, що поєднання двох понять – «радикальні 
реформи» було абсурдне в політичному сенсі, оскільки в усі часи вони 
представляли полярність позицій: реформізм ближче до демократії, а 
радикалізм — до авторитаризму і диктатури. Історичний досвід засвідчує, 
що радикалізм несумісний із демократією, а намагання здійснити реформу 
радикальними засобами нерідко завершуються політичним насиллям (як 
це мало місце в Росії у вересні–жовтні 1993 p.). Відомо, що реформатори 
завжди прагнуть перетворити суспільство еволюційним шляхом, спира-
ючись на досягнення компромісу між різними громадсько–політичними 
силами, в рамках дотримання законності та правопорядку, оскільки 
в основі реформування лежать соціальне партнерство і громадянська 
злагода більшості членів суспільства, а не придушення опозиції чи на-
ціональна зверхність якоїсь однієї нації, або ж соціальної чи політичної 
сили. Не можна здійснювати реформування в інтересах однієї частини 
суспільства за рахунок іншої. В таких випадках реформаторський режим 
неминуче вироджується в диктатуру й насилля, набуває антидемократич-
ної спрямованості.

Політична практика пострадянського періоду повністю підтвердила 
недемократичність нових реформаторів у всіх сферах життєдіяльності 
держави. І хоча нові держави прийняли конституції (конституційний 
процес у країнах СНД переважно завершився в 1996 p.), сформували 
власні системи виборів органів влади, що в основному забезпечують 
низку демократичних свобод і дотримуються певних демократичних про-
цедур, цілісної демократичної політичної системи в них ще не створено. 
Політичною реальністю виявилися бюрократизація управлінських струк-
тур, посилення всевладдя і свавілля чиновників, внаслідок чого розквітли 
корупція і злочинність. Засоби так званої шокової терапії в економіці й 
приватизація державної власності фізичними особами, а потім іноземними 
корпораціями обернулися найгострішою та всеохоплюючою кризою всьо-
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го народногосподарського комплексу, а також лавиною соціальних лих, 
що обрушилися на людей. На пострадянському просторі перехід до ринку 
здійснювався згори, зусиллями влади, шляхом чиновницького перероз-
поділу державної власності під найменуванням приватизації (народ дуже 
влучно охрестив цей процес «прихватизацією»). Російський політолог та 
експерт Міжнародного фонду соціально–економічних і політологічних 
досліджень В. Межуєв дійшов висновку, що приватна власність в таких 
випадках створюється не в результаті вільної економічної конкуренції, а 
внаслідок її штучного запровадження. Подібний шлях відкриває численні 
лазівки для зловживань і протизаконних операцій з придбанням власності, 
він сумнівний з огляду на соціальну справедливість і не може вважатися 
демократичним.

Таким чином, новий клас власників багатств сформувався двома 
шляхами. Перший полягав у легалізації перекупників різного ґатунку, 
спекулянтів, аферистів, фінансових махінаторів, тобто кримінальних 
прошарків суспільства. Іншим джерелом формування "нового класу" 
стала корумпована влада, яка перерозподілила державну власність на 
свою користь. Отже, на пострадянських просторах багатими виявилися 
наближені до владних структур або ті, хто промишляє в тіньовому бізнесі 
чи належить до різноманітних мафіозних угруповань. Надалі відбувся 
процес злиття тих та інших у єдиний альянс, який отримав вишукане 
найменування «сучасна еліта». Щоправда, для елітарного блиску знадоби-
лося залучити до верхівки суспільства окремих представників інтелігенції 
та ЗМІ, що виявилося дуже легко, оскільки занепад науки, культури, 
багатьох інтелектуальних центрів призвів до відвертого зубожіння всіх 
верств інтелігенції, а провідні інформаційні канали потрапили до рук 
нових власників капіталів.

До того ж, задекларована після 1991 року широка демократизація 
суспільства сприймалася більшістю пересічних громадян і тими, хто 
опинився в різних структурах влади, як уседозволеність, можливість 
чинити будь–які правопорушення і зловживання, задовольняючи власні 
ненажерливість і користолюбство. Причому, умови для такого стану були 
якнайсприятливіші: з одного боку, не було розвиненої законодавчої бази, 
нові закони та юридичні кодекси лише формувалися, народжувалися в 
муках і характеризувалися аморфністю та недосконалістю, а попередні 
або зовсім відкидалися, або відверто ігнорувалися. З іншого боку, ви-
явилася кричуще низька політична культура представників усіх верств 
суспільства, зокрема правлячої еліти.

Таким чином, нові держані структури фактично на всьому пострадян-
ському просторі опинилися в стані найгострішої та всеохоплюючої кризи. 
Можна погодитися із висновками багатьох фахівців у галузі політології 
пострадянського періоду, що в країнах СНД сучасний ринок, як і інші атри-
бути демократичної держави, так і не сформувався [11,155]. Форсована 
демократизація внутрішньополітичного життя пострадянського періо-
ду так як і в економіці, не обернулася всенародним благом. У владних 
структурах виник певний політико–управлінський симбіоз демократії 
та чиновницької диктатури, що став джерелом хронічної боротьби між 
різними гілками влади. В результаті в низці пострадянських республік 
здійснилася абсолютизація і персоналізація президентської влади.

Передусім, чинні конституції нових незалежних держав значною мірою 
закріпили переваги президентської влади над усіма іншими управлінськи-
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ми структурами. Президентам безпосередньо підпорядковані кабінети 
міністрів, силові міністерства і відомства за певної лібералізації суспіль-
ного життя і допущення деякого плюралізму в політичному мисленні. Над 
соціальною і економічною інфраструктурами громадянського суспільства, 
над профспілками та іншими масовими організаціями, політичними пар-
тіями і засобами масової інформації фактично немає належного контролю. 
Головні громадянські права відкрито не придушуються, хоча найчастіше і 
не забезпечуються в їхній реалізації. Визначення і здійснення зовнішньої 
політики держав є суто президентською прерогативою, а парламенти 
лише визначають правову базу та правове поле зовнішньополітичної ді-
яльності президентів, ратифікуючи найважливіші міжнародні документи. 
Президенти мають право розпускати парламенти, призначати нові вибори, 
активно використовувати силові структури в разі політичної необхідності. 
Дострокове усунення президентів від влади є практично нереальним.

До того ж, потреба поєднання легітимності і ефективності наділяє 
президентів у посткомуністичних суспільствах більшою владою, аніж 
визначають положення конституції. Особистий апарат, практика розда-
вання посад (у тому числі й так зв. «кормушок»), популярність (особливо 
на початковому етапі) підвищеної уваги до засобів масової інформації, 
широке поле для політичного маневру, можливість безпосередньо апе-
лювати до громадян, здійснювати контроль над силовими структурами 
перетворюють президента в унікальну політичну фігуру, своєрідне уосо-
блення верховної влади. Східноєвропейські і пострадянські президенти, 
символізуючи єдність нації у складних умовах трансформації політичних 
систем своїх держав, докладають зусиль до утвердження свого доміную-
чого місця в ієрархії влади.

Історичний досвід переконує, що формула президентства визначається 
політичною зрілістю суспільства. Більш чи менш сформоване громадян-
ське суспільство, демократичні традиції, відносно вкорінена партійна 
структурованість породжують парламентську структуру з обранням пре-
зидента депутатським корпусом (Естонія, Латвія, Словаччина, Угорщина, 
Чехія). Там же, де соціальні і політичні інститути не розвинені та слабкі, 
вакуум заповнює сильна президентська влада, нерідко з авторитарними 
тенденціями (Азербайджан, Білорусь, Росія, Казахстан, Туркменістан, 
Узбекистан).

Симпатії до президентства чи парламентаризму визначаються, крім 
того, логікою боротьби за владні ресурси держави. Представники старих 
еліт, які добре орієнтуються в коридорах влади, віддають перевагу прези-
дентству, оскільки так легше тримати все під контролем, не підпускаючи 
чужих. Нові люди, що піднялися на антикомуністичній хвилі, здебільшого 
обирають парламентську систему, бо вона відкриває ширші можливості 
доступу до влади. В залежності від того, хто й на чому робить акцент, і 
визначаються перспективи демократії [5,8].

Досвід показує, що багато колишніх соціалістичних країн обрали пре-
зидентську форму правління. У бік президентства пострадянський світ 
розгортали могутні сили. В пошуках відповіді на питання, чим продикто-
ваний вибір форми правління, зокрема, виділяють в якості вирішального 
фактора ступінь спадковості на рівні еоліт. Чим він вищий чим міцніші 
позиції старої номенклатури у новій владній системі, тим вірогідніший 
вибір президентської моделі політичного строю [3,187–189].
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Але тяжкий спадок попередніх режимів і сила обставин не перекрива-
ють повністю дорогу до демократії. Рухаючись з одного вихідного пункту, 
півтора десятка пострадянських держав демонструють широку гаму мож-
ливостей від «туркменбашизації» до створення парламентських систем. 
Гострі конфлікти президентів і парламентів у Росії, Білорусі і Україні 
вирішуються по–різному та з неоднаковими результатами. Чимало за-
лежить від так званого суб’єктивного фактора – особистих якостей людей, 
що опинилися на політичному олімпі під час великих змін.

У пострадянських суспільствах характер політичної влади визначає 
не лише ступінь свободи громадян, але й тип економічного та соціального 
розвитку, а також відповідні історичні традиції. Встановлення автори-
тарних і олігархічних режимів під виглядом президентських республік 
веде до вкрай несправедливої приватизації державної власності, швидкої 
майнової поляризації, засилля паразитичних форм капіталу і, як наслідок, 
до загострення соціальної напруженості.

Матеріальна пригніченість підсилює громадянське і політичне 
безправ’я основної частини населення; в одній країні утворюються два сус-
пільства, що перебувають у стані ворожнечі одне з одним. Трансформація 
життєвого укладу відбувається повільно й боляче, глибина і гострота 
соціальних суперечностей дуже ускладнює розвиток демократичних 
інститутів. 

Президентство стало певним політичним атрибутом пострадянського 
світу, але його смисл і спрямованість можуть бути діаметрально протилеж-
ними. У президентську оболонку можна упакувати традиційні відносини 
і структури (Азербайджан, Казахстан, Киргизстан), та за фасадом пре-
зидентської республіки може критися і особиста диктатура (Білорусь, 
Туркменістан), і режим олігархії (Росія), та, на жаль, поки що і Україна. 

Світова практика свідчить, що в президентських демократіях чим 
більше партій, тим нестійкіша політична система. Можливо, саме бага-
топартійність робить президентські демократії особливо вразливими, 
оскільки вона породжує три негативні фактори: по–перше, більша ймо-
вірність паралічу влади внаслідок протистояння президента і парламенту; 
по–друге, сильна ідеологічна поляризація політичного життя; і по–третє, 
складність утворення між партійних коаліцій президентської більшос-
ті (яскравий приклад України) [10,76]. Ущербність президентських 
демократій змушує аналітиків шукати рятівні рецепти, зокрема, дехто 
пропонує почати санацію системи зі скорочення числа парламентських 
партій шляхом зміни виборчого законодавства. Щоправда, при цьому 
вважається необхідним не втрачати відчуття реальності, оскільки штуч-
не насадження двопартійної системи може завдати лише шкоди. Дійсно, 
партії є живими утвореннями, продуктом історичної творчості й погано 
піддаються адміністративному впливу.

Радикальнішим рішенням є рух від президентства до парламентариз-
му, але шанси на успіх такого реформування режиму також багато в чому 
визначаються станом партійної системи. Чим сильніші, дисциплінованіші 
й авторитетніші в масах народу політичні партії, тим легше перейти до 
парламентського правління.

Розмаїття демократичних експериментів дає широкі можливості для 
аналітиків. Зокрема, одна з проблем, що найбільш жваво дискутується, – 
порівняльні переваги і вади президентських та парламентських систем з 
погляду перспектив демократичного розвитку. Значення цього аспекту 
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важко переоцінити — адже вибір політичних інститутів особливо важли-
вий у період переходу до демократії.

Порівняльний аналіз переваг президентських і парламентських рес-
публік чимало дає для розуміння того, що відбувається в колишньому 
«соціалістичному таборі». Учасники СНД (за винятком Молдови) і по-
стюгославські держави обрали (нехай і формально) напівпрезидентські 
режими, а країни Центральної Європи та Балтії — парламентські системи, 
багато в чому схожі на німецьку. Хоча формальні відмінності конститу-
ційного ладу постсоціалістичних держав, можливо, не такі вже й суттєві, 
в реальному житті вони рухаються в різних напрямках.

У той час як в Чехії чи Словаччині всі спроби президентів збільши-
ти свою владу жорстко блокуються урядами чи парламентами, в Росії, 
Таджикистані, Азербайджані та інших країнах президенти впевнено 
підминають під себе своїх опонентів. Вочевидь, існує незрима грань, за 
котрою обсяг президентських повноважень стає згубним для демократич-
них інститутів, що зароджуються.

Серед політологів пострадянського періоду все виразніше утверджу-
ється думка, що минуле вісімнадцятиріччя переконливо підтвердило: 
безпосередній перехід до демократії розвинутого типу неможливий без 
необхідних авторитарних форм і методів управління суспільством. 
Неминучим і досить тривалим є етап змішаного правління, за якого мо-
жуть скластися і ефективно запрацювати демократичні інститути влади. 
Авторитаризм перехідного періоду може подолати негативні наслідки 
стихійної демократизації, які, обернулися політичним свавіллям та об-
вальною соціально–економічною кризою.

Історія свідчить, що так звана класична західна демократія не завжди 
відрізнялася простотою й одномірністю, як вона сприймається багатьма 
нашими сучасниками не без допомоги вітчизняної публіцистики.

По праву вважаються авторитарними режимами в Європі роки 
правління президента Ш. Де Голля у Франції (1958–1969 рр.), канцле-
ра К.Аденауера в ФРН (1949–1963 рр.), прем’єр–міністра М. Тетчер у 
Великій Британії (1979–1990 рр.). Таким чином, можна дійти висновку, 
що демократичний режим цілком сумісний з явними рисами авторита-
ризму. Але за умови жорсткого контролю за діяльністю президента з боку 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Прагнення зміцнити державність за допомогою авторитарних методів 
управління має своїх супротивників і прихильників. Перші, як правило, 
прибічники парламентаризму, лякають різноманітними політичними 
жупелами: «занепад демократії», «диктатура», «гніт сильної руки» тощо. 
Прихильники посилення виконавчої влади обґрунтовують допущення 
авторитарних методів управління суспільством необхідністю нещадної 
боротьби із свавіллям та корупцією чиновницької бюрократії, розгра-
буванням і вивезенням за кордон національних багатств, із масовою 
злочинністю та іншими соціальними лихами, породженими найгострішою 
економічною і духовною кризою суспільства.

Деякі аналітики вважають, що перехідний період до справжньої пар-
ламентської демократії та справжнього конституціоналізму триватиме 
не більше двох десятиліть, але реальне життя демонструє інші часові 
терміни.

Нині країни на пострадянському просторі намагаються вирішити 
стратегічне завдання, пов’язане з побудовою громадянського суспіль-
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ства і правової демократичної держави на основі ринкової економіки та 
соціальної захищеності всіх верств населення. Як зазначив свого часу 
відомий політолог П.Кубічек, «шлях від комунізму до демократії довший 
і тернистіший, ніж дорога від демократії до комунізму» [6,4].

На початку ХХІ ст. більшість постсоціалістичних країн підійшли – 
зрозуміло, рухаючись з різною швидкістю – до завершення першого етапу 
посткомуністичних трансформацій. Його зміст визначався намаганням 
колишніх радянських еліт перетворитися в новий правлячий прошарок 
суспільства, заснованого на ринковій економіці. Це перетворення було 
здійснено шляхом масштабної приватизації державної власності, яка 
робила неможливим повернення до попередньої соціально–економічної 
і політичної системи. При цьому одночасно в якості пріоритетів полі-
тичного розвитку проголошувалися демократичні цінності: конкретна 
влада, заснована на принципі розподілу влад, рівність всіх перед законом, 
дотримання прав людини. В той же час виникнення нового суспільного 
ладу супроводжувалося виникненням в житті пострадянських країн нових 
проблем і протиріч, які набули стійкого характеру. Аналізуючи сьогодні 
процеси трансформації політичних систем пострадянських країн необхід-
но відзначити, що суспільний і політичний порядок, який сформувався 
у більшості з них характеризується яскраво вираженою нерівністю в 
розподілі влади і власності, відсутністю системи суспільного контролю 
за діяльністю влади, що більше орієнтовано не на подальший розвиток 
суспільства, а на самозбереження правлячих еліт та на зміцнення їхніх до-
мінуючих позицій в суспільстві. Ця асиметрія чинить стримуючий вплив 
на подальший демократичний розвиток пострадянських країн і змушує 
усвідомити, що об’єктивно назрілі потреби соціальної і політичної демо-
кратизації диктують нові пріоритети суспільного розвитку.
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Шпакова Н.В. Особенности посткоммунистических трансформаций 

на постсоветском пространстве

Рассматриваются проблемы трансформации политических систем пост-
социалистических стран. Сделан вывод о том, что анализ данного процесса 
является актуальным и способствует поиску и выявлению оптимальных ал-
горитмов решения уже существующих и возможных проблем, обозначению 
перспектив и векторов дальнейшего развития.

Ключевые слова: трансформация, политическая система, постсоциалис-
тические страны, демократический транзит.

Shpakova, N.V. Features of post–communist transformations at post–

soviet space

The article concerns the problem of transformation of political systems of 
post–socialist countries. The analysis of this process is vital and it contributes to 
the search and determination of optimal solutions of existing and potential future 
problems as well as to definition of prospects and further development.

Key words: transformation, political system, post –socialist countries, demo-
cratic transit.
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УДК 323.2 Павлова Л. І.

Інститут парламентаризму в Україні та 
державах Центральної і Східної Європи: 

порівняльний аналіз

Розглядається проблема функціонування інституту парла-

ментаризму в Україні і в державах Центральної та Східної 

Європи. Специфічний суспільно–політичний розвиток даних 

країн обумовлює відмінності у визначенні ролі парламентів в 

системі державної влади.

Ключові слова: інститут парламентаризму, демократична політична 

система, політична модернізація, парламент, політико–владні структури.

Модернізаційні процеси в країнах Центральної і Східної Європи 
(ЦСЄ), Балтії та СНД розпочалися майже одночасно – в кінці 1980–х – 
на початку 1990–х років. Проте ці держави досягли принципово різних 
результатів. Серед країн, які досягли найвищих показників в темпах еко-
номічного розвитку і стабілізації політичних систем переважна більшість 
дослідників називає Чехію, Угорщину, Словенію та Польщу [1;2;3;4]. 
Природа їх досягнень не обмежується лише конкретними заходами урядів 
чи сумами фінансових вливань. Причини позитивних зрушень значно 
глибші. Тут відіграють роль певні стартові умови, геополітичні чинники, 
рівень розвитку суспільної свідомості і т.ін. Україна ж переживає перма-
нентну економічну та політичну кризу, складними є процеси становлення 
демократичних інститутів, формування партійної системи. 

В сучасній українській політичній науці актуальності набувають до-
слідження процесу політичної модернізації та розвитку демократичних 
процесів як окремо в Україні так і в порівнянні з окремими країнами 
Центральної та Східної Європи з метою відтворення цілісної картини 
модернізації політичної системи та визначення шляхів її подальшого 
оптимального функціонування [5]. Проаналізувавши останні роботи 
українських дослідників можна зробити висновок про те, що становлен-
ня та розвиток інституту парламентаризму є одним з ключових аспектів 
модернізації політичних систем України і країн Центральної та Східної 
Європи. Ступінь демократизації суспільства залежить від рівня наукового 
осмислення сутності парламентаризму, його впровадження в політичну 
практику держави. Інтерес до проблем функціонування інституту пар-
ламентаризму у вітчизняній політичній науці викликано процесами, що 
відбуваються в українському суспільстві, а саме системною кризою та 
нездатністю Верховної Ради ефективно виконувати функції демокра-
тичного парламенту.
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Дослідження процесів трансформації інституту парламентаризму в 
країнах Центральної та Східної Європи і їх порівняння з аналогічними 
процесами в Україні сприятиме розумінню специфіки перетворень в на-
шій державі, причин кризового стану, відпрацюванню вірогідних варіантів 
розвитку політичної системи. 

Метою статті є визначення рівня розвитку інституту парламентариз-
му в Україні порівняно з країнами ЦСЄ та визначення причин існуючої 
парламентської ситуації. 

Міра парламентаризму більшим чином залежить від форми держав-
ного правління тієї чи іншої країни. У країнах Центральної та Східної 
Європи, як і в західних країнах, існують дві системи влади – парламент-
ська і президентська. В більшості цих країн сформувалася парламентська 
система. Це зумовлено побоюваннями, що після періоду автократизму 
через слабкість демократії сильне президентство може призвести до нової 
диктатури. Парламентаризм у чистому вигляді утвердився в Угорщині, 
президент якої має великі повноваження. До парламентської республіки 
наближаються Словаччина, Болгарія та Словенія, а після прийняття 
Конституції 1997 року – Польща. У цих країнах центром виконавчої вла-
ди є уряд, який формується парламентською більшістю і відповідальний 
перед парламентом.

Напівпрезидентські республіки існують у Хорватії та Румунії, а також 
в Сербії. Для них властивий дуалізм виконавчої влади, яка поділена між 
президентом і урядом.

У Болгарії, Угорщині, Словаччині – однопалатні парламенти, в 
Польщі, Румунії, Словенії, Хорватії, Чехії – двопалатні.

Інститути, подібні до інститутів західної ліберальної демократії, ви-
никли в усіх країнах регіону. Але це стосується насамперед державних 
структур. Демократичні засади ще не визначають життя суспільства за-
галом. Всупереч гаслам демократичних політичних сил про необхідність 
формування громадянського суспільства таке суспільство, принаймні у 
країнах СНД, ще не сформувалося. А ліберальна демократія не може іс-
нувати лише на рівні державних систем без громадянського суспільства. 
За таких умов демократія зали шається формальною. Процеси прийняття 
рішень і демократичні процедури слабо пов’язані між собою, участь насе-
лення у політичному житті мінімальна, роль політичних партій ефемерна, 
засоби масової інформації здебільшого заангажовані виконавчою владою. 
Зрозуміло, становище різних країн відрізняється. Чехія, Угорщина, 
Польща, Словаччина внаслідок різних причин більше просунулися на 
шляху до суспільств на взірець західних, ніж Румунія чи Болгарія, не 
кажучи вже про Україну, Білорусь або Молдову. 

Отже, в країнах Центральної і Східної Європи відбуваються супереч-
ливі процеси. Електорат в цих країнах надає перевагу політичним силам 
ліберально–демократичного спрямування. Зрештою успіх владних сил, 
незалежно від їхньої політичної орієнтації, визначатиметься здатністю 
останніх професійно вирішувати економічні і соціальні завдання, виходячи 
із світової тенденції демократичного розвитку.

В усіх країнах Центральної і Східної Європи існують такі атри-
бути демократії, як демократичні вибори, законодавчі органи й 
уряди, багатопартійність, неурядові організації, відносно незалежні 
засоби масової інформації. Гарантується дотримання громадянських 
прав і свобод. Конституційно визначені форми державного правління. 
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На відміну від держав СНД, де простежується тенденція формування 
президентських і президентсько–парламентських форм державного 
правління, в східноєвропейських країнах більш активно утверджуються 
парламентсько–президентські й парламентські форми державного правлін-
ня. Президентсько–парламентських республік – 2 (Боснія і Герцеговина, 
Словенія); парламентсько–президентських – 7 (Болгарія, Румунія, 
Польща, Македонія, Хорватія, Сербія, Чорногорія); парламентських – 4 
(Албанія, Словаччина, Угорщина, Чехія).

Разом з тим, досвід політичної трансформації в країнах на постсоціаліс-
тичному просторі свідчить, що наявність окремих структурних елементів 
демократії не обов’язково означає встановлення реальної демократії. Про 
рівень демократизації країн свідчить не наявність демократичних інсти-
тутів на кшталт західних, а ефективність їх функціонування в конкретних 
умовах певної країни.

Процес становлення владних структур у країнах східноєвропейсько-
го регіону відбувається з труднощами. Загальною хворобою є конфлікт 
між законодавчими і виконавчими структурами через брак досконалих 
правових норм їх взаємовідносин. Трапляються випадки корупції серед 
законотворців і державних чиновників, в чому нові держави не відстають 
від західноєвропейського парламентаризму. У країнах регіону ще не сфор-
моване сильне громадянське суспільство, яке б стало важливим фактором 
політичної активності й тиску на владні інститути. В засобах масової 
інформації державну цензуру нерідко заступає цензура капіталу.

Аналізуючи політичну історію країн Центральної і Східної Європи в 
останні п’ятнадцять років, можна побачити спільні ознаки трансформацій-
них процесів. Разом з тим кожна країна намагається спиратися на власний 
історичний досвід, сучасні внутрішні специфічні суспільні відноси ни, на 
співвідношення політичних сил і, враховуючи геополітичні виміри, відшу-
кати свій шлях вирішення проблем. Особливо це вияв ляється в державному 
будівництві, формуванні певних політичних інститутів, зокрема таких, як 
вищі представницькі органи законо давчої влади.

Провідна роль в утвердженні авторитету держави в країнах Центральної 
та Східної Європи як і в країнах західного світу нале жить саме законодав-
чому органу. Парламент за своєю місією є втіленням демократії, гарантом її 
дієвості у визначенні цілей суспільства та ефективності їх досягнення. Він 
має бути найважливішим інститу том, що представляє народ країни. 

На початковому етапі незалежності саме парламенти країн ЦСЄ та 
України були інституціональними виявленнями політичних змін. За ві-
сімнадцять років реформ політична трансформація у більшості країн 
ЦСЄ стала реальністю. Насамперед – стабілізувався склад демократичних 
інститутів, притаманних демократичним державам. Ідеться передусім 
про парламенти. Кожні чотири–п’ять років відбуваються демократичні 
парламентські та президентські вибори. Так, в Угорщині вони відбулися 
п’ять разів (всі були черговими), у Польщі – чотири, у Болгарії – п’ять 
разів, з них двічі достроково.

На відміну від деяких постсоціалістичних країн ЦСЄ та Балтії, де 
парламенти відстояли своє законне місце в механізмі державної влади, об-
межили намагання виконавчих структур гіперболізувати свої повноваження, 
в Україні сфера компетенції президента викликає багато суперечок. Протягом 
багатьох років вітчизняні вчені відмічали тенденцію саме посилення пре-
зидентської влади [6,67–73,102–113]. Можна погодитися з тим, що саме 
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президентсько–парламентська модель сприяла забезпеченню стабільності 
і суспільства і держави на початкових етапах розвитку країни. Але сьогодні 
абсолютно зрозуміло, що в діючій Конституції був закладений механізм про-
тистояння законодавчої та виконавчої гілок влади. Підтвердженням цього 
є політична історія України останніх років. Заради оптимізації механізму 
відносин в системі державної влади маємо прийти до політичної системи, 
де парламентська більшість і уряд є стрижнем, серцевиною влади, за при-
кладом більшості країн Центральної та Східної Європи.

З огляду на практичне втілення основних принципів та характеристик 
парламентаризму в Україні і державах Центральної та Східної Європи 
можна казати про існування різних рівнів розвитку цього інституту в за-
значених країнах. 

Взагалі–то у політологічних публікаціях, присвячених дослідженню 
процесів, що відбуваються в країнах СНД, Балтії та східноєвропейських 
країнах, виокремлюються три типові парламентські ситуації, або три рівні 
парламентаризації. Вважають, що країни Східної Європи перебувають у 
ситуації достатньої парламентаризації, деякі Балканські країни – в ситуа-
ції недостатньої парламентаризації, а для пострадянських країн характерна 
псевдопарламентаризація [7,40].

До країн першої групи безумовно слід зарахувати держави ЦСЄ, зо-
крема, згадувані Угорщину, Польщу і, з певним застереженням, Болгарію. 
Більшість держав Центральної та Східної Європи своїм прикладом пока-
зують можливість подолання кризового стану політичної системи під час 
першого етапу усталення демократії, тобто формування дієвого парламенту 
та інших демократичних політичних інститутів та поступового наповнення 
демократичної форми реальним змістом. В цьому плані Україна, в силу 
багатьох факторів, поступається своїм сусідам. Парламентаризм в євро-
пейських країнах колишньої соціалістичної співдружності формується 
в умовах відродження парламентських традицій. Тут парламентаризм 
піддається як значним випробуванням, так і деформаціям. 

Було б помилкою вважати, що в усіх пострадянських країнах існують 
псевдопарламентські режими, оскільки не можна ототожнювати постра-
дянські країни та країни СНД. Країни Балтії – пострадянські, але там 
парламенти досить авторитетні у владній системі. Водночас визначення 
«недостатній парламентаризм» і «псевдопарламентаризація» значною мі-
рою відповідають стану парламентів у країнах СНД, зокрема в Україні. 

Для української політичної системи є характерним недостатній 
парламентаризм . Мова йде не про створення самого законодавчого 
органу – парламенту, а про дієву систему організації влади з сильним 
представницьким інститутом, де діє принцип відповідальності уряду 
перед парламентом, розвинута система партій, що підтримують різно-
манітні зв’язки з групами, які репрезентують різні інтереси та створені 
гарантії для діяльності політичної опозиції як у парламенті так, і за його 
межами. На жаль, вже у своєму зародку український парламентаризм в 
значній мірі здеформований. Представники старої номенклатури, а потім 
і нова політична еліта використовували і продовжують використовувати 
у своїх інтересах принципи демократії, а не розвивають її. Недостатній 
парламентаризм властивий досить слабким, не повністю політично 
структурованим, малоавторитетним, дещо маргіналізованим, безвід-
повідальним, неефективним законодавчим орга нам держави. В таких 
парламентах не визначені або нестабільні правлячі та опозиційні групи, 
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партійні фракції не довіряють одна одній, їхні позиції під час голосувань 
мають ситуативний характер. Жодна з партій у парламенті не задоволе-
на підсумками чергових виборів. Нормальну роботу парламентів часто 
саботують або гальмують у такий спосіб: фракції залишають засідання, 
відмовляються брати участь у голосуванні, затягують дискусії, вносять 
величезну кількість несуттєвих пропозицій. Парламентську трибуну 
депутати досить часто використовують для реклами власної персони і по-
пулістських пропозицій, а не для відстоювання політичних рішень. Такий 
парламентаризм, зрештою, виявляється у великому динамізмі внутріш-
ньопарламентської діяльності без адекватного втілення пар ламентських 
рішень у практичну діяльність суспільства.

Серед причин неповноцінного становища і ролі парламентів ви-
окремлюють політичну неструктурованість електорату, скептицизм 
виборців стосовно можливостей поліпшити економічний та соціальний 
стан суспільства внаслідок діяльності влади, брак політичної та правової 
культури народу й депутатів, недовіру до політичної еліти, слабкість по-
літичних партій, їх неадаптованість до демократичних і парламентських 
процедур, систематичні звинувачення парламентів в усіх гріхах з боку 
президентських структур, виконавчої влади та залежних від неї засобів 
масової інформації. Визначення «недо статній парламентаризм» повніс-
тю відповідає правовому і фактич ному стану Верховної Ради України 
сьогодні.

Постає запитання: сильна президентська влада є наслідком слабкості 
парламенту чи, навпаки, слабкий парламент – наслідок сильного пре-
зидентства? Однозначної відповіді на це запитання немає. Все залежить 
від конкретних умов і ролі особистостей. Мабуть, в Україні перевага пре-
зидентської влади була зумовлена слабким, політично неструктурованим 
парламентом, обраним у 1994 році, і певною мірою — непослідовним, 
схильним до компромісів керівництвом парламенту. Його непослідовна 
діяльність у Верховній Раді XIII скликання призвела до виникнення 
конституційних передумов напівпрезидентської системи в Україні, а 
потім, уже під час роботи Верховної Ради XIV скликання, було створено 
парламентську більшість, позбавлену права формувати уряд, тобто тієї 
найважливішої функції, для якої саме і створюється більшість.

Загалом в Україні парламент ще недостатньо інституціалізований від-
повідно до потреб функціональної спеціалізації вищого представницького 
законодавчого органу держави. Найглибиннішою причиною цього фено-
мену, безперечно, слід вважати відсутність громадянського суспільства. 
Якщо на початку 90–х років всі демократичні партії та політичні рухи 
висували як першочер гове завдання побудову громадянського суспільства, 
то останнім часом партії, їх лідери вже не згадують про нього. Основне 
їх прагнення – прийти до влади, одержати принаймні депутатський 
мандат, а ще краще – міністерський портфель. Якщо в перших проектах 
Конституції України були спеціальні розділи про громадянське суспіль-
ство, то в чинній Конституції про нього взагалі не йдеться. Ця ситуація 
не дає змоги сподіватися на справжню інституціалізацію парламентів 
найближчим часом.

Таким чином, порівнюючи розвиток інституту парламентаризму 
в Україні та Державах Центральної та Східної Європи можна зробити 
декілька висновків.
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По–перше, політичні системи більшості країн ЦСЄ знаходяться в стані 
достатньої парламентаризації, активно утверджуються парламентсько–
президентські й парламентські форми державного правління, парламенти 
відстояли своє законне місце в механізмі державної влади, обмежили нама-
гання виконавчих струк тур гіперболізувати свої повноваження.

По–друге, в Україні спостерігається ситуація недостатньої парла-
ментаризації і це в першу чергу пов’язано зі зниженням рівня легітимації 
влади, яка відіграє провідну роль в процесі демократичної модернізації 
суспільств [5,93–103]. Серед причин неповноцінного становища і ролі 
парламентів виокремлюють політичну неструктурованість електорату, 
скептицизм виборців стосовно можливостей поліпшити економічний та 
соціальний стан суспільства внаслідок діяльності влади, брак політичної 
та правової культури народу й депутатів, недовіру до політичної еліти, 
слабкість політичних партій.

Доведено, що Україна не мала об’єктивних і суб’єктивних передумов 
для динамічної модернізації політичної сфери. Проте, як свідчить досвід 
держав Центральної та Східної Європи, на сучасному етапі процеси по-
літичної модернізації в Україні гальмуються через відсутність базового 
консенсусу основних політичних сил щодо економічної стратегії розвитку 
держави, зовнішньополітичних пріоритетів. 

Подолати стагнацію в політичному просторі можливо шляхом 
вироблення спільної для основних політичних сил, представлених в 
політичному просторі України, стратегії розвитку держави. При цьому 
необхідний аналіз ситуації, що склалася, і вироблення на його основі 
стратегії розвитку держави. Також слід враховувати, що всі зусилля 
політичних сил будуть марними без суттєвих економічних зрушень, 
утвердження демократичних засад управління суспільством. Не останнє 
місце в цьому процесі займає розширення прерогатив Верховної Ради у 
формуванні уряду і політична відповідальність останнього за стан справ у 
державі, надання максимальної прозорості процесам прийняття політич-
них рішень, послідовне утвердження верховенства закону у всіх сферах 
суспільного життя.
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structures.
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УДК 321.011.5 Кострюков С. В.

Політична влада в умовах творення 
демократичної держави

Розкривається діяльнісний аспект політичної влади в умовах 

творення демократичної держави, її роль у культуротворчому 

процесі та вихованні (соціалізації) особистості. 

Ключові слова: політична влада, держава, культура, 
культуротворення, соціалізація, особистість, демократія. 

Розгортання системних реформ в Україні зумовлює актуальність ана-
лізу політичної влади в її співдії з культурою. Основою взаємодії культури 
і влади є діяльність, потреби та інтереси дійових осіб і виконавців істо-
ричної драми. Діяльність в філософії, соціології, психології розглядається 
як спосіб існування і розвитку суспільства, прояв соціальної активності 
людей, цілеспрямоване відображення і перетворення ними навколишнього 
світу і самих себе [1;4;5;6]. Саме діяльність з притаманними їй цілеспрямо-
ваністю, продуктивністю, суспільним характером виявляється основним 
способом розбудови сучасного українського суспільства. 

Діяльність можна класифікувати за її об’єктами /економічна, со-
ціальна, політична, науково–пізнавальна, художньо–естетична та ін./, 
та у відповідності з існуючою системою цінностей (з одного боку – со-
ціально цінна, законна, моральна, з іншого – незаконна, антисоціальна, 
аморальна).

Будь–який вид діяльності поєднує в собі елементи матеріального та 
ідеального, оскільки навіть найпростіша фізична праця /не говорячи вже 
про розумову/ здійснюється за участю свідомості людини. Ось як пише 
про це американський філософ, професор Джон Лакс: «Навісь проста 
фізична діяльність містить дії – сегменти, і кожний з них ретельно виві-
ряється з тим, щоб визначити ті зміни в русі, які потрібні для досягнення 
бажаного результату... Надмірна діяльність і задоволення утворюють, 
таким чином, нерозривний ланцюг взаємодії різних елементів людської 
життєдіяльності. При великих пристрастях бажання спонукають до 
діяльності, а їх задоволення підтверджує уже здійснювана діяльність» 
[2,110].

Людська природа, за словами Дж. Лакса, змінюється у відповідності з 
людськими намірами, діяльністю та задоволенням потреб. А відмінності 
в намірах, діяльності і задоволенні потреб зумовлюють різноманітні цін-
ності, які лежать в осьові способу життя. У залежності від того, хто миє є, 
визначається й характер цінностей і самої нашої діяльності [2,111]. Якщо 
врахувати, що в соціальному і природному середовищі людина реалізує 
себе а предметно–направленій діяльності як суспільна істота, вступаючи 
при цьому в різноманітні суспільні відносини з іншими людьми, то постає 
питання на про якусь окрему діяльність, якою переважно займається лю-
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дина, а про синтез багатоманітних діяльностей в єдності індивідуального 
людського світу, тобто про особу. Особистість людини – це продукт її 
діяльності і самодіяльності, результат повсякденної участі в суспільно 
корисній праці. За словами Е. В. Ільєнкова, «особа... є одиничний вираз 
життєдіяльності» ансамбля соціальних відносин взагалі», а дана конкретна 
особа «є одиничний вираз сукупності цих відносин (не всіх), якими вона 
посередньо пов’язана з іншими... індивідами – «органами» цього колек-
тивного тіла», тіла роду людського» [3,330].

Ось чому особа як така не співпадає з особливостями біологічного 
тіла індивіда та його морфофізіологічною специфікою.

Її дійсна сутність, на думку К. Е. Бистрицького, знаходиться поза 
окремою людиною, її нервовими процесами, взагалі тіла, локалізуючись 
у тому самому просторі і часі де реалізуються суспільні зв’язки, відносини 
[4,79]. На відміну від тварини, яка безпосередньо тотожня із своєю життє-
діяльністю і не відрізняє себе від неї, людина робить свою життєдіяльність 
предметом своєї волі і своєї свідомості. Освоєння соціальної дійсності, 
«надситуативна активність», вихід в певні «зовнішні відносини» і завдяки 
цьому у сферу «вільного» руху і цілеспрямування по відношенню до світу є 
важливою передумовою діяльного визначення і самовизначення людської 
позиції. «Здатність стати над будь–якою життєвою ситуацією, відновити 
її, вписати в більш широкий контекст соціального буття... і являє сутність 
діяльності як специфічної форми відносин до дійсності» [5,40].

Діяльність у різноманітних видах і формах не здійснюється спонтанно, 
сама по собі, а лише у зв’язку з людськими потребами, для їх задоволен-
ня. Потреби – першооснова діяльності, яка приводить в рух усі ресурси 
організму, здібності і потенційні можливості людини, соціальної групи, 
суспільства в цілому. Без задоволення притаманних людині потреб 
неможливе її існування. Від ступеня розвитку і задоволення потреб /
матеріальних, соціальних, духовних/ в кінцевому рахунку залежать як 
соціальне діяльність, так і рівень життя людей.

Будь–яка конкретна потреба являє собою єдність двох сторін: 
суб’єктивної, яка виступає як необхідність в певних умовах нормального 
життя і розвитку суб’єкта, і об’єктивної, що виступає як предмет потребі. 
А сама потреба «отримує свою визначеність тільки в предметі діяльності, 
вона повинна ніби знайти себе в ній» [6,301].

Задоволення потреб матеріального характеру (в їжі, одежі, житлі, 
екологічно чистому навколишньому середовищі та ін.) є необхідною 
передумовою для активізації соціальної і духовної діяльності, в процесі 
якої людина задовольняє адекватні потреби. Оскільки проблема потреб 
не є безпосередньо об’єктом мого дослідження, але без цього поняття 
неможливий аналіз людської діяльності, я зупинюсь коротко лише на со-
ціальних і духовних потребах, які відіграють особливу роль у формуванні 
моральності особи та її ціннісних орієнтацій.

Соціальні потреби включають насамперед потребу належати до 
тієї чи іншої соціальної групи (спільності) і займати в ній певне місце. 
На емоційно–психологічному рівні мотиваційної сфери дана потреба 
може проявлятися у прагненні «користуватися прихильністю і увагою 
оточуючих, бути об’єктом їх любові» [7,91], але може набирати й інших 
форм – бажання підкорятися іншим і навіть прислужувати їм, виконувати 
будь–які доручення інших. До соціальних потреб людини належать також 
потреби в свободі і безпеці, можливість бути господарем на виробництві, 
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потреба в самореалізації, в різноманітній соціальній інформації, в добре 
організованому відпочинку і розвагах та ін.

З структурі духовних потреб індивіда (у пізнанні оточуючого світу, в 
цінностях духовної культури, в духовному спілкуванні з іншими людьми 
і т.п.) особливо важливу роль відіграють моральні потреби – прагнення 
людини бути моральною, робити добро іншим людям, приносити користь 
суспільству, керуватися у своїй діяльності совістю, дбати про честь і 
гідність.

Нинішнє українське суспільство переживає загальну кризу, яка охо-
пила всі його сфери:

– політичну, де спостерігається втрата контролю за політичними по-
діями в країні з боку державних структур (на всіх рівнях), невиконання 
законів і постанов органів державної влади, недовір’я до них з боку біль-
шості населення;

– економічну, що проявляється в тотальному дефіциті товарів і послуг, 
значному зниженні життєвого рівня населений;

– соціальну, де відбулася дезінтеграція соціальних груп та інститутів, 
різне розшарування населення за рівнем доходів;

– духовну (в широкому значенні цього слова) і моральну, де спо-
стерігається значне зниження загального духовного і модального рівня 
населення, деформація багатьох моральних цінностей, взаємне відчуження 
між людьми;

– екологічну /на значній території України, особливо в районі чор-
нобильської зони і в великих промислових центрах/, яка є глобальною 
проблемою [8,34–35].

Тотальне відчуження і, як результат, загальна криза суспільства, осо-
бливо яскраво проявляються у сфері державної влади, де, як і раніше, 
панують бюрократія і некомпетентність, нездатність керівних органів 
знайти оптимальний шлях виходу країни з кризи. Ще Макс Вебер кон-
статував непомірне розширення бюрократії і залежність між розвитком 
держави і методами управління. В колишньому Радянському Союзі, в 
умовах майже повного одержавлення усіх сторін суспільного життя, па-
нування бюрократії стало всеохоплюючим. Коли єдиним власником стає 
держава і панує збірно–розподільча дихотомія, то особа, що отримала 
право від імені народу і держави розподіляти виготовлений продукт, здо-
буває величезну владу. І це тільки функція бюрократичного апарату, але й 
сама основа, на якій формується і функціонує командно–адміністративна 
система. Влада власника перетворилася у владу того, хто займеться роз-
поділом. Появилося безкінечне число залежностей людини від наявних 
у суспільстві відносин і соціальних інститутів, в результаті чого вільний 
індивід перетворився в залежну «людину–гвинтик» [9,59–61].

А тому зміцнення влади в будь–якому суспільстві не завжди є прогре-
сивним явищем. Влада над сущим (речами і людьми) є дещо багатозначне, 
багатомірне в загальному векторі духовного розвитку народу. Зона може 
приводити як до прогресивного, так і регресивного, доброго і злого, люд-
ського і нелюдського, може будувати, а може і знищувати. Сучасна людина 
ще не осмислила в повному обсязі природу, характер і зміст того факту, 
що поле можливостей зловживання владою у певній системі чинників і 
умов зростає або спадає, безперервно змінюючись. А тому в суспільстві 
(особливо з низьким рівнем розвитку демократії) є потреба в науковій роз-
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робці розумної і дієвої етики користування владою, і не тільки в розробці, 
а й в суворому дотриманні її принципів представниками цієї влади.

Сформовані в тоталітарній державі одномірність, односпрямованість 
свідомісті руйнують здатність у багатьох людей приймати самостійні 
рішення. Зникає та свобода, яка означає реальну можливість розвивати 
в повній мірі свої задатки, здібності, ставати господарем і суддею свого 
власного вчинку, а в останньому – самого себе і своєї «самосії». На жаль, 
і сьогодні функціонування державної влади в нашій країні здійснюється 
так, що виявлення народу в більшості випадків є тією останньою інстан-
цією, яка в кінцевому рахунку визначає хід державного і суспільного 
розвитку. Творення незалежної держави повинно здійснюватися таким 
чином, щоб людина забезпечувала себе тілесно і духовно. Безсумнівно, 
що центральною в духовному розвитку суспільства повинна бути ідея 
творчої особи, яка саморозвивається і самоудосконалюється. Поступово 
у неї пробудиться бажання жити за власною ініціативою у багатомірному 
просторі економічності, політичної і духовної свободи, істинного обме-
ження влади державних структур. Свобода індивідуального розвитку і 
творчості кожної людини – це той фундамент, на якому буде створений 
надійний заслін на шляху зловживання владою. І глибоко правий О. І. 
Солженіцин, який вважає, що до політики держав, урядів, парламентів і 
партій повинні пред’являтися ті ж самі моральні вимоги, як і до окремої 
людини: бути чесними у своїй діяльності, проявляти турботу про людей, 
вести боротьбу із злом і т. п. Якщо державну, партійну, соціальну політику 
проводити поза мораллю, то, на думку О. І. Солженіцина, у людства не 
має майбутнього [10].

Чи можна знайти вихід з бюрократичного засильства? Частково цю 
проблему можна вирішити шляхом періодичної заміни кадрів, відкли-
кання посадових осіб та інших методів ротації. Але названі міри, крім 
позитивних результатів, створюють сприятливі умови для розширення 
прошарку бюрократії в народі. Бюрократія проникає в усі пори соці-
ального організму, губить живі демократичні паростки. Невипадково в 
політичній культурі колишнього радянського суспільства досить живучим 
було «золоте правило» бюрократизму, коли будь–які незгоди з офіційною 
ідеологією і політикою сприймалися як загроза благополуччя більшості. 
Саме тому бюрократія боїться плюралізму і демократичних тенденцій. 
Що стосується нинішньої української державності, то при всіх її пози-
тивних відмінностях від попередньої командно–бюрократичної системи, 
залишається й багато спільного – бюрократизм, непрофесіоналізм, прояви 
явного відчуження від широких народних мас. 

Тому розподіл влад – не самоціль. Це, насамперед, створення меха-
нізмів від узурпації влади однією якоюсь її гілкою. Як застереження від 
авторитаризму й тоталітаризму. Саме це – головне у системі розподілу 
влади. Щодо основної теми розмови – співвідношення влади і закону. 
Свого часу дуже «демократично» прозвучала теза: дозволено все, що не 
заборонено законом. Вона, так би мовити, узаконила... беззаконня! Адже 
багато хто зрозумів це як вседозволеність. Тоді як насправді йшлося про 
право громадян за умов переходу до ринкових відносин виявляти ініці-
ативу, не порушуючи при цьому законних прав інших суб’єктів ділової 
активності. Коли ж йдеться про державу, її органи і структури, діє інший 
принцип: дозволяється лише те, що встановлена законом. За цих умов 
створення й забезпечення чіткого механізму контролю (що відповідає 
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закону, а що є порушенням його) припадає на судову владу. Саме ця 
функція стає найголовнішою.

Отже у співвідношенні – закон і влада пріоритет належить правовим 
нормам. Згідно з якими і сам законодавець зобов’язаний діяти в межах 
правових принципів. Сьогодні ж маємо скільки завгодно прикладів, коли 
навіть підзаконні органи (уряд, банки) приймають рішення, якими скасо-
вують постанови Верховної Влади. Можливо, за певних обставин дійсно 
треба оперативно враховувати й змінювати ситуацію. Але ж при цьому 
слід обов’язково дотримуватися певного правового механізму.

Тобто, говорячи і про функціонування органів влади, і про їх ком-
петенцію, треба на гідне місце ставити Закон. Без цього не може бути 
правової держави.

Побудова державної структури на базі доктрини розподілу влади 
супроводжується постійним звертанням філософсько–юридичної та по-
літологічної думки до проблем місця і ролі кожної гілки в тріаді єдиної 
державної влади та їх взаємовідносин. Перш за все, ці питання ставили 
перші, собою основоположники теорії розподілу влади. Вони ніколи не 
знімалися з порядку денного, активно поляризуються й нині, нерідко ви-
ходячи за рамки цивілізованих способів їх вирішення, набуваючи гострого, 
навіть конфліктного характеру.

Авторська позиція полягає в тому, що твердження, які побутують 
нині на сторінках різник джерел про рівновагу законодавчої, виконавчої 
та судової влад ї їх незалежність одна від одної, є необґрунтованими, в 
крайньому разі, спірними. Всупереч моді, слід визнати переконливим 
висновок, що належить К. Марксу: «Дві суверенні влади не можуть одно-
часно, пліч–о–пліч, функціонувати в одній державі. Це – безглуздість на 
зразок квадратури круга».

У наукових дослідженнях останніх років явно недостатньо проведений 
акцент, суть якого в тому, що творці теорії розподілу влад не висували 
положення щодо рівності різних структур. Навпаки, абсолютно ясно і 
надзвичайно формувалася інша ідея – ідея примату законодавчої влади.

Як засвідчив ретроспективний аналіз, англієць Джон Локк (1532–
1704 рр.) у пошуках інструментів подолання деспотизму й тиранії, 
джерело яких він вбачав у нероздільності влади монарха, що самостійно 
і приймав і виконував закони, дійшов висновку про необхідність двох 
влад: законодавчої в особі парламенту і виконавчої в особі монарха. 
Спрогнозувавши замість однієї деспотичної влади монарха дві влади, він 
одночасно визначився щодо їх статусу та ієрархії – на користь парламенту. 
Дж. Локк абсолютно недвозначно підкреслив верховенство законодавчої 
влади, стосовно якої виконавча влада є підлеглою. Дане положення ан-
глійським мислитель мотивував аргументом, який став класичним. «Той 
вище, хто може диктувати закон».

Прийнятий Української доктрини розподілу влад, кардинально впли-
ває на усталені теоретичні уявлення про місце й роль Верховної Ради у 
державній організації. Взаємовідносини парламенту і Президента – ба-
гатоаспектна проблема державно–правової, також інших наук, яка не 
отримала не лише монографічної розробки, а й не дослідження навіть у 
більш вузьких рамках.

Проблема співвідношення та взаємодії законодавчої і виконавчої влад 
України ще не набула стійких, загальноприйнятих характеристик. Це влас-
тиво як конституційним рішенням, так і практиці суспільних відносин у 
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галузі державно–правового життя. Триває процес пошуку, що коригується 
водночас конкретними реаліями в економічній, суспільно–політичній, 
державно–правовій та інших галузях. І це процес закономірний. 
Багатоваріантність прийняття таким чином рішень – основа для створення 
оптимальної моделі співвідношення першої і другої гілок влади.

Щодо України, то сутність трансформації політичної влади у ній 
після розпаду колишнього СРСР можна зрозуміти, на наш погляд, лише 
з контексту відносно безболісного, навіть органічного для правлячої полі-
тичної еліти переходу від комуністично–номенклатурного тоталітаризму 
до посткомуністично–номенклатурного тоталітаризму.

Іншими словами, з огляду на перспективи демократичних перетворень 
та формування громадського суспільства, Україна сьогодні, без сумніву – 
серед аутсайдерів посткомуністичного світу. Історична відстань у цьому 
контексті між нею і, приміром, Польщею, Чехією, Угорщиною та деякими 
іншими посткомуністичними країнами стрімко збільшується і, можливо, 
становить вже десятки років. Одна з головних причин, яка обумовлює 
вектор трансформації політичної влади в Україні, що ми її визначаємо 
як посткомуністичну номенклатуру і водночас як неототалітарну, є над-
звичайна невиразність (порівняно з вищезгаданими країнами) інтересів 
та слабкість соціальної дії. Більшість населення неспроможна протягом 
відносно короткого періоду подолати стереотипи тоталітарної свідомості, 
комунітарний спосіб життя, не готова сприйняти альтернативні цінності, 
а саме – цінності громадянського суспільства.

Проте якраз у цьому ситуація на Україні досить сумна. За умов пер-
вісного накопичення капіталу вузьким колом осіб, часто тісно пов’язаних 
із колами старої партійної номенклатури, образ «влади» поєднується в 
суспільній свідомості не зі словом «еліта», а зі словом «мафія». Вражаюча, 
на тлі гнітючої політичної пасивності в останні роки, активність населення 
України в ході парламентських виборів і перемога на них лівих пояс-
нюється насамперед надіями, що покладаються людьми на ті політичні 
угрупування, чий політичний імідж аж ніяк не поєднується в масовій 
свідомості з відверто неелітарним образом нинішнім скоробагатьків. 
Отож, яка ситуація на сьогодні? З одного боку, у Україні наявна кризова 
ситуація, яка загрожує перейти у розпад національної держави. За таких 
умов надзвичайно зростає потреба суспільства у лідерах, навіть «сильній 
руці». Досить сказати, що, на думку населення «кілька сильних керівників 
можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони та дискусії»: з 
цією точною зору погодилася більшість – 58% опитаних, не згодні з нею 
лише 16% і ще 27% своєї позиції не визначили (опитування проводи-
лося у березні 1994 року Центром «Демократичні ініціативи» спільно 
з Інститутом соціології та центром Соціс–Гелан). Але таких можливих 
лідерів населення не бачить.
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Кострюков С.В. Политическая власть в условиях создания демокра-

тического государства

Раскрывается деятельностный аспект политической власти в условиях 
создания демократического государства, его роли в культуротворческом 
процессе и воспитании (социализации) личности.

Ключевые слова: политическая власть, государство, культура, культурот-
ворчество, социализация, личность, демократия.

Kostrukov, S.V. Political power under conditions of establishment of a 

democratic state 

Revealed is an aspect of activities carried out by the political power under 
conditions of establishment of a democratic state, its role in the process of culture 
creation and upbringing (socialisation) of a personality.

Key words: a political power, a state, culture, culture creation, socialisation, a 
personality, democracy.
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УДК 324(477) Хомовненко М. Г.

Еволюція виборчої системи України

Розглядається питання оптимальної виборчої системи на 

виборах до парламенту, визначаються критерії відповідності 

законодавства про вибори народних депутатів України 

міжнародним виборчим стандартам, розкривається роль 

парламентських виборів для становлення в Україні правової 

держави. 

Ключові слова: виборча система, законодавство, правова держава, 

міжнародні виборчи стандарти.

Вибори народних депутатів України щораз проходили за новими за-
конами про вибори. Це означає, що до цього часу українське суспільство 
остаточно не визначилось з типом виборчої системи.Нині нагальною є 
потреба у з’ясуванні питання, якою має бути оптимальна виборча система 
на виборах до парламенту, визначенні критеріїв відповідності законодав-
ства про вибори народних депутатів України міжнародним виборчим 
стандартам, розкритті ролі парламентських виборів для становлення в 
Україні правової держави. 

На сьогодні первинний базовий рівень Європейських виборчих стан-
дартів становлять вимоги міжнародних актів універсального характеру. 
Насамперед йдеться про Загальну декларацію прав людини, затверджену 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. У статті 21 Декларації 
записано: «Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю кра-
їною безпосередньо або через вільно обраних представників. Воля народу 
має бути основою влади уряду; ця воля має знаходити своє відображення 
у періодичних нефальсифікованих виборах, які повинні проводитись при 
загальному і рівному виборчому праві, шляхом таємного голосування або 
через інші рівнозначні форми, що забезпечить свободу голосування…». 
Сьогодні права і свободи, що проголошені в Декларації прав людини 
більшість держав сприймає як загальновизнаний стандарт, як обов’язкову 
частину національних конституції [1;2;3;4]. 

Вихідні положення Загальної декларації прав людини були уточнені 
і конкретизовані в Міжнародному пакті про громадянські та політичні 
права, прийнятому в 1966 році. Учасниками цього міжнародного пакту на 
сьогодні є близько 130 держав світу, в тому числі всі країни Євросоюзу і 
СНД, що робить його міжнародним інструментом з найбільшою кількістю 
учасників. У статті 25 вищевказаного документа проголошується право 
кожного громадянина голосувати і бути обраним на дійсних періодичних 
виборах, що проводяться на основі загального і рівного виборчого права 
при таємному голосуванні і забезпечують вільне волевиявлення виборців 
[2;3;4]. 
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Новітній виборчий досвід українського суспільства на загальнонаці-
ональному рівні включає в себе вибори народних депутатів СРСР 1989 
року, вибори Верховної Ради України 1990, 1994, 1998, 2002 , 2006 та 2007 
років. Відповідне виборче законодавство ілюструє поступовий, хоч і не-
рівномірний шлях українського народу до демократії, еволюцію ступеня 
законодавчої реалізації основних принципів виборчого права, що супро-
воджувалося переходом від однієї до іншої виборчої системи Хоча вибори 
1989 року проводилися ще не Україною, а колишнім СРСР, – відповідний 
виборчий закон 1988 року заслуговує на розгляд, оскільки яскраво харак-
теризує стартові позиції, з яких почалися процеси демократії в Україні. 
Підкреслимо, що це були перші після встановлення тоталітарного радян-
ського режиму альтернативні вибори; водночас низка їх особливостей не 
дає можливості кваліфікувати їх як справжні [9;10].

Депутатський корпус складався з представників номенклатури і тих 
осіб, які відбивали класові, партійні, національні, професійні, статеві про-
порції населення. Ради одностайно схвалювали всі запропоновані «згори» 
рішення, а виборці не могли вплинути на поведінку свого представника, 
як і депутат на дії когось із міністрів. Знайти аналог такого антидемокра-
тичного інституту в історії виборів просто неможливоВиборча система 
мала дві складові: перша – стосовно критерію обрання депутатів (вибори 
проводилися за мажоритарною системою в одномандатних округах у двох 
турах: у першому – для обрання була необхідна абсолютна більшість, у 
другому – відносна); друга – стосовно участі виборців у голосуванні. 
Вибори вважалися такими, що не відбулися, якщо в них взяли участь 
менше 1/2 виборців округу. Закон СРСР 1988 року відобразив внутрішні 
суспільно–політичні уперечності «епохи гласності і перебудови»; він став 
вихідним пунктом еволюції виборчого законодавства України, а його 
застосування – джерелом перших навичок практичної участі громадян в 
альтернативних виборах. [9;10].

Зміни у виборчій системі, передбачені законом 1993 року, мали просто 
катастрофічні наслідки для формування парламенту України. По–перше, 
незмінною залишилася друга складова виборчої системи 1990 року: був 
збережений 50–відсотковий поріг участі виборців для визначення виборів 
«такими, що відбулися». По–друге, перша складова – двотурова мажори-
тарна система абсолютної більшості – була доведена до абсурду: обраним 
в одномандатному виборчому окрузі вважався кандидат, який отримував 
абсолютну більшість голосів, у тому числі і в другому турі. Крім того, 
кандидат, не обраний в окрузі, втрачав право балотуватися на повторних 
виборах. Внаслідок застосування такої виборчої системи Верховна Рада 
України другого скликання розпочала роботу, маючи лише трохи більше 
двох третин свого конституційного складу, і до кінця скликання жодного 
дня не працювала в повному складі. Вибори до парламенту країни, що 
відбулися в березні 1994 року, проходили за новим законом, прийнятим 
на 8–й сесії Верховної Ради 12 скликання 18 листопада 1993 року. Проте 
багато положень закону мало яскраво виражений демократичний харак-
тер. Це, зокрема, такі з них:

закон надає право обирати всім громадянам, які досягли 18 років. • 
«Депутатом може бути обраний громадянин України, який має 
право голосу, не молодший 25 років, і на день виборів який про-
живав на території України не менше 2 останніх років» [6];
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обумовлює принцип «один виборець – один голос». Права голосу • 
позбавлялися на певний період особи, які за вироком суду перебу-
вали в місцях позбавлення волі. Однак рішенням Конституційного 
суду від 26 лютого 1998 року норма закону була визнана некон-
ституційною і втратила чинність ;
закон забезпечує виборцям таємність голосування та неприпус-• 
тимість контролю чи обмеження їхньої волі, виявленої шляхом 
голосування;
важливим моментом є відкритість процесу підготовки та про-• 
ведення виборів, що прямо обумовлено законом. Уперше був 
закріплений інститут спостерігачів, в тому числі й іноземних в 
українському виборчому законодавстві;
вся важлива інформація стосовно виборів має поширюватися • 
через ЗМІ в національному масштабі, яка повинна публікуватися 
українською, російською та іншими мовами .

Прийняття Конституції України 1996 року стало важливим етапом у 
розвитку і становленні українського виборчого законодавства. Розділ ІІІ 
спеціально присвячений регулюванню питань виборів та референдумів. 
Конституція України 1996 року не містить вказівок на виборчу систему, 
залишаючи це предметом регулювання спеціальними законами.

Уроки виборів 1994 року зламали опір тих українських політиків, які 
намагалися зберегти старі, укорінені в досвіді радянського часу традиції 
проведення ви бо рів. Виборча система, запроваджена законом 1997 року, 
відійшла від ідеї абсолютної більшості; проте вона мала компромісний 
характер.

Виборча система 1998 року була змішаною: 225 народних депутатів 
обиралися за системою пропорційного представ ництва, інша половина – 
за мажоритарною. На відміну від широко відомої німецької змішаної 
системи, застосована в Україні – була простим механічним поєднанням 
зазначених систем.

В законі 1997 року зазначалося, що «участь громадян України у 
виборах є добровільною». Вважається що виборці, які не брали участі 
у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих 
виборців, які взяли участь у голосуванні. Знижено вік та ценз осілості 
учасників виборів, порівняно із Законом 1993 року – пасивне виборче 
право надається громадянину України, який досяг 21 року і проживає 
на території України протягом останніх 5 років. Вибори проводилися 
в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, з єдиним списком 
кандидатів від кожної партії (блоку) і з голосуванням лише за список без 
преференцій. Встановлювався виборчий поріг у 4 відсотки від загальної 
кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Розподіл мандатів 
здійснювався за методом найбільших остач. Така система була сприйнята 
як справедлива. Мажоритарна складова виборчої системи базувалася на 
так званій вестмінстерcькій моделі, яку ще називають «перший отримує 
мандат» . Такий підхід спрощував виборчий процес, даючи змогу провести 
вибори в один тур. Ці цілі в основному були досягнуті: за пропорційною 
складовою до парламенту пройшли 8 партій у 1998 році; 6 – у 2002 році 
[10;11;12].

Однієї з основних цілей політичного структурування самого парла-
менту змішана система не досягла: результати виборів у мажоритарних 
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округах кардинально змінили підсумки голосування щодо політичних 
партій і блоків.

Дискусії навколо виборчої системи відновилися після виборів 
Президента України [19,4], а також у зв’язку з намаганнями певних 
політичних кіл провести зміни до Конституції України, спрямовані на 
зміну форми правління. Підсумком нового компромісу стали дві позиції в 
Законі від 8 грудня 2004 року, які стосуються виборів народних депутатів 
України. Змінена редакція статті 81 Конституції запроваджує елементи 
так званого імперативного мандата народного депутата щодо партії (бло-
ку), яка його висувала на виборах.

В Україні давно назріла необхідність запровадження пропорційної 
системи. Про це свідчила низка чинників.

По–перше, запровадження пропорційної системи із зовнішньополі-
тичної перспективи поставило Україну в один ряд з такими країнами, 
як Польща, Чехія, Словаччина, Литва, Естонія, які вже під час перших 
виборів після розпаду СРСР запровадили пропорційну систему, а отже, 
певною мірою стало свідченням європейського вибору України.

По–друге, низькі рівні інституціоналізації політичних партій та струк-
туризації українського суспільства, з одного боку, і механізми посилення 
партійної системи та збереження плюралізму в суспільстві – з іншого, 
стали суттєвим аргументом на користь пропорційної системи.

По–третє, практика застосування мажоритарної та змішаної виборчих 
систем свідчила про позитивні зміни в партійній системі в результаті за-
провадження пропорційної складової. Отже, запровадження пропорційної 
моделі було справді виправданим та затребуваним [10;11;12].

Використання пропорційної системи в Україні має свої переваги та 
недоліки.Основними публічними аргументами на користь застосування 
пропорційної системи слугують: 

стабільна політична структуризація законодавчого органу;• 
створення більших можливостей для формування коаліційного • 
уряду; 
розвиток партійної системи; • 
сприяння утвердженню загальнонаціональних інтересів;• 
зменшення впливу адміністративного ресурсу на результати • 
виборів.

«Прихованими» аргументами «проти» є:
марне витрачання чималих коштів і зусиль у виборчий період як • 
діючими депутатами–одномандатниками, так і їх найбільш дале-
коглядними потенційними суперниками в округах;
низький соціологічний рейтинг частини українських партій; • 
домінування вузькопартійних інтересів над загально-• 
національними.

Використання пропорційної системи зробить суттєвий крок уперед 
на шляху трансформації політико–правової системи України до кращих 
європейських стандартів [10–13].

Пріоритетними напрямами вдосконалення законодавства про вибори 
народних депутатів України на сучасному етапі державотворення мають 
виступати, по–перше, проблеми формально–правової організації озна-
ченого законодавства: 

структуризація, систематизація; 
вдосконалення правового регулювання ви борчого процесу; • 
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вдосконалення правового регулювання механізмів судового • 
захисту 
виборчих прав громадян України та оскарження порушень ви-• 
борчого законодавства. 

Напрямки еволюції виборчої системи України

Декларація про критерії вільних і справедливих виборів говорить про 
виборчі права громадян, про права і обов’язки кандидата, партії в ході 
виборчої кампанії, а також про права і обов’язки держави. Зокрема до 
обов’язків держави за Декларацією про критерії справедливих виборів, 
належить:

а) вжиття законодавчих та інших заходів з метою забезпечення гаран-
тій прав та інституційних рамок для проведення регулярних справжніх і 
справедливих виборів; 

б) встановлення нейтрального неупередженого і збалансованого ме-
ханізму організації та проведення виборів; 

в) повага і додержання прав людини для всіх громадян, які проживають 
на їх територіях та на територіях під їхньою юрисдикцією; 

г) забезпечення територіям і кандидатам розумних можливостей для 
презентації своїх виборчих платформ; д)додержання принципу таємного 
голосування; 

е) недопущення підкупу чи інших протизаконних дій; є)забезпечення 
якості і зрозумілості всього виборчого процесу;

ж) відвернення випадків насильства в ході виборів; 
з) швидкий та ефективний розгляд скарг, що стосуються виборчого 

процесу, виборчими органами і судами тощо.
Порівняння універсальних виборчих стандартів з національним за-

конодавством України свідчить про те, що вітчизняна політико–правова 
теорія та практика цілком сприйняли загальновизнані світовою спіль-
нотою принципи і норми щодо організації та проведення виборів. Не 
знайшов відображення в нормативно–правових актах тільки принцип 
справедливих виборів. Це в значній мірі зумовлено тим, що в українській 
політико–правовій теорії та практиці домінує нормативізм. Однак загалом 
нормативна база виборчого права України відповідає міжнародно–
правовим виборчим стандартам [12–17].

Найбільш розгорнуті і детально опрацьовані європейські стандарти 
виборів викладені в документах, прийнятих Нарадою з безпеки та спів-
робітництва в Європі (НБСЄ) та Конференції з людського виміру, що 
проходила в три етапи: в Парижі 1989 року, в Копенгагені у 1990 році 
та в Москві 1991 року. У пункті 7 Документа Копенгагенської наради 
Конференції з людського виміру НБСЄ з розвитку універсальних вибор-
чих стандартів зазначено , що розумна періодичність проведення вільних 
виборів має встановлюватись законом; підрахунок голосів має бути 
чесним, а офіційні результати – опубліковані; закон і державна політика 
мають забезпечувати проведення виборів в атмосфері свободи і чесності 
безпосереднього доступу до засобів масової інформації, всіх її політич-
них угрупувань та окремих осіб, що беруть участь у виборчому процесі. 
Необхідно створювати належні умови для діяльності політичних партій 
і рівності їх перед законом та органами влади; кандидати, які отримали 
необхідну кількість голосів, визначену законом, мають належним чином 



ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 17

224

вступати на посаду та перебувати на ній до закінчення строку своїх повно-
важень або до їх припинення іншим чином, що регулюється законом.

Регіональні міжнародні стандарти містяться і в документах Ради 
Європи. Зокрема Конвенція про захист прав людини та основних свобод 
закріплює свободу висловлювання думки, свободу зборів та об’єднань, 
заборону дискримінації, обмеження на політичну діяльність іноземців. 
Усі ці положення Конвенції містять обов’язкові до виконання норми між-
народного права і можуть застосовуватися судами України [2;3;4]

Активне та пасивне виборче право не є абсолютним і держави корис-
туються певним полем розсуду щодо встановлення відповідних обмежень, 
які, однак, не можуть бути такими, що порушують саму сутність цих прав. 
Стандарт правомірності обмежень при цьому має відповідати загальному 
стандарту. По–перше, обмеження не повинні обмежувати право такою 
мірою, яка б порушувала саму сутність права та позбавляла його ефек-
тивності. По–друге, обмеження мають переслідувати правомірну мету. 
По–третє, обрані засоби повинні бути адекватні такій меті.

Конвенція не встановлює конкретного терміну, по закінченню якого 
мають відбуватися вибори до законодавчої влади. У цьому аспекті слід 
зважати на мету проведення періодичних виборів до законодавчого органу. 
Забезпечення представництва в законодавчому органі має відображати 
суспільну думку, яка через свою природу змінюється з перебігом часу. 
Водночас надто малий інтервал може створювати перешкоди ефективному 
політичному і законодавчому плануванню та діяльності законодавчого 
органу. Основні європейські виборчі системи містяться у «Зводі реко-
мендованих норм при проведенні виборів». Згідно з названим документом 
в основі «виборчого спадку» Європи лежать п’ять принципів: загальне, 
рівне, вільне, таємне і пряме виборче право. Крім того вибори мають про-
водитися регулярно.

Переважна більшість рекомендованих норм відтворена в націо-
нальному законодавстві України. Поряд з тим, досі існують окремі 
невідповідності, зокрема:

1. Вимагається, щоб списки виборців були постійними і регулярно (не 
рідше одного разу на рік) оновлювалися. В Україні ж досі списки виборців 
формуються до кожних виборів заново, а сам процес формування списків 
є недосконалим і супроводжується порушенням прав громадян.

2. Фінансування виборчих кампаній має бути прозорим. На сьогодні 
ж в Україні переважна більшість передвиборчих заходів фінансується 
«чорним налом», що не піддається контролю.

3. Державні органи мають бути неупередженими; це стосується за-
собів масової інформації, використання засобів наочної агітації, права 
на демонстрації, фінансування партій і кандидатів. На жаль, державну 
службу в Україні не вдалося відокремити від політики.

4. Для виборців таємне голосування має бути не тільки правом, а й 
обов’язком, невиконання якого повинно тяжіти до покарання у вигля-
ді визнання недійсними будь–якого виборчого бюлетеня, зміст якого 
став відомий іншим особам. Такої норми в Україні не встановлено, а 
матеріально–технічне забезпечення виборів (розміри приміщень для 
голосування, кількість кабін тощо) доволі часто змушує виборців голо-
сувати поза межами кабін для голосування, не переймаючись таємницею 
голосування.
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5. Має бути прямо заборонене оприлюднення списків виборців, які 
проголосували. На жаль, такі списки в Україні сьогодні цілком відкриті, а 
інформація, що в них міститься, не визнається як інформація з обмеженим 
доступом. Це при тому, що доступ до особистих даних громадян в інших 
державних установах строго регламентований. 

6. Слід заборонити перегляд основоположних елементів закону про 
вибори, зокрема тих, що регулюють саму виборчу систему, склад виборчих 
комісій та визначення меж виборчих округів, менш як за рік до проведен-
ня виборів або ж вони повинні бути закріплені в Конституції чи іншому 
документі, який має вищий статус, аніж звичайний закон. Навпаки, ви-
борчі перегони в Україні щораз проводять за безперервно змінюваними 
правилами, що звісно не йде на користь законності і демократизму цього 
процесу.

7. До складу центральної виборчої комісії (ЦВК) мають входити 
представники судової влади і фахівці з інформаційних технологій. На 
сьогодні українське законодавство обмежується вимогою, щоб не менш 
як третина членів ЦВК мали вищу юридичну освіту. Присутність у складі 
ЦВК професійних суддів і фахівців з інформаційних технологій сприяла 
би поліпшенню роботи самої комісії в критичних ситуаціях, що виникають 
після кожних виборів.

8. Політичні партії повинні бути рівномірно представлені у виборчих 
комісіях або мати можливість спостерігати за їх роботою. Такий важливий 
аспект виборчого процесу, як персональний склад виборчих комісій, не 
може ставитись в залежність до сліпої гри випадку.

9. Місця, в яких спостерігачі мають права з’являтися, повинні бути 
чітко передбачені в Законі про вибори. На жаль, практика останніх виборів 
неодноразово засвідчувала випадки відповідних зловживань як з боку 
членів виборчих комісій, які заважали роботі спостерігачів, так і самих 
спостерігачів, які зайве широко тлумачили свої функції та повноваження, 
намагаючись поставити під тотальний контроль членів виборчих комісій 
та інших учасників виборчого процесу [2;3;4].

Конституційне й виборче законодавство України нерозривно пов’язані 
із сучасними європейськими стандартами й інтенсивно розвиваються 
на основі взаємозбагачення і гармонізації. Аналіз конституційних і за-
конодавчих основ системи виборчих прав і свобод українських громадян 
показує, що Україна системно інкорпорувала міжнародні стандарти у 
свою правову систему, визнавши, що дотримання і захист прав і свобод 
людини і громадянина , розвиток і удосконалення демократичних інсти-
тутів народного волевиявлення, процедур їхньої реалізації відповідно до 
загальних принципів і норм міжнародного права на основі національної 
конституції та правових актів є метою й обов’язком України як правової 
держави, а також однією з умов суспільної стабільності та подальшого 
зміцнення співробітництва між державами заради здійснення і захисту 
ідеалів та принципів, що є їх спільним демократичним надбанням.

Вибори – це завжди конкуренція. Навіть в тоталітарних режимах, де 
населення країни фактично не має вибору, принаймні на виборах, конку-
ренція між кандидатами залишається, але має свої особливості. Оцінка 
виборчої системи завжди не однозначна і в значній мірі суб’єктивна, тому, 
що мова йде про оцінку політичних наслідків її застосування. Зрозуміло, 
що політики, що програли вибори, мають свою точку зору і більше часу 
для її висловлення. Переможці також не цілком задоволені, особливо 
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кількістю отриманих мандатів. Навіть, у країнах Західної Європи досить 
часто загострюються дебати щодо оцінки виборчих систем, як наслідок – 
корекції виборчого законодавства, в тому числі і зміни виборчих систем. 
В усіх випадках в основі аргументації – недосконалість чинної виборчої 
системи, вина виборчої системи тих чи інших політичних наслідках. Серед 
базових оцінок виборчих систем домінують оцінки щодо забезпечення 
представництва та щодо рівня пропорційності (диспропорційності). В 
першому випадку оцінка представництва передбачає аналіз результатів 
виборів з точки зору відповідальності депутатського корпусу основним, 
наявним у суспільстві соціальним та соціально–політичним поділам. Як 
правило, йдеться про представництво в парламенті основних існуючих у 
країні соціально–економічних, етномовних, конфесійних, регіональних, 
гендерних груп тощо. Оцінка рівня пропорційності є більш вузькою. Вона 
стосується аналізу відповідності частини голосів, які отримала політична 
партія, частці мандатів, якими вони володіють в парламенті. Досвід про-
ведення виборчих кампаній свідчить, що навіть за умов застосування 
пропорційної виборчої системи в межах однієї країни співвідношення 
частки голосів і частки мандатів відрізняється стосовно кожної партії, 
яка пройшла до парламенту [13–16]. 

Пропорціональній виборчій системі завжди відповідає представни-
цтво групових інтересів в конкуренції:

поточного світосприйняття (конкуренції міфів • 
про реальний світ);
цілей розвитку суспільства;• 
ідей та ідеологій;• 
способів (шляхів) досягнення цілей;• 
інформаційних потоків;• 
особистостей, що очолюють політичні партії та громадські • 
організації.

В процесі виборів виникає багато інших видів конкуренції, що частко-
во або повністю виходять за рамки політичного поля. Відповідно розклад 
можливостей і ризиків конкуренції групових інтересів базується на уяві, 
що конкуренція – це інструмент. І як всякий інструмент, вона в одних 
випадках може бути корисною, в інших – небезпечною. Якщо говорити 
про можливості та ризики різних виборчих систем для досягнення сус-
пільством будь–яких цілей, то мета нашого дослідження полягає не в їх 
оцінюванні, а виключно в тому як та чи інша виборча система сприяє (чи, 
навпаки,заважає) досягненню наперед сформульованих цілей. В найбільш 
загальному випадку досягнення цілі для суспільства як складної системи є 
перехід системи із поточного стану «А» в бажаний стан «В». При чому для 
початку будь–якого руху перш необхідно однозначно визначити поточний 
стан системи «А», а потім визначити оптимальний шлях із всіх можливих 
варіантів (прорахувати можливості і обмеження) трансформації системи 
(суспільства) у стан «В».

Що стосується такої надскладної системи як суспільство або дер-
жава, то більшість термінів та обмежень не є очевидними. Як розуміти 
поточний стан «А» і бажаний стан «В», в яких термінах, по яких ознаках 
описувати – окрема тема для дослідження. Якщо мова іде про державу, 
то необхідно уяснити, що робить державою певне угрупування людей, 
які проживають в межах визначеної території. У відповідь на це питання 
матеріальні параметри відступають на другий план, а на сцену виходять 
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зовсім не матеріальні ознаки: мова, традиції, культура, міфи, символи. 
«Народ об’єднують містичні акорди пам’яті» – слова Авраама Лінкольна 
якраз про це, про самоідентичність [15–18].

Якщо спиратись на самоідентичність як на одну із основ суспільства, 
то можливо в цих термінах описати рух системи із стану «А» в стан «В». І 
з цієї точки зору розглянути пропорційну виборчу систему. Поточний стан 
суспільства (стан «А») – це уява активної частини громадян про наявний 
стан суспільства. Важливо відзначити, що ця уява може не мати, а частіше 
не має відношення до реальності. Це не реальність, а міф про реальність. 
Пропорційна система породжує міфи про реальність і загострює їх кон-
куренцію. В українському суспільстві культивуються багато міфів, що 
виросли з минулого і об’єднались в антагоністичні пари. Одна категорія 
у всіх сучасних негараздах звинувачує демократію, інші вважають, що в 
країні мало демократії. Одні закохані в Сталіна і продовжують жити у 
Радянському Союзі, інші вважають СРСР в’язницею народів і т.д. [18 ].

Висновок один – відсутня єдина позитивна ідея, яка здатна затьма-
рити всі існуючі міфи і дати позитивну відповідь на запитання «Хто ми є 
насправді?». Пропорційна система лише загострює конкуренцію уявлень 
про самих себе. Особливо це стосується людей старшого віку, які так 
і не дочекались обіцяного світлого майбутнього, а в сучасній ситуації 
можуть розраховувати лише на царство небесне. Щоб уявити як впливає 
пропорційна система на досягнення спільних для держави цілей можна 
уявити, що суспільство рухається не з одного стану «А» в стан «В», а із 
багатьох точок відповідно групових уявлень про поточний стан громади. 
Різнонаправлені рухи окремих частин суспільства скоріше матимуть ха-
рактер броунівського руху і приведуть до віддалення різних суспільних 
груп, але тільки не до досягнення суспільних цілей.

В Україні, при відсутності загальної позитивної ідентичності, вве-
дення пропорційної виборчої системи призвело до фактичного паралічу 
роботи виборних органів влади. Позачергові вибори 30 вересня не ви-
рішили проблему, а в більшій мірі оголили і загострили. Таким чином, 
сама по собі конкуренція поточного світосприйняття, що є невід’ємною 
ознакою пропорційної системи, загострює групові інтереси в суспільстві. 
А саме – із різних уявлень про поточний момент неможливо досягти на-
віть узгоджених цілей. Ситуація ще більше загострюється, якщо групове 
протиставлення переростає у взаємний образ ворога. Що стосується 
мажоритарної виборчої системи в контексті міфів про минуле, майбутнє 
і поточний момент, то місцева громада найкраще об’єднується навколо 
нагальних проблем поточного моменту. Кожен кандидат по одноман-
датному виборчому округу змушений в своїй передвиборчій риториці 
виявляти бачення поточного моменту і пропонувати зрозумілі рецепти 
вирішення проблем. Кандидати, які краще зрозуміють світосприйняття 
більшості виборців конкретного виборчого округу мають більше шансів 
на перемогу, ніж кандидати, світосприйняття яких не відповідає загаль-
ноприйнятим міфам. Результатом такого ефекту може стати парламент, 
хоча і роздріблений на рівні структури, але об’єднаний на рівні уяви про 
поточний момент [15–18].

Таким чином можна сформулювати принципову різницю між мажори-
тарною і пропорційною виборчими системами з точки зору ідентичності. 
Для мажоритарної системи характерна менша структурованість і відпо-
відно гірша керованість, але більша однорідність на рівні уявлень про 
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поточний момент. Пропорційна система – це з одного боку більша струк-
турованість і відповідно керованість, а з іншого – ерозія загальнодержавної 
ідентичності на групу конкуруючих міфів про реальність, з тенденцією 
віддалення цих міфів один від одного. В цьому, власне, і полягає вибір 
між мажоритарною і пропорційною виборчими системами.

Досвід європейських країн свідчить, що пропорційні виборчі системи 
ефективні в державах, де проблема самоідентифікації вирішена, в осно-
вному в період між двома світовими війнами. Це такі країни, як: Австрія, 
Бельгія, Греція, Данія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, 
Швеція, Естонія, Латвія, Литва. За кількістю населення ці країни зна-
чно поступаються Україні. Для громадян цих країн характерні дружні, 
партнерські відносини між людьми. Воно й не дивно, при такій кількості 
народу всі або знайомі, або мають спільних знайомих. В той же час великі 
європейські держави зберігають мажоритарні або змішані виборчі системи. 
Зокрема у Франції діє система двотурової більшості. Другий тур призна-
чають, якщо у першому турі жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. 
Сполучене Королівство Великобританія, в свою чергу, сотні років вико-
ристовує однотурову систему відносної більшості. Депутати парламентів 
Італії та Німеччини обираються за різними типами змішаних систем.

Проблема самоідентифікації окремих етнічних груп не має свого 
остаточного вирішення навіть у Старій Європі. За останні два десятиліт-
тя етноси що населяли Югославію, виділились в окремі держави після 
тривалих військових конфліктів. Чехія і Словаччина знайшли мирний 
шлях самоідентифікації і створення окремих національних держав. Такі 
країни як Чехія і Словаччина, а також країни Балтії – Латвія, Литва, 
Естонія швидко досягли європейських стандартів виборчого процесу. 
Міжвоєнний період демократичного розвитку, невелика кількість населен-
ня гарантують ефективність будь–якій виборчій системі. Але навіть при 
пропорційній системі депутатів обирають виборці і у виборчих округах. 
Роль партій зводиться до висування кандидатів і подальшого структуру-
вання виборних органів при успішному подоланні виборчого бар’єру.

За період незалежності України кожні чергові вибори до Верховної 
Ради щораз проводили за новими виборчими законами. Ця обставина 
безумовно впливала на склад депутатського корпусу. Політична криза, 
що загострилась в Україні після виборів народних депутатів та депутатів 
органів місцевого самоврядування в значній мірі є наслідком недоско-
налості виборчого законодавства. Фактично не виконується стаття 1 п.1 
Закону України «Про вибори народних депутатів України», де проголо-
шено: «Народні депутати (далі – депутати) обираються громадянами 
України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування». Водночас пункт 4 цієї ж статті виключає саму 
суть прямого виборчого права: «У розподілі мандатів депутатів беруть 
участь партії (блоки), виборчі списки яких за підсумками голосування 
на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, 
що взяли участь у голосуванні». Але виборці не голосували за кандидатів 
у своїх виборчих округах, як це було на попередніх виборах за звичною 
мажоритарною системою. Голосування за списки партій порушує не тільки 
права виборців, а також права кандидатів, ставлячи їх наперед в нерівні 
конкуренті умови [12;16;19;20].

Слово «депутат» давнє, латинського походження, означає «виборний 
повноважний представник місцевої громади в органах влади». В євро-
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пейських країнах, що використовують на виборах пропорційні системи, 
виборці голосують за партії і окремих кандидатів або, власне, за кандида-
тів рекомендованих партіями. В кожній країні свій прохідний бар’єр для 
партій і блоків партій і свій спосіб надання преференцій кандидатам. Але 
закриті партійні списки, коли депутатів призначають партійні лідери, ви-
користовують лише в Україні і Молдові. Вибори за партійними списками, 
коли депутат зобов’язаний своїм мандатом лідерам партій в більшій мірі 
ніж виборцям порушують на тільки закон, але й здоровий глузд. Більшість 
депутатів Верховної Ради – жителі столиці, кияни, депутати обласних 
рад – жителі обласних центрів, районних рад – жителі райцентрів. Цілі 
регіони країни, райони областей залишились без своїх депутатів у пред-
ставницьких органах влади всіх рівнів. Тому суть політичної кризи у 
відсутності прямої відповідальності депутатів перед громадянами, які 
делегували їм свої права на виборах до представницьких органів влади. 
Поспішне впровадження пропорційної системи виборів без урахування 
об’єктивних чинників, а саме розмірів країни та традицій голосування 
за окремих кандидатів на виборчі посади дало свої негативні наслідки. 
По–перше, різко зменшилась довіра громадян до владних структур. По–
друге, до представницьких органів влади потрапило «оптом» багато людей 
далеких від законодавчої діяльності. Їхні інтереси і кваліфікація зовсім в 
інших сферах людської діяльності. По–третє, депутати, отримавши мандат 
за місцем у партійному списку, не відчуває своєї відповідальності перед 
виборцями. Тим більше за відсутності закону про відкликання депутата 
на вимогу виборців за порушення передвиборних зобов’язань чи, навіть, 
етичних норм [16;19;20].

Проблеми, що загострились в українському політикумі стали яскра-
вою ілюстрацією ситуацій, що виникають на шляху пошуку виходу з 
кризи, коли кожен учасник перш за все переслідує свій особистий інтерес, 
ігноруючи об’єктивну необхідність законодавчого забезпечення прогресу 
суспільства та вирішення поточних задач. Подібні ситуації виникають 
щораз, коли в представницьких органах влади перебуває велика концен-
трація людей не здатних на професійну самоідентифікацію і не обтяжених 
відповідальністю перед виборцями. Такі люди здебільшого не готові до 
самостійних рішень і тяжіють до об’єднання в групи навколо формального 
лідера. Коли політичні партії з таким рівнем самоорганізації потрапляють 
в результаті виборів до представницьких органів влади, пошук будь–яких 
рішень проходить в умовах конфлікту групових інтересів і послідовно 
перетворюється в балаган.

В умовах відкритого інформаційного простору контроль діяльності 
органів влади не складає проблеми, але необхідний також ефективний 
механізм впливу громадських організацій, закріплений на законодавчому 
рівні. Зокрема чіткі і зрозумілі процедури відкликання депутатів пред-
ставницьких органів влади, а також закони про вияв недовіри керівникам 
виконавчих установ та державних організацій і підприємств.

Для того щоб депутат був депутатом за визначенням і по суті, для 
початку, досить пункти 3,4,5 першої статті Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» викласти в такій редакції: 

«3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи 
у 225 двомандатних територіальних виборчих округах за виборчими 
списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 
політичних партій (партій, блоків).
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4. У розподілі мандатів беруть участь партії (блоки), кандидати від 
яких за підсумками голосування на виборах набрали суму голосів у за-
гальнодержавному виборчому окрузі не менше трьох відсотків голосів 
виборців, що взяли участь у голосуванні.

5. Черговість кандидатів у партійних списках на отримання депутат-
ських мандатів встановлюють відповідно відсоткам голосів виборців від 
кількості тих, що здійснили голосування у відповідних виборчих округах» 
[19–22].

Після цього стаття Закону набере необхідну послідовність в сенсі 
відповідності прямому виборчому праву. Кандидати отримають рівні 
конкурентні права і змушені будуть боротися за голоси виборців, а не за 
місце у виборчому списку. Пропорційність виборів можна успішно регу-
лювати вибором оптимального прохідного бар’єру для партій і способу 
розподілу додаткових мандатів між партіями–переможцями. Обраний у 
виборчому окрузі депутат буде відчувати свою відповідальність перед ви-
борцями і не дозволить собі відступництва від взятих на себе зобов’язань. 
А при наявності процедури відкликання (позбавлення депутатських 
повноважень) буде відстоювати інтереси своїх виборців навіть перед 
керівництвом партії чи парламентської фракції. Процедуру відкликання 
депутати можна розпочинати через рік після виборів. Для цього необхідно 
зібрати підписи виборців, у кількості не менше 30% виборців, що взяли 
участь у голосуванні, але не менше кількості голосів поданих за нього на 
виборах. Підписи мають право збирати зареєстровані ініціативні групи, 
в тому числі і від партій, зокрема, за списком якої депутат пройшов до 
парламенту [20;21;22].

Водночас курс на євроінтеграцію в аспекті оптимізації виборчого за-
конодавства України та приведення його у відповідність до європейських 
стандартів передбачає першочергове вирішення наступних завдань:

приведення законодавства України у відповідність до Зводу ре-• 
комендованих норм при проведенні виборів, прийнятого Радою з 
демократичних виборів на 3–му засіданні(16 жовтня 2002 року), 
прийнятого Європейською Комісією за демократію через право 
(Венеціанською Комісією) на 52–ій сесії 18–19 жовтня 2002 року, 
схваленого Конгресом місцевих і регіональних влад Європи на 
весняній сесії 2003 року;
опублікування та поширення серед учасників та організаторів • 
виборчого процесу збірника «Міжнародні стандарти виборів», у 
якому обов’язково мають міститися Звід рекомендованих норм 
при проведенні виборів та Пояснювальна доповідь затверджена 
Радою з демократичних виборів 16 жовтня 2002 року і прийнята 
Венеціанською Комісією на 52–ій пленарній сесії 18–19 жовтня 
2002 року;
врахування в подальшій роботі стосовно внесення змін і доповнень • 
до виборчого законодавства України окрім визнаних світовою 
спільнотою стандартів вільних виборів, необхідно також врахо-
вувати досвід країн традиційної демократії, а також держав, що 
звільнились від впливу тоталітарних режимів;
подальше удосконалення виборчого законодавства необхідно • 
проводити з урахуванням прогресу інформаційних технологій 
у вирішенні задач однозначної ідентифікації особи виборця, 
засвідчення факту його голосування, автоматизації процесу під-
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рахунку поданих голосів, збереження та передачі результатів 
голосування, забезпечення захисту інформації на всіх стадіях 
виборчого процесу;
приведення виборчого законодавства України у відповідність • 
до потреб громадянського суспільства – об’єктивний процес, що 
потребує тривалого періоду часу і не одну виборчу кампанію, 
тим більше, що самі вимоги з часом будуть удосконалюватися, 
а законодавство змінюватись, тому важливою залишається про-
світницька робота серед виборців та підбір, навчання і атестація 
персоналу виборчих комісій всіх рівнів [20–23].
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Хомовненко М.Г. Эволюция избирательной системы Украины

Рассматривается вопрос оптимальной избирательной системы на выборах 
парламента, определяются критерии соответствия законодательства о 
выборах народних депутатов Украины международным избирательным 
стандартам, раскрывается роль парламентських виборов для становлення 
в Украине правового государства.

Ключевые слова: избирательная система, законодательство, правовое 
государство, международные избирательные стандарты.

Khomovnenko, M. G. Evolution of the elective system of Ukraine 

Review of an issue of optimal electoral system during Parliament election, defined 
are criteria of correspondence of the legislation on election of people’s deputies of 
Ukraine to international standards of election, revealed is the role of the parliament 
elections for establishment of a law-governed state in Ukraine.

Key words: an electoral system, legislation, a law-governed state, an 
international standard of elections.
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УДК [329:321.7](477) Шкуренко К. О.

Методологія дослідження
демократичних стандартів політичних 

партій і партійної системи України

Висвітлюються питання, що пов’язані з необхідністю 

перенесення головних апробованих стандартів в західній 

партійній демократії у життєдіяльність українських політичних 

партій.

Ключові слова: багатопартійність, політичний консенсус, 

демократична партія.

Дослідження проблем процесу партійного будівництва в Україні, 
пов’язане з українськими політичними партіями, багатопартійністю і 
партійною системою, в межах відстеження їх відповідності демократич-
ним західним стандартам періоду становлення і утвердження демократії, 
закономірно вимагає використання порівняльного аналізу, тобто такої 
методології, яка визначає загальні цілі і принципи дослідження, роз-
робку концепцій, вибір методів та інструментарію, інтерпретацію даних. 
Як відзначає А.Кулік, порівняльний аналіз в партійній сфері завжди 
пов’язаний з так званою проблемою концептуальної еквівалентності. Її 
сутність полягає у відповіді на питання – чи завжди факти, за якими здій-
снюється спостереження, що відносяться до партійної сфери, означають 
те ж саме в суспільствах, що значно відрізняються за своєю політичною 
культурою? [1,30]. Тобто сутність проблеми конкретизується таким чи-
ном: чи стануть працювати демократичні стандарти масових політичних 
партій, багатопартійності і партійних систем, які виникали і утверджу-
валися в умовах стабільних західних демократій, якщо їх перенести на 
ґрунт української політичної культури, яка, здебільшого, сформована 
тоталітарно–комуністичним минулим?

Добре відомо, що виникнення й існування масових політичних партій 
тісно пов’язане із становленням парламентської демократії на Заході, 
розвитком індустріального суспільства з його соціально–класовою 
диференціацією і поглибленням конфлікту між соціальними групами. 
«Масові партії відповідають на розрив, який посилюється між складом 
цивілізованого суспільства і складом держави, стаючи, за своєю суттю, 
ланкою, яка їх поєднує і механізмом рекрутування політичного персоналу 
державних структур» [2,310]. Масові партії є мобілізаційними партіями. 
Тому вони надають більшого значення розвитку своєї партійної організа-
ції, ніж власне державі. Масова партія завжди корелює з представницькою 
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демократією, в якій проявляється не лише конкуренція за владу, але і 
значна масова участь, яка визначається загальними виборами. Тому пар-
тії прагнуть виражати інтереси певних соціальних груп і усвідомлюють 
свою відповідальність перед виборцями за свою політику. Громадянське 
суспільство тут є поляризованим на відносно великі групи на основі 
власності, релігії, освіти, населення або іншої ознаки. Воно об’єднується 
переважно за допомогою масових партій. Соціальна група, ідентифікую-
чи себе з політичною позицією репрезентативної партії, стає важливою 
умовою політичної мобілізації населення в ході виборів [2,320]. Все це 
визначає ситуацію, коли масові партії використовують ці ідентифікацій-
ні механізми не тільки під час виборів, але і в повсякденній політичній 
практиці. В Україні партійне будівництво випереджає трансформацію 
соціальної структури, і політичні партії створюються в основному самою 
владою під тих або інших амбітних політиків з використанням абстрак-
тних ідей, узятих або з історичного минулого країни, або з сучасних 
політичних доктрин Заходу. Самі партії мають елітарний характер, метою 
яких є політична самореалізація їх лідерів. При цьому партія часто роз-
глядається як вихідний механізм проникнення у вищі ешелони держави, 
які дають можливість отримання високого соціального і матеріального 
статусу, можливість вигідної участі в процесах приватизації економіки. 
Відсутність чіткої соціальної партійної бази створює можливості вільного 
кон’юнктурного політичного вибору, що межує з безпринципністю. 

У західних демократіях домінуючою межею політичного про-
цесу і, відповідною характеристикою громадянського суспільства, 
виступає ідея консенсусу – згода всіх учасників щодо фундаментальних 
соціально–економічних, політичних і культурних цінностей суспільства. 
Це поступово веде до розмивання ідеологічних відмінностей і примушує 
партії боротися за голоси виборців в рамках одних і тих же, по суті, на-
ціональних ідей. Вони пов’язані з проблемами збереження соціальної 
стабільності, стимулювання економічного зростання і забезпечення со-
ціальної допомоги тим, хто її потребує. 

Як вважає А.Кулік, в умовах західних демократій при виробленні 
програм реалізації тих цілей, що проголошуються, раціональний праг-
матичний синтез методів вирішення соціальних і економічних проблем, 
які пропонуються політичними партіями, в загальних для всіх них умов 
життєдіяльності суспільства з потреби призводить до зближення їх по-
зицій за рахунок зсуву до центру [1,31].

У перехідному українському суспільстві з досить слабкими демо-
кратичними інститутами, демократичною культурою і демократичними 
традиціями контекст політичного процесу створюється в умовах відсут-
ності консенсусу з головних питань суспільно–політичного устрою. Тут 
спостерігається зіткнення політичних установок, амбіцій і емоцій, а інтер-
еси різних соціальних груп значно дистанційовані від інтересів суспільства 
в цілому. Крім того, лідери політичних партій проявляють схильність до 
розпалювання політичних конфліктів і дестабілізації суспільства, вбача-
ючи в цьому успішну запоруку реалізації своїх владних амбіцій. Цьому 
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значно сприяє маніпулятивна технологія розділення України, «інспірації 
нових соціокультурних конфліктів: Захід і Схід, мовна проблема, «ро-
сійський вплив» і територіальні проблеми, конфесійні конфлікти…» 
[3,12–13], що має, на нашу думку, глибоко штучний характер і згубно 
серйозними наслідками в долі країни.

Наприкінці ХХ ст. в масовій свідомості західного суспільства від-
булося зрушення на користь так званих постматеріальних цінностей, що 
значно знизило вплив на політичні переваги виборців таких традиційних 
чинників як рівень доходів, соціальний статус, релігія й ідеологія. Зміна 
ціннісних орієнтацій позначилася на бурхливому розвитку нових соціаль-
них рухів, які виступають альтернативою партійним формам політичної 
участі громадян. Це призвело до значної трансформації партійного фено-
мена в політичній системі західного суспільства і знизило його значення 
як найефективнішого інституту політичної участі в громадянському 
суспільстві. Але все це відбувається, і це слід особливо відзначити, вже 
в межах сформованої і утвердженої демократії, тобто такого рівня її роз-
витку, коли масові політичні партії змогли повністю реалізувати свій 
могутній демократичний потенціал. Стосовно українських реалій можна 
сказати, що цей потенціал ще не тільки не реалізований, але навіть ще і 
не виявився. Тому створення сильних і дієздатних масових політичних 
партій є для України важливим політичним завданням. Можна цілком 
згодитися з думкою Л.Гонюкової, що «кожному етапу розвитку демо-
кратії і громадянського суспільства відповідає певний тип партій, який 
забезпечує стабільність суспільних процесів… Для проведення політичної 
реформи необхідні організаційно сильні і впливові політичні партії, здатні 
запропонувати шлях розвитку у відповідь на суспільний запит» [4]. 

Наведені специфічні особливості функціонування партійних сфер в 
сучасному українському і західному суспільствах, є тільки головними в 
діапазоні їх відмінності, але і за ними можна вже оцінити значущість тих 
завдань, які стоять перед політичними партіями України у вирішенні 
завдань демократизації держави і суспільства. Виконати їх можуть лише 
такі партії, які самі пройдуть процес демократизації, усвідомивши своє 
місце і роль в житті суспільства відповідно до потреб розвитку України. 
В зв’язку з цим слід зазначити, що українські політичні партії навряд чи 
зможуть відтворити в своєму розвитку в повному обсязі всі особливості 
становлення і еволюції партійної сфери Заходу. Принципово це і не по-
трібно. Головним тут, на наш погляд, є відтворення самої логіки цього 
процесу, яка повинна привести до демократичної трансформації україн-
ських партій в ефективні масові партії, здатні здійснювати в суспільстві 
не лише владно–управлінські функції, а реалізовувати, перш за все, за-
гальнодемократичні цілі і завдання, тобто бути інструментом і механізмом 
побудови демократії в Україні. Можна повністю погодитися з думкою 
Л.Зіміної, яку вона висловила в своїй передмові до книги М.Дюверже 
«Політичні партії», досліджуючи історичне значення для Росії його 
авторської спадщини. Вона відмічає, що через певні історичні причини 
країна… переживає період становлення громадянського суспільства і демо-
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кратичної держави. Але це відбувається у світі, який колосально змінився 
в порівнянні з епохою формування класичних демократій, а тому наша 
демократія, яка далеко ще не склалася, з особливою силою спокушається 
різноманітними науковими, політичними і технологічними ілюзіями. І, 
мабуть, найнебезпечнішою серед них є ілюзія, ніби для Росії можливий 
якийсь скорочений шлях до демократії, яким можна обминути форму-
вання справжніх партій. «Передові» політтехнологи впевнено міркують 
про застарілість класичних політичних партій і запевняють нас, що тепер 
настає час панування «партійних машин», великих грошей, виборчих тех-
нологій і так званої плебісцитарної демократії, коли головним знаряддям 
боротьби за голоси виборців стає «адміністративний ресурс». Чи треба 
говорити, що в суспільстві з величезним вантажем невирішених… проблем 
все це може не лише затримати становлення демократії, але і призвести 
до накопичення енергії… соціального вибуху, загрозливого її зародкам, 
які вже сформувалися» [5,12]. Нам здається, що вище висловлена думка 
безпосередньо стосується аналізу і оцінки головних особливостей процесу 
українського партійного будівництва. 

Методологія якісного і сутнісного дослідження стандартів західної 
партійної демократії і аналіз стану їх реалізації в процесі партійного 
будівництва в незалежній Україні виступає невід’ємною складовою час-
тиною системного дослідження її політичного процесу. Прикладна його 
значущість має важливу цінність в справі самоідентифікації українських 
політичних партій, в усвідомленні й оцінці ними свого об’єктивного 
місця в політичному процесі, а також в з’ясуванні тих реальних і по-
тенційних можливостей, які з’являються перед ними в справі виконання 
активної і адекватної ролі, пов’язаної з формуванням громадянського 
суспільства, виконанням владних функцій. Лише на цій основі політичні 
партії України зможуть забезпечити соціальну стабільність суспільства 
і сформувати всі необхідні умови для неможливості повернення до 
тоталітарно–авторитарного минулого.

Дослідження стандартів західної партійної демократії і стану їх реа-
лізації в процесі партійного будівництва в незалежній Україні покликане 
також забезпечити і поглиблене розуміння механізмів українського полі-
тичного процесу, зробити його максимально прозорим і передбачуваним. 
Останнє набуває особливо важливого значення, оскільки воно виступає як 
умова, яка забезпечує нормальне функціонування і рівновагу суспільної 
системи, що визначає її здатність до виживання і саморозвитку. Результати 
вказаного аналізу дозволяють усвідомити той факт, що лише за допомогою 
масових і ефективних політичних партій можна здійснювати процес по-
будови демократії в посткомуністичних країнах як «зверху» так і «знизу». 
Якщо врахувати той факт, що держава є важливим механізмом політичної 
інтеграції суспільства «зверху», який вносить раціональність і порядок 
в політичний процес, забезпечує узгодження інтересів в суспільстві і по-
шук компромісів, з метою недопущення загрози його саморуйнування, 
то стає цілком зрозумілим значення демократичних політичних партій, 
що беруть під контроль державу в справі демократизації механізму цього 
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інтегратора. В той же час справжньо демократичні політичні партії як са-
мостійні гравці і суб’єкти політичного процесу можуть значно впливати і 
на процеси демократичного розвитку громадянського суспільства, на фор-
мування демократичної культури громадян. Це означає, що ключова роль 
політичних партій, як головного суб’єкта політичного процесу в умовах 
демократії, полягає не лише у виконанні посередницьких функцій між 
громадянським суспільством і державою, а, перш за все, в організації ме-
ханізму їх оптимальної взаємоінтеграції на основі загальнодемократичних 
принципів. Цілком зрозуміло, що успішно виконувати цю функцію можуть 
лише ті політичні партії в перехідних суспільствах, які пройшли процедуру 
очищення від авторитарних тенденцій і стереотипів минулого.

Як ми вже вказували, партійний феномен в умовах демократії є склад-
ною системою взаємодіючих елементів, яку утворюють політичні партії, 
які є вихідною базисною одиницею системи, і таке специфічне утворення 
як партійна система. Базові характеристики останньої були висловлені в 
роботах таких відомих західних політологів як М.Дюверже, А.Лійпхарт, 
С.Ліпсет, С.Роккан, Д.Сарторі та ін. Вони дали можливість отримати 
вихідний матеріал для побудови концептуальної моделі демократичної 
партійної системи і осмислення її основних сутнісних і функціональних 
характеристик, які виконуються в політичній системі демократичного 
суспільства.

Модель партійної системи західної демократії стала тією конструк-
цією, у вигляді властивих їй демократичних принципів реального 
функціонування, з якою порівнювалася українська багатопартійність, яку 
неправомірно, на наш погляд, ототожнюють з українською партійною сис-
темою. Проблеми української багатопартійності і партійної системи країни 
розглянуті в роботах С.Бабія, А.Білоуса, Л.Дунаєвої, В.Журавського, 
Л.Кормича, А.Кочеткова, Т.Кузьо, А.Пахарєва, Е.Пуфлера, Ф.Рудича, 
В.Фесенка та ін. 

Досліджуючи особливості української партійної системи доцільно ви-
користання системного і структурно–функціонального методів наукового 
дослідження, які дають можливість чітко вичленувати головні характе-
ристики партійної системи і показати нездатність спроб її ототожнення з 
багатопартійністю. Базовою характеристикою партійної системи, в цьому 
плані, виступає її здатність здійснювати контроль над виконавчою владою 
і виконувати владні функції з метою проведення певної державної полі-
тики. Партії, що становлять більшість в партійній системі, можуть, таким 
чином, реалізовувати свої уявлення про національні інтереси і шляхи ви-
рішення проблем, які стоять перед суспільством. Партії, які знаходяться 
в меншості партійної системи, і стоять в опозиції, можуть впливати на 
владу за допомогою громадської думки, щоб добитися проведення тієї 
політики, яка відповідає їх інтересам.

Процедура наукового дослідження завжди включає три основні етапи 
його повного циклу – опис об’єкту, виявлення закономірних тенденцій 
в зміні значень його характеристик – діагноз і прогнозування поведінки 
об’єкту дослідження в майбутньому. Це означає, що даний методологіч-
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ний принцип може бути поширений і на дослідження політичних партій 
і партійних систем. Прогнозний аналіз їх розвитку, звичайно, передбачає 
здійснення регулювання цим процесом, тобто необхідність постійної 
адаптації дій управління до змін як об’єкту управління, так і до того 
середовища, в якому він функціонує. Приведення стану українського пар-
тійного феномена до рівня, який забезпечує виконання ним в ефективній 
і оптимальній формі загальнодемократичних завдань, що стоять перед 
ним, не сприяють деформаційні характеристики, які одержав український 
партійний феномен в період режиму авторитарної демократії, не можуть 
призвести його автоматично до демократичного самооздоровлення і появі 
відповідної здатності до трансформації в головний суб’єкт та інструмент 
демократизації країни. 

Ми твердо впевнені в тому, що недемократизовані політичні партії 
України, які отримали в результаті політичної реформи статус головних 
суб’єктів політичного процесу країни, є серйозною загрозою для її демо-
кратичного майбутнього, оскільки все більше тяжіють до вираження не 
інтересів широких верств населення, а інтересів кланово–олігархічних 
груп, що має глибоко антидемократичний характер.
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Теоретико–методологічні засади 
політологічного дослідження політичного 

центризму в сучасній Україні

Проведено аналіз основних методів дослідження феномена 

політичного центризму. Розглянуто основні наукові підходи до 

проблеми визначення політичного центризму в політологічних 

дослідженнях. 

Ключові слова: політичний центризм, політична партія, партійна 

система, політична ідеологія, центристська партія, феномен.

Політичні партії центристського ідеологічного спрямування відграють 
одну з провідних ролей у становленні демократичної партійної системи 
у державі. У свою чергу, існування стійкого «центру» можливе тільки в 
умовах стабільної політичної ситуації і може розглядатися одним із про-
явів ефективності політичної системи.

На тлі політичної ситуації, що склалася восени 2008 року, більшої ак-
туальності набуває тема центризму в українскій політиці. Це пояснюється 
напруженим очікуванням в суспільстві змін, які пов’язують із новими 
позачерговими виборами до Верховної Ради. Сама ідея центристських 
партій є досить привабливою для політиків, часто сприймаючих термін 
«центр» як певний позитивний ярлик для своїх організацій.

Серед учених як у нашій країні, так і на Заході існують багато різних 
підходів до вивчення даного феномену, але до сих пір немає єдиної думки 
відносно його сутності. Політологи, публіцисти, політики, вчені викорис-
товують цей термін, вкладаючи в нього абсолютно різний зміст.

Отже, вивчення як загальнотеоретичних положень політичного цен-
тризму, так і його практичних проявів в українській політиці є однією з 
найбільш актуальних задач сучасної політичної науки. Відповідно осно-
вним завданням даної статті є аналіз основних наукових розробок даного 
феномена, а також виокремлення методології дослідження проблеми.

Політична ідеологія являє собою одну з найвпливовіших форм полі-
тичної свідомості. Вона реалізується в конкретних політико-ідеологічних 
доктринах, які виправдовують прагнення тієї чи іншої групи осіб до 
влади і намагаються відповідно до цих цілей підпорядкувати громадську 
думку власним ідеям. Кожна з політичних доктрин сучасності не лише 
містить певні політичні цінності й орієнтири щодо оптимізації різних 
сфер суспільного життя, а й намагається пропагувати свої цілі й ідеали, 
прагне цілеспрямованих дій громадян щодо виконання поставлених 
нею завдань. Провідним місцем, де знаходить своє відбиття ідеологія 
(щоб згодом укорінитися в масовій свідомості та державній політиці), є 
партійна програма. Тобто, щоб об’єднання громадян стало політичною 
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партією, потрібна відповідність певним умовам, а саме, партією вважа-
ється об’єднання, що базується передусім на ідеологічній основі. Отже, 
аналізуючи діяльність центристських партій, треба неодмінно звернути 
увагу на ідеологічні принципи, виписані в програмних документах, які 
й є засадами функціонування даних партій. Таким чином, ідеологічний 
чинник, виступаючи одним з головних в самому існуванні політичних 
партій, потребує всебічного аналізу. 

Як науково-теоретична і прикладна проблема центризм інтенсивно 
почав досліджуватися на початку 1990–х років. Інтерес до цієї проблеми 
суттєво збільшився в наукових і журналістських колах, серед активних 
учасників політичного процесу вже у 1993 року, коли Президент України 
Л. Кравчук одним із перших заявив про необхідність впровадження і 
реалізації його ідейних засад. На думку екс–президента, це дозволило 
б закласти надійний фундамент на шляху формування перспективної 
моделі політичних відносин, спроможної зняти проблему перманентного 
політичного протистояння як у межах парламентської діяльності, так і у 
взаємодії гілок влади. Сьогодні вже важче знайти противників ідеології 
центризму, аніж її прихильників. Проте й понині зазначені пріоритетні 
постулати так і не були втілені у життя. На жаль, більшість публікацій 
носили публіцистичний характер і фактично були направлені на пряму 
або непряму рекламу центризму як політичного руху взагалі. 

Це не означає, що проблема взагалі не обговорювалася в науковому 
середовищі. Багато уваги приділялося проблемі типології політичних 
партій і структуризації партійного спектру, широко обговорювалися 
соціальна і ідеологічна компоненти українського центризму, його елек-
торальні перспективи, ефективність та стійкість. Але досить часто автори 
досліджували феномен центризму, не даючи йому чіткого визначення і не 
виділяючи його сутнісні характеристики. В результаті, науковий аналіз 
центризму взагалі і вітчизняного центризму, зокрема, залишався нечітким 
і розпливчатим. 

Предмет даного дослідження знайшов своє відображення у науковій 
літературі політологічного, філософського, соціологічного спрямуван-
ня. Дана проблематика перебувала у полі зору науковців ще за часів 
Арістотеля (ідеї про середній клас як основу суспільства) через мислителів 
епохи Просвітництва, знайшла своє відображення у працях політологів 
сучасності. Джерела аналізу проблеми центризму можемо знайти в наступ-
них роботах: «Два трактати про правління» Дж. Локка, «Фрагменти про 
владу» І. Бентама, «Шлях до рабства» Ф. Гайєка. Деякі аспекти феномена 
політичного центризму розглядалися політологами розвинених країн 
ще з 50–х років ХХ ст. (роботи Р. Дарендорфа, Ф. Гайєка та ін.). Можна 
виокремити також ряд робіт загальнотеоретичного плану, що аналізують 
політичні партії і партійні системи. У них розкриваються основні тенденції 
розвитку політичних партій і партійних систем, питання їхньої типології, 
чинники, що структурують міжпартійну конкуренцію, сучасна динаміка 
партійних систем і електоральної поведінки.

Перш за все, слід назвати роботи М. Дюверже, Дж. Сарторі, 
А.Лейпхарта, С. Ліпсета, С. Роккана, Р. Міхельса та інших класиків полі-
тології. Також можна виділити праці російських партологів – Р. Матвєєва, 
А. Андрєєва, С. Заславського, В. Коломійцева, Ю. Коргунюка, В. Краснова 
та ін. Серед вітчизняних вчених можемо назвати Ю. Шведу, М. Примуша, 
А. Пахарєва, А. Білоуса, О. Новакову, В. Базіва, С. Здіорука, М. Обушного 
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та ін. В рамках даного дослідження праці цих учених важливі, в першу 
чергу, з погляду визначення меж центристського простору, умов його 
становлення і розвитку в різних партійно-політичних системах, а також 
конкретних параметрів, по яких його можна описувати і аналізувати. 

Наступна група робіт, що має особливу значущість для вивчення да-
ної проблеми в цілому, безпосередньо присвячена теоретичним аспектам 
політичного центризму та їх реалізації в західній та російській політич-
них практиках. Необхідно відзначити, що тривалий час центристські 
ідеї і установки в несистематизованому вигляді існували і розвивалися 
в рамках різних соціально-філософських концепцій. Зокрема, вони в 
різних ракурсах вивчалися в роботах античних філософів і мислителів 
середньовіччя. У Новий час центризм в контексті загальної теорії 
демократії досліджувалися Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ш. Монтеск’є, 
Ж.–Ж. Руссо та іншими політичними мислителями. В цей період наука 
ще не доходила до аналізу політичного центризму як самостійного 
дослідницького об’єкта, але певні уявлення про цей феномен вже були 
сформовані.

Західні моделі політичного центризму, їхні ідеологічні засади, струк-
туру і механізм функціонування в різний час аналізували Д. Форстер, 
С. Клеменс, 3. Ірвінг і багато інших західних авторів. Даній темі зі всім 
спектром проблем, від філософських засад до практичного втілення, 
значну увагу приділяють російські науковці, зокрема А. Соловйов 
(аналізує культурні протиріччя центризму) [1], Г. Водолазов (приділяє 
увагу філософії політичного центризму, досліджує принцип «соціального 
партнерства» як його основу) [2], М. Ільїн (вивчає природу і сенс цен-
тристської політики) [3], С. Рогачов (займається дослідженням тенденцій 
та протиріч політичного центризму) [4]. В рамках цієї групи також можна 
виділити декілька дослідницьких напрямів, основними з яких є: вивчення 
проблеми типології російських політичних партій і структуризації пар-
тійного спектру, проблема стійкості політичного центризму, соціальної 
опори російських партій політичного «центру», їхньої ідеології, а також 
проблема сприйняття політичного центризму елітою і суспільством. 
Зокрема, проблемі позиціонування центристських партій і організацій 
в російському партійно-політичному континуумі присвячені роботи Р. 
Голосова, Р. Ділігенського, О. Віте, В. Головіна, В. Лапкина та інших 
російських політологів і партологів.

Третя група наукових робіт присвячена безпосередньо феномену 
політичного центризму в сучасній Україні. У вітчизняній політології 
розробляє дану проблематику В. Литвин, який ще у 1994 році вказував 
на те, що саме парадигма політичного центризму дозволить побудувати в 
Україні демократію сучасного типу на зразок розвинених країн світу [5]. 
Приділяє увагу розробці феномена центризму І. Кирилюк [6].

Соціальну базу політичного центризму в Україні аналізують наступні 
науковці: В. Рябіка, В. Литвин, Т. Ковальчук та ін. 

Ідеологічні основи функціонування центристських партій досліджу-
ють В. Заболоцький [7], С. Остюченко (аналізує причини та наслідки 
конвергенції лібералізму та соціал-демократії) [8], Л. Старикова (вказує 
на необхідність реформування ідеологічних засад українських лібераль-
них партій) та інші.

Проблеми політичної структураціїї українського суспільства вивча-
ють В. Новак, Н. Шаблій, С. Телешун, А. Пахарєв, М. Примуш. Але все 
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ж кількість праць, які б безпосередньо стосувалися проблем політичного 
центризму, залишається обмеженою.

Остання група політологічних творів присвячена суміжній з цен-
тризмом проблематиці: виборчій системі, формам правління, політичним 
елітам, політичній культурі, політичним режимам та ін. Ці роботи до-
зволяють максимально розширити аналіз заявленої проблеми, виявити 
вплив на становлення і функціонування центристського простору різних 
чинників. Зокрема, політичний центризм аналізується головним чином 
в контексті інституційних, політичних, культурних, соціальних і еконо-
мічних процесів, що відбуваються в масштабах країни.

Теоретико-методологічну базу будь-якого дослідження складає 
сукупність наукових принципів, прийомів і методів, що дозволяють 
найточніше і повно розкрити заявлену тему. Таким чином, теоретико-
методологічну основу аналізу політичного центризму становлять 
фундаментальні положення вітчизняних і зарубіжних філософських, 
політологічних, соціологічних концепцій про роль та місце принципу 
«соціального партнерства», що покладений в основу центристської 
парадигми суспільного розвитку, в житті сучасного суспільства. При 
даному дослідженні вбачається доцільним використовувати не одну 
концептуальну схему, а дотримуватися принципів методологічного 
плюралізму. 

У поєднанні використовуються загальнофілософські методи 
дослідження проблеми політичного центризму, зокрема системний підхід, 
що дає можливість розглянути центризм як цілісне суспільне явище, 
складну систему з певною структурою, механізмом реалізації (через 
діяльність політичних партій відповідного спрямування) та з погляду 
єдності партійно-політичної системи; соціологічний підхід, що передбачає 
залежність напрямів практичного втілення центристських установок, форм 
і методів їхнього здійснення від становища соціальної бази, центристських 
політичних партій, їхньої соціальної активності тощо. 

Структурно-функціональний підхід дозволяє виділити основні 
сегменти українського політичного спектру, наповнивши кожен з них 
конкретним функціональним змістом. Для аналізу практичної діяльності 
консервативних, ліберальних, соціал-демократичних партій, які є носіями 
центристської парадигми, реального становища цих партій в партійній 
та політичній системі України використовується функціональний метод 
дослідження.

За допомогою історичного підходу вдалося розглянути об’єкт дослі-
дження в його розвитку, в контексті тієї конкретної історичної обстановки, 
в якій він знаходився на різних етапах свого становлення і функціо-
нування, запропонувати та обґрунтувати періодизацію становлення 
політичного центризму в Україні. В результаті, центристський простір 
розглядається як самостійний політичний феномен зі своїми конкретними 
структурними і функціональними характеристиками, що знаходиться при 
цьому в динамічному стані. 

Метод порівняльного аналізу дає змогу з’ясувати та відстежити зміни, 
що відбулися у становищі центристських партій після виборів 1998, 2002, 
2006 та 2007 років. Також цей метод застосовується для аналізу ролі і 
місця центристського простору в різних партійно-політичних системах, а 
також для зіставлення різних етапів становлення політичного центризму 
в Україні, виявлення їхньої специфіки. 
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Методи аналізу та сінтезу, а також ідеологізації є найбільш викорис-
товуваними серед загальнонаукових методів. Для глибшого усвідомлення 
феномена політичного центризму в українських умовах, активно вико-
ристовуються спеціальні методи дослідження, зокрема статистичні дані, 
метод шкалування, метод аналізу документів (законодавчо–нормативних 
актів, програм, положень, статутів тощо).

Важливою методологічною підставою дослідження може виступати 
соціокультурний підхід до аналізу політичних явищ, запропонований 
Г. Алмондом і його послідовниками. Категорія «політична культура» 
використовується для осмислення особливостей як політичного про-
цесу, так і центристського сегменту політичного спектру. У дослідженні 
політико–культурна складова центристського простору розглядається 
чинником його стійкості і ефективності, одній з основ структуризації.

Також раціональним є використання інституційного і неоінсти-
туційного підходів, які дозволяють виявити особливості українських 
центристських партійних структур як специфічних політичних інститутів, 
а також весь комплекс взаємодій в рамках вітчизняної партійно-політичної 
системи, дає можливість оцінити чинники, що стабілізують і дестабілізу-
ють ефективний баланс сил.

Для вивчення ролі центристських партій і організацій в політичному 
процесі сучасної України велике значення відіграє аналіз електоральної 
статистики. Можливе широке використання даних Центральної виборчої 
комісії України про результати парламентських виборів в країні, а також 
аналогічні матеріали в різних аналітичних збірках. Крім цього, можливе 
проведення аналізу програмних документів центристських партій і рухів, 
зокрема, різноманітних матеріалів виборчих кампаній. Це, з одного боку, 
дозволяє вирішити проблему ідентифікації структур центристського про-
стору, з іншого боку, уточнити їхні стратегічні і тактичні цілі, характер 
ідеологічної платформи.

Таким чином, проблема політичного центризму знаходиться у полі 
зору науковців значний відрізок часу. На основі вивчення робіт, присвяче-
них цій проблемі, зроблена спроба надати власне визначення політичному 
центризму. Отже, політичний центризм в межах даного дослідження 
трактується як політична метаідеологія, яка орієнтується на забезпечення 
балансу взаємовигідних інтересів усіх учасників політичного процесу, 
всіх верств населення, виступає гарантом політичної й соціальної ста-
більності, поступовості перемін, що, в свою чергу, є програмою боротьби 
за цивілізоване демократичне суспільство. Тобто, сутність політичного 
центризму полягає у тому, що він є механізмом взаємодії та взаємоузго-
дження загальнолюдського, національного і класового (корпоративного) 
як філософських категорій у політиці.

Досвід становлення політичних систем західних країн переконливо 
доводить, що центризм є результатом гармонійної модернізації всіх сфер 
суспільно-політичного життя. В Україні ж модернізація набуває вигляду 
навздогінної, головним суб’єктом якої виступає держава. Саме держава 
ініціює принципи, що мають бути засвоєні суспільством і саме в цьому 
полягає головна перешкода успіху реформ. Тому будь-які спроби непо-
слідовного впровадження пріоритетів центризму заздалегідь приречені на 
провал. Ідеться про те, що реалізація, наприклад, системи цінностей по-
літичного центризму при використанні нецентристських засобів і методів 
політичної боротьби є неможливою, як неможливими видаються і спроби 
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проведення центристської політики в умовах відсутності збалансованої 
демократичної політичної системи. 

Для сучасного суспільно-політичного життя в Україні характерною 
є така ознака: ми залишаємося країною крайнощів. Різкість та агресив-
ність, з якою парламентарі та державні діячі нападають один на одного, 
підкреслене прагнення суперників нав’язати свою точку зору, уникаючи 
будь-яких компромісів, боротьба не проти тих чи інших ідей, а проти 
носіїв ідей – це та інше наочно свідчить, наскільки далека наша верхівка 
політичної еліти від проголошуваних нею ж устремлінь до громадянської 
злагоди та цінностей політичного центризму.

Все це вимагає подальшого теоретико-методологічного дослідження 
феномена політичного центризму з метою створення цілісної наукової 
концепції, яка зможе бути втілена в політичній практиці української 
держави з метою побудови цивілізованого суспільства.
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Украине

Проведен анализ основных методов исследования феномена политического 
центризма. Рассмотрены основные научные подходы к проблеме определе-
ния политического центризма в политологических исследованиях. 
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Agafonova, A.S. Theoretical and methodological principles of politology 

research of political centrizm in modern Ukraine

The analysis of basic methods of research of the phenomenon of political 
centrizm is explored. Basic scientific approaches to the problem of determination 
of political centrizm in politology researches are studied. 
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УДК 323.2(477)»20»:303.7 Бобіна О. В.

Використання конфліктологічного методу 
для аналізу «Помаранчевої революції»

Обґрунтовується можливість використання «теорії конфлікту» 

для розгляду подій «Помаранчевої революції». Аналізуються 

основні стадії розвитку і особливості подій 2004 року.

Ключові слова: теорія конфлікту, Україна, «помаранчева революція».

Західна соціо–гуманітарна наука накопичила значний пласт знань 
присвячених соціальним змінам. Це дозволило сформувати т.зв. соціо-
логію соціальних змін [1]. Бібліографія відомої праці П. Штомпки налічує 
465 джерел, які представляють ідеї ХХ ст. До неї не включені роботи авто-
рів періоду модерної європейської історії (ХVII–XIX ст.), не згадуються 
надбання соціальної думки стародавнього і середньовічного світу.

Складовим елементом соціології соціальних змін виступає соціологія 
революції. Соціологія революції почала формуватись з др. пол. ХVII ст. 
В її основі лежать висновки зроблені з аналізу перших т.зв. «класичних» 
буржуазних революцій і зокрема, Англійської (1640–1688 рр.) Сам термін 
«соціологія революції» з’являється лише в ХХ ст. після успіху відомої 
праці П. Сорокіна [2].

Для сучасної української політичної думки, на відміну від історичної, 
проблема революції не є досить актуальною. Така ситуація обумовлена 
специфічним досвідом радянського періоду, появою нових тем, толе-
рантністю і конформістю самого українського суспільства. Але події, 
які відбувались протягом 2004 року і продовжились в 2005–2008 роках, 
і будуть мати своє логічне продовження надалі, актуалізували цілий 
комплекс питань. Ці питання пов’язанні з розвитком трансформаційних 
(перехідних, транзитних) суспільств, з модернізаційними процесами 
etc. «Помаранчева революція» (надалі також буде використовуватись 
нейтральний термін «Події – 2004») стала об’єктом первинного аналізу 
багатьох дослідників і учасників означеної події. Автори зосередились, в 
основному, на нашу думку, на ідентифікації і відповідності «Помаранчевої 
революції» класичним визначенням революції та її поточному, середньо-
строковому впливу на українське суспільство [3].

В той же час «Події – 2004», а згодом 2005–2008 років можливо 
аналізувати не лише в контексті класичних теорії революції. Маємо на 
увазі класову теорію К.Маркса, психосоціальну теорію П. Сорокіна, 
психоаналітичні підходи З. Фрейда, К. Юнга, Г. Лассуела. Історію цього 
часу можна розглядати в контексті соціології соціальних змін, залучаючи 
концепції відносної депривації Джеймса Девіса і Теда Гарра [4], через 
ідею перенапруження культурного потенціалу суспільства [5], через 
концепції неконвенційної політичної участі. Цікаві результати дає аналіз 
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«Події – 2004» через призму немарксистської конфліктологічної теорії 
Р. Дарендорфа і Л. Козера [6].

В даній статті робиться спроби використання базових елементів 
теорії конфлікту для аналізу подій в Україні в 2004 року, коли чергові 
вибори Президента України, в силу різних причин, перетворились на 
«Помаранчеву революцію». На нашу думку, конфліктологічна теорія 
відкриває нові можливості в дослідженні цього явища.

Конфліктологія виділяє чотири групи причин конфлікту: об’єктивні, 
організаційно–управлінські, соціально–психологічні, особистісні. Під 
об’єктивними обставинами ми розуміємо такі, що склались на данний 
момент в національній економіці, політиці, культурі. Об’єктивні обставини 
більшою мірою створюють моментну, передконфліктну ситуацію. Іншими 
словами, протягом п’ятнадцяти років українське суспільство жило в умо-
вах конфлікту, який притаманний становленню капіталістичних відносин 
в усіх сферах нашого життя. Так, наприклад, цей конфлікт–протиріччя 
розгортається по вісям капітал–суспільство, капітал–держава, капітал–
людина. Конфлікт притаманний самому капіталізму – між дрібним, 
середнім і великим капіталом; між промисловим і фінансовим капіталом; 
між капіталом який орієнтується на зовнішні і внутрішні ринки; між 
компрадорською і національною буржуазією.

В глобальному економічному контексті «Події – 2004» висвітлюють 
ситуацію переходу від індустріального до постіндустріального способу 
виробництва. «Донбас–Схід» застиг у своєму економічному розвитку 
на рівні індустріальних країн кінця ХІХ – середини ХХ ст. Провідними 
капіталістичними групами цього регіону пропонується модель енерго/
ресурсно/витратної економіки. Це модель відродження економічної 
міці СРСР зразка 1930–1980–х років. В цьому контексті вона подібна 
до відроджуваної Росією військово–енергетичної моделі розвитку. За 
великим рахунком «Донбас–Схід» залишається економічним тягарем і 
політичним шантажистом для сучасної України. Постіндустріальна мо-
дель розвитку, принаймі на програмно–вербальному рівні, формується 
в Києві і виявляється в поширенні фінансово–спекулятивного капіталу, 
розвитку високотехнологічних галузей виробництва, в формуванні нових 
культурних трендів. Цю постіндустріальну модель розвитку підживлює 
надзвичайна мобільність населення Західного регіону. Завдяки цій мо-
більності вони отримують не лише європейську валюту, але і досвід, і 
прагнення до європейських стандартів життя, і європейське (хоча і досить 
умовне) мислення.

Все вищеозначене є лише штрихом тих об’єктивних обставин і умов, 
в яких розгортались «Події – 2004». Ці протиріччя могли розв’язуватись 
за умов створення особливої системи управління суспільства. Така сис-
тема повинна була б забезпечити вільну циркуляцію–обмін інформації 
(політичної, економічної, культурної), швидке прийняття рішень (хоча 
б і малоефективних, але з запасом часу для їх виправлення), самостій-
ність і відповідальність суб’єктів прийняття рішень. Натомість в Україні 
сформувалась досить жорстка вертикаль влади, при єдиному центрі при-
йняття рішень і збалансування такої системи за рахунок протиставлення і 
протиборства. Тобто в Україні діяла і діє класична модель авторитарного 
володарювання. Сучасна теорія управління і конфліктологія пропонує 
іншу модель керівництва і поведінки в конфлікті, коли сторони роз-
глядають одна одну не як перешкоду в досягненні мети, а як сторону що 
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має додаткові ресурси і досвід, з якою можна домовитись і загальними 
зусиллями досягти єдиної мети. 

Коли ми говоримо про соціально–психологічні причини конфлікту, 
маємо на увазі апеляцію суб’єктів «Події – 2004» до масової свідомості і 
впливу психології політичних лідерів на хід подій. Це виявилось, зокрема, 
в формуванні особливих політичних міфів і стереотипів в масовій психіці; 
в використанні основних почуттів – страху, гніву, ненависті, радості для 
маніпуляції людьми; в використанні психологічних особливостей молоді, 
натовпу в період загострення конфлікту. Саме ці явища були видні нео-
зброєнним оком і здавались, на перший погляд, як причиною так і суттю 
«революції». Саме ці явища критикуються найбільше. Та на нашу думку, 
це особлива (хоча і досить об’єктивна) критика. Суть її – замаскувати 
дійсні причини «Події – 2004».

Зовнішній бік цих подій був повністю міфологізований. Початок ви-
борчої кампанії В.Ющенка пов’язувався з біблійними мотивами: поява 
«мессії» на Співочому полі, «роздача хлібів», «хресний» хід до ЦВК. Вся 
виборча кампанія проходила під гаслом критики «бандитської» влади. 
Опоненти «народного» президента використовували міф «громадянської 
війни», «окупації НАТО», «бандерівців» і т.ін. Ці міфи і стереотипи 
формували класичне конфронтаційне сприйняття «свій–чужий» та по-
чуття радості і екстазу від «своїх», і страху, гніву і ненависті до «чужих». 
Наприклад, в усіх відділеннях міліції напередодні виборів (ІІ тур) був 
показаний відеоролик про бійку в ЦВК, з акцентуванням основної ролі 
в ній П. Порошенка. Таким чином формувався міф революції, який 
вже закріпився, інституалізувався і став вигідним і «помаранчевим» і 
«біло–голубим».

Сам «Майдан» жив за класичними законами натовпу: постійна під-
тримка несамовитості (цим займались ді–джеї «Майдану» і самий відомий 
з них М.Томенко); шаленність і небажання слухати інших; постійний 
рух і періодичні походи по м. Києву; поширення чуток – російський 
спецназ, можливість розгону, вивіз важливих документів з Адміністрації 
Президента; об’єднання не лише радістю, але і страхом. «Революція» не 
відбулась якби не молодь. Характерним є те, що «біло–голубі» за своїх 
величезних ресурсів так і не змогли організувати молодь на альтернатив-
ний «Майдан». «Помаранчеві» сповна використали особливості психіки 
молоді: завищені вимоги до оточуючого світу, гіперкритицизм, відсутність 
сформованих механізмів контролю і вольових почуттів. 

Під час «Події – 2004» виявилось і гостре особистісне протистояння, 
як протистояння, на перший погляд, моральних якостей, цінностей життя, 
життєвого досвіду, турботи за безпеку своєї родини і свого «бізнесу». На 
гостроту такого протистояння вплинули соціальні ролі, які присвоїли 
самі собі, а згодом і суспільство, основні актори політичної дії літа–зими 
2004 року: «Спаситель» і «Розкольник», «Американський прихвостень» – 
В.А.Ющенко; «Свята Жанна» – Ю.В.Тимошенко; «Розбійник–Злодій», 
«Господарник» і «Серйозна людина» – В.Ф. Янукович; «Смотрящий–
разводящий» – Л.Д.Кучма та ін. Ці образи були доповненні під час 
виборчих кампаній 2006 року і 2007 року. В.А. Ющенка зробили «рі-
шучим» і «незламним», Ю.В. Тимошенко – «останнім воїном світла», 
а В.Ф. Янукович, намагався пом’якшити свій образ, хоча його «єство» 
проривалось на мітингах. Дослідження психіки основних діючих осіб 
ще попереду. Загостренню політичної ситуації сприяла активна пози-
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ція жінок–лідерів. Конфліктні ситуації в суспільстві не обходились без 
жінок. Сучасна психологія довела, що чоловіки більшою мірою орієн-
товані на результат, а жінка – на сам процес; чоловік будує раціональні 
схеми досягнення результату, а для жінки головне – чуттєві елементи 
спілкування. Ні Ю.В.Тимошенко, ні Р.М.Богатирьова не виступили, як 
стримуючий фактор в «іграх чоловіків». Вони самі включились в цю гру. 
Події 2006–2008 років згодом, підтвердять провокативність жіночого по-
тенціалу української політики. Поряд вже з відомими особами з’явились 
В. Семенюк, А. Герман, І. Богословська.

Складовим елементом конфліктологічного аналізу є поняття розвитку 
(динаміки) конфлікту. Теорія виділяє: 

а) передконфліктну стадію – виникнення реальних протиріч в інтер-
есах, потребах, цілях сторін, але вони не усвідомлюються як конфлікт; 

б) усвідомлення передконфліктної ситуації – суть її можна висловити 
словами «Треба щось робити!» (приходить розуміння необхідності при-
йняття певних рішень, у відповідь на певні дії); 

в) конфліктна взаємодія – найгостріша і емоційно–напружена стадія, 
основою конфліктної взаємодії є блокування досягнення мети іншою 
стороною; 

г) фаза вирішення конфлікту; 
д) післяконфліктна стадія.
За допомогою хронології подій можна виділити такі фази [7]. Перша, 

передконфліктна фаза була самою довгою – від появи В.Ф.Януковича 
на посаді Голови Уряду до його висунення на посаду президента. Друга 
фаза – усвідомлення того, що треба щось робити – тривала протягом 
всієї виборчої кампанії аж до закінчення другого туру голосування (ма-
сові екзальтовані мітинги, провокації, походи на Говерлу і отримання 
благословення, отруєння і кидання яйцями). Фаза конфліктної взаємодії 
(протистояння) відбувалась з 22 листопада до 27 грудня 2004 року. В 
«Події – 2004» переплелись дві фази – фаза відкритого протистояння і 
фаза вирішення конфлікту. Причому виборці, їх сподівання і поведінка 
виступали як інструменти досягнення мети. І в цьому як «помаранчеві» 
так і «біло–голубі» були єдині. Післяконфліктна стадія продовжувалась 
до 24 січня 2005 року, коли демонтовані останні палатки на Хрещатику, 
хоча палатки прихильників В.Ф.Януковича в м.Харкові продовжували 
стояти. 

Характерними рисами динаміки «Події – 2004» були їх прогнозован-
ність, провокативність, коливальність, аналогічність. Під прогнозованістю 
ми розуміємо попередження т.зв. опозиції про масові акції протесту у разі 
порушень виборчого законодавства. Влада і провладні сили підготували 
грунт для таких акцій. Більше того, влада не лише готувалась до провока-
цій з боку т.зв. опозиції, але і сама провокувала її. В умовах розгортання 
конфліктної взаємодії обидві сторони повторювали одна одну. На кожно-
му етапі розгортання конфлікту була можливість не загострювати його, 
але в більшості випадків ситуація загострювалась і далі. Розгортання 
конфлікту залежало не лише від об’єктивних обставин, а і від характеру 
і темпераменту діючих осіб.

В умовах конфлікту обидві сторони обрали однакову стратегію по-
ведінки – стратегію протистояння, яка характеризується жорстокою 
позицією до опонента і непримиренним антогонізмом. Така стратегія 
в теорії конфлікту не передбачає можливість самостійного розв’язання 
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протиріч. Тому обидві сторони вимушено звернулись до третьої сторони. 
Лише завдяки міжнародному посередництві вдалося розблокувати ви-
рішення конфлікту. 

Теорія конфлікту дає можливість відійти від «простої» оцінки подій і 
явищ. Адже конфлікти мають як позитивні, так і негативні характеристики 
і наслідки. Так до негативних наслідків і характеристик «Події – 2004» 
можна віднести визнання жорсткої реальності – культурного, політич-
ного, економічного поділу – розколу України; напружений стан масової 
свідомості, який впливає на масову поведінку; розповсюдження психології 
переможців і переможених, психології «наших» і «ворогів»; фактичне 
продовження конфлікту що підтвердили події 2006–2007 років. До пози-
тивних рис «Події – 2004» слід віднести отримання нової інформації про 
можливості і поведінку політичних лідерів в кризових умовах; населення 
і маси відчули смак «творчості», адже вони були не тільки керовані полі-
тиками, але і самі примушували політиків діяти за вимогами «Майданів». 
Можна назвати і ряд інших характеристик і наслідків «Події – 2004». Крім 
того, не слід забувати про короткострокові і довгострокові, відстрочені 
наслідки «Події – 2004».

Таким чином, використання теорії конфлікту для аналізу історичних 
і політичних подій відкриває нові можливості не лише для їх пояснення, 
але і для їх розуміння.
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Бобина О.В. Использование конфликтологического метода для ана-

лиза «Помаранчевой революции»

Обосновывается возможность использования теории конфликта при расс-
мотрении «Помаранчевой революции». Анализируются основные стадии 
развития и особенности событий 2004 года.

Ключевые слова: теория конфликта, Украина, «помаранчевая революция», 
особенности.

Bobina, O.V. The using of the conflictological method for the analysis of 

«Orange Revolution»

It is based the possibility of using the theory of conflict during the examination 
of «Orange Revolution». The basic periods of development and the peculiarity of 
events of 2004. 

Key words: Conflict theory, Ukraine, «orange revolution», peculiarity.
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УДК 130.2:33 Касьянов Д. В.

Особливості становлення підприємництва 
в Україні та формування духовних 

орієнтацій підприємця

Аналізуються витоки підприємництва в сучасній Україні, а 

також духовноціннісні пріоритети, що формуються в ході цього 

процесу.

Ключові слова: ринок, цінності, особистість, культура, 
підприємництво. 

Як тип (вид) господарювання, розповсюджене в системі ринкових 
відносин, для нашої реальності підприємництво є явищем досить новим 
і не визначеним. Майже семидесятирічний період існування в системі 
командно–адміністративного виробництва сформувала особливий тип 
життєдіяльності, мислення та поведінки особистості – державницький – 
звичний для радянських людей й досить не зрозумілий для народів, 
економіка яких розвивалась в системі підприємницьких відносин. Введення 
поняття «підприємництво» в західній економічній теоретичній літературі 
пов’язують, насамперед, з працями Р.Кантільона, Ж.–Б. Сея, А.Сміта, 
активне функціонування – з працями М.Шумпетера, П.Самуельсона та 
Ф.Хайєка. Видатний англійський економіст А.Сміт, який трактував під-
приємця як власника, пов’язував підприємницьку діяльність передусім 
із власним інтересом (особистим збагаченням), у процесі реалізації якого 
підприємець сприяє найефективнішому задоволенню потреб суспільства. 
На думку Шумпетера, зміст «підприємництва» розкривається через його 
основні функції: реформування й докорінна перебудова виробництва; 
поєднання виробництва з сучасною наукою; врахування особливостей 
середовища, в якому здійснюється виробництво. Цю ж думку продовжує 
американський економіст П.Самуельсон: підприємницька діяльність 
пов’язана з новаторством, а сам підприємець — людина з оригінальним 
мисленням, смілива, домагається успішної реалізації нових ідей. 

Власне, в такому визначенні поняття «підприємництва» ввійшло 
і в нашу теоретичну літературу. «Економічна енциклопедія» (2001 р.) 
визначає підприємництво як «самостійне організаційно–господарське 
новаторство на основі використання різних можливостей для випуску 
нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел си-
ровини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації 
власної мети» [1,723]. 

Якщо розглядати класичне підприємництво, в рамках Західної цивілі-
зації, то зазначимо, що саме підприємництво є каталізатором економічного 
розвитку. Ріст конкуренції супроводжується збільшенням обсягів ви-
робництва товарів і надання послуг, стимулює інвестиційну діяльність 
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зі створення нових підприємств. Інвестиції у свою чергу виступають 
фактором збільшення як сукупного попиту, так і сукупної пропозиції, 
тобто сприяють прискоренню темпів економічного розвитку суспільства 
в цілому [2,92]. 

Підприємництво – нелегка, однак вкрай корисна для суспільства 
праця. Тому держава принципово має бути зацікавленою у підтримці 
громадян, які займаються підприємництвом, створювати їм відповідні 
організаційні й економічні умови. Зокрема, держава відповідно до 
законодавства може надавати земельні ділянки, державне майно, необхідні 
для початку бізнесу; цільові кредити й інші види допомоги [2,93].

Духовні орієнтації підприємництва виробляють нову етику, основні 
її правила в умовах ринкових відносин полягають у наступному: 

1) підприємці повинні публікувати свої статутні документи, адресу, 
назву підприємства, торговельну марку (фірмовий, торговельний знак); 

2) ринкові зв’язки повинні базуватися на довірі між партнерами, їхній 
добропорядності, підвищеній вимогливості до себе й почутті обов’язку, 
умінні тримати дане слово; 

3) для підприємців не прийнятні такі поняття, як відсутність еконо-
мічної культури, ненадійність домовленостей, порушення зобов’язань, 
егоїзм (у тому числі груповий), безвідповідальність, шахрайство тощо. 
Підприємцеві важко набути гарну репутацію – для цього, як правило, 
потрібні роки. Втратити ж її можна миттєво.

Відносно української традиції треба зазначити, що з давніх давен, за 
всіх змін історичних умов буття українського народу, основним змістом 
його національної самосвідомості був моральний фактор, орієнтований на 
індивідуалізм як самовідповідальність (дружинники, принцип виборності 
державних володарів за доби Київської Русі, козацтво, чумацтво, братства 
та полемісти в умовах становлення національної культури ХVI–ХVІІІ ст., 
вирішальна роль жіноцтва України в економіці, вихованні дітей у цю ж 
епоху тощо) [3]. Однак ці традиції були перервані в радянський період 
розвитку українського суспільства.

Полярною альтернативою чистому капіталізму є командна економіка, 
або комунізм. Цю систему характеризують суспільна власність практично 
на всі матеріальні ресурси й колективне прийняття економічних рішень 
за допомогою централізованого планування. Всі великі рішення, що 
стосуються обсягу використовуваних ресурсів, структури й розподілу 
продукції, організації виробництва, приймаються центральним плановим 
органом. Підприємства є власністю держави й здійснюють виробництво 
на основі державних директив [4,47]. В такому типі економіки велике зна-
чення має еліта, яка може розпоряджатися значною кількістю ресурсів.

У радянській літературі термін «еліта» майже не вживався не тільки 
при характеристиці власної соціальної верстви, зайнятої політичним 
управлінням, але навіть стосовно «панівного експлуататорського кла-
су буржуазних держав». Теоретичні постулати стверджували, що в 
соціалістичному суспільстві відсутня соціальна база для існування еліти. 
Напівзакрита й важкодоступна, що ґрунтується на специфічних правилах 
відбору, вона являла собою, за оцінкою російського фахівця з питань 
елітології Г. Ашина, гірший, тоталітарний варіант еліти [5,72].

Поступово в країні почали виникати нові соціальні сили, що усві-
домлювали неефективність радянської системи й шукали шляхи її 
принципової зміни. Підстави для невдоволення були майже у всіх 
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соціально–професійних груп суспільства, хоча його причини (а виходить, 
і сподівання про бажаний напрямок реформ) були принципово різними. 
Робітники й селяни були зацікавлені насамперед у підвищенні рівня і 
якості життя. Інтелігенція, що представляла середній клас радянського 
суспільства, сподівалася на демократизацію й лібералізацію соціальної 
системи, розширення прав і свобод людини. Номенклатура ж щоб стати 
повноцінною елітою, прагнула знайти законне право на володіння вели-
кою власністю.

Особливості постсоціалістичної трансформації, крім всього іншого, 
визначаються й незвичайністю перетворень: зворотний перехід від «ква-
зісоціализму» до «капіталізму»; більший, ніж у соціалістичних країнах 
Східної Європи, часовий розрив у спадкуванні принципів і правил життя в 
умовах ринкової економіки; звільнення від домінуючої ролі КПРС й фор-
мування плюралізму, коли з’являються нові актори з різними позиціями 
й інтересами; розрив у рівні інформованості «еліти» і населення.

В ході скоростиглих і непродуманих за цілями, стратегіями і наслід-
ками «реформаторських» рішень, прийнятих без широкого обговорення 
елітною верхівкою пострадянського керівництва, Україна була ввергну-
та в системну кризу. Мета й завдання початкового етапу цієї революції 
«зверху», що виглядали шляхетними, у яких «основною метою проголошу-
валася людина, підвищення її культурного й матеріального добробуту» не 
тільки не були досягнуті більшістю населення, але, навпроти, призвели до 
значного зниження його життєвого рівня. Це відбувалося на тлі непомірно 
й поза всякими історичними прецедентами зростаючого добробуту вузької 
групи призначених олігархів і корумпованого чиновництва [6,78].

З розпадом Радянського Союзу відбулося суцільне зупинення підпри-
ємств і скорочення працівників невиробничої сфери (освіти, науки, охорони 
здоров’я, культури та ін.), що призвело до непередбаченого зростання без-
робіття [7,37].

Слід зазначити, що рішення цінових проблем, прийняте в СНД, і зо-
крема, в Україні, виходило з помилкових передумов. Інфляційні гроші 
повністю розгромили товарний ринок, зруйнували фінансову систему. 
Саме в цих умовах було прийнято драматичне рішення про лібералізацію 
цін, що не тільки не забезпечило лікування інфляції, але й, навпаки, лише 
збільшило весь комплекс проблем виходу із кризи.

Система ціноутворення, що діяла в колишньому СРСР, помітно відріз-
нялася від широкої господарської практики. Причини великих відхилень 
від світових цін були різними: в одних випадках це пов’язувалося з більш 
низькою продуктивністю праці (сільське господарство), а в інших – із 
внутрішніми перекосами в системі ціноутворюючих факторів [8,182]. 
Вже в 1991 році співвідношення внутрішніх і світових цін змінилося убік 
перевищення перших.

Лібералізація цін не тільки не сприяла антикризовій політиці, але й, 
навпроти, стала фактором, що збільшує кризу [8,182]. Певних викривлень 
набули і процеси приватизації.

Приватизація визначається як «відчуження майна, що перебуває в 
загальнодержавній, республіканській (Автономна Республіка Крим) та 
комунальній власності, в інтересах фізичних та недержавних юридичних 
осіб», як формування прошарку власників, господарів, котрі відігравати-
муть головну роль у багатоукладній, соціально–орієнтованій економіці, 
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зрештою, як складову частину роздержавлення, що полягає в переході 
об’єктів державної власності в приватну і колективну форми власності.

Більшість дослідників, розглядаючи феномен «роздержавлення 
економіки», звертає пильну увагу на зміни в методах впливу держави на 
господарські процеси, на звільнення їх від державної опіки та державного 
управління. Роздержавлення економіки це відчуження держави від еко-
номічної діяльності і водночас захист власності від домагань держави, це 
зміна держави–власника, перехід від тоталітаризму, адміністративно–
бюрократичних методів впливу на економіку до демократичних.

Під час роздержавлення підприємства (оренда, корпоратизація) змі-
нюється не тип власності, – вона залишається державною, – а її форма. 
Насамперед, це відбувається тоді, коли акції даного підприємства нале-
жать державі. Коли ж акції після перетворення державного підприємства 
у відкрите акціонерне товариство йдуть геть «з рук» держави, тобто вона 
втрачає право на приналежність, володіння, розпорядження та викорис-
тання даної виробничої одиниці, то змінюються тип і вид власності, а її 
організаційна форма лишається незмінною – акціонерною: в цьому разі 
власність, раніше суспільна (державна), стає приватною. В цьому і полягає 
сутність приватизації.

Практично здійснити роздержавлення можна в двох варіантах: повіль-
ної приватизації (з достатньою підготовкою та структурною реорганізацією 
кожного об’єкта) і швидкої приватизації (з переданням усіх турбот і боргів 
новому власникові). Перший шлях пов’язаний з використанням великої 
кількості коштів і висококваліфікованих спеціалістів, а також вимагає 
тривалого часу. Оскільки держава не мала таких можливостей, то процес 
приватизації був спрямований другим шляхом.

Оскільки, як правило, приватизація на неконкурентних засадах під-
порядкована досягненню якихось заданих колективних цілей (наприклад, 
справедливості), то вона відбувається «зверху», тобто ініціюється і прово-
диться державою. Відповідні структури, покликані для цього, визначають 
параметри процесу приватизації та забезпечують їх додержання. Неминуча 
в даному випадку необхідність дотримання принципу обов’язковості та 
визначеності з строками не завжди може збігатися з приватним інтересом. 
Тому закономірно, що ціни, за якими приватизуються окремі об’єкти, на-
биратимуть неминучої тенденції до зниження [9,43]. 

Відсутність в належній мірі регулювання підприємницької діяльності 
з боку державних чиновників на початку становлення незалежної України 
призвело до плачевних наслідків. Розповсюджена корупція, засилля 
чиновництва, демонстративна поведінка економічної еліти у сфері спо-
живання, створили в масовій свідомості більш менш завершену картину 
олігархічного капіталізму, що характеризується безвідповідальністю по 
відношенню до інтересів країни і населення. Олігархічний капітал виріс 
“при явній підтримці держави і чиновництва за допомогою пільгових умов 
приватизації, ліцензій на зовнішньоторговельні операції» [9,45].

Фактично, суспільство здійснює потрійний перехід: займаючись 
приватизацією й структурною перебудовою економіки, радикально 
перебудовує політичний лад і намагається формувати новий устрій. 
Протиріччя починають розгортатися у всіх сферах суспільства – 
соціально–економічній, політичній, духовній, підсилюючи один одного 
[6,78]. Всі ці протиріччя відбуваються в умовах поширення ідеології 
лібералізму і неолібералізму.
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Неолібералізм 1990–х роках в основному сприймався як ідея де-
мократії, а не ринку. Значення ринкової ідеології, яка одержала на фазі 
рутинізації перевагу над ідеями демократії, полягало в затвердженні 
незмінної природи людини, суть якої – постійна спрямованість на до-
сягнення економічного задоволення. 

Ринкова ідеологія в Україні знаходила підтримку діяльних і енергій-
них людей, схильних до підприємництва, але ця ж ідеологія викликала 
захоплення у авантюристів і жадібних. Перед першими повстало питання 
про нову мораль, тоді як для останніх, швидше, виникало питання про 
відмову від неї.

Спираючись на досвід розвинутих капіталістичних країн зауважимо, 
що вже в другій половині XX ст. й особливо в XXI ст. як механізм збе-
реження капіталістичного світу під гаслом «за соціальну стабільність» й 
«щастя людей» заявила про себе соціальна політика. В XXI ст. в усе більш 
складному, усе більш фрагментованому суспільстві люди, залучені у вир 
пріоритетів, що змінюються, і змістів, усе більше думають про виживання, 
надійність, стабільність існування, а їхній спокій і щастя стають картами 
в боротьбі за владу й вплив у суспільстві. Саме із цієї причини в центрі 
наукового інтересу дослідників, що займаються проблемами соціальної 
політики, лежить поняття справедливості [10,26].

Неоліберали на пострадянському просторі з 1990–х років виявляли 
усіляке презирство до населення, нездатного скористатися наданою 
ринковою свободою і займатися підприємництвом, відмовляючись від 
власної відповідальності за це, хоча умови реалізації свободи не були на-
дані. Харизматична фаза неолібералізму, яка схвалює творчу активність 
людини, на стадії рутинізації в Україні і в інших країнах СНД обернулася 
перемогою жадібності над економічним інтересом, перемогою авантю-
ристів і кримінальної публіки, війною всіх проти всіх. Високе значення 
ринкової ідеології, пов’язане з ідеєю свободи і творчості, було втрачене. 
В антропологічному плані подібні соціальні умови на одному полюсі 
розв’язували пристрасть до збагачення, жадібність, а не економічний 
раціоналізм, а на іншому полюсі – прагнення вижити. Перемога жадіб-
них над енергійними і моральними призвела до антивеберівського типу 
капіталізму [11], що відбилося на специфіці суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Таким чином, особливості становлення ринкових відносин в Україні 
породжують певну специфіку її суб’єктів. 

Відносини суб’єктів підприємницької діяльності в українському 
трансформаційному суспільстві не можуть ґрунтуватися на класичних 
принципах чесності, справедливості, відповідальності, гідності, дисци-
плінованості, раціональності, довірі, бо накопичення первинного капіталу 
в Україні відбулося за 10–15 років, а не як в Західній цивілізації за 300 
років, що і призвело до певних викривлень не тільки у ринкових відно-
синах в українському суспільстві, а й у свідомості, психології й ідеології 
сучасного підприємництва. 

Саме етика успіху є головною для сучасних підприємців, вона ради-
кально розходиться з етичними системами більшості світових релігій. 
Етика успіху заперечує любов до ближнього і солідарність з ним, що є 
етичним джерелом милосердя і добродійності [12,99].
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Ринкова економіка, сучасний капіталізм має свою власну спра-
ведливість, яка найповнішим чином виражена в ліберальних ідеях 
еквівалентності взаємної подяки і формальної свободи. 

Елементарна несправедливість капіталізму пов’язана з експлуатацією 
людини людиною, яка має систематичний і інституційний характер і одер-
жує ідеологічну підтримку і виправдання з боку лібералізму. Сучасний 
економіст Г. Беккер вважає, що людська поведінка регулюється тими ж 
принципами, якими регулюються економічні процеси виробництва і збуту 
товарів (тобто в будь–якій ситуації індивід виходить з пріоритетності 
економічної вигоди). Наприклад, рішення про вибір діяльності, професії, 
шлюбні відносини і т. ін., на його думку, можна підвести під виключно 
економічні складові [13,130].

Відносно довіри між суб’єктами підприємницької діяльності зазна-
чимо наступне. У соціальних дослідженнях виділяються три рівні довіри. 
Мінімальний рівень – довіра людини самій собі, внутрішня легітимація 
індивідуальної думки і поведінки. Другий рівень довіри ґрунтується на 
особистісному досвіді відносин людини з іншим суб’єктом. Третій рівень – 
інституційна довіра, що визначається відношенням людини до соціальних, 
економічних, політичних інститутів. Також виділяється два типи довіри: 
індивідуальна й інституційна [14,38].

Роль зв’язків з родичами в свідомості підприємців не знижується, 
а скоріше деформується. Традиційні відносини оцінюються бізнесме-
нами з погляду можливих виграшів і витрат, набуваючи соціального 
характеру. 

Тільки собі довіряють 51 % населення і 65 % підприємців. В ході 
соціологічних досліджень багато бізнесменів говорили, що в своїх від-
носинах з партнерами і підлеглими виходять з принципу «довіряй, але 
перевіряй» [14,39–40]. 

Етична репутація організації – у відомому значенні ще один вид її 
нематеріальних активів. Якщо на практиці представляється можливим 
зміряти вартість торгової марки і оцінити вплив на неї рішення проблем 
соціальної відповідальності (наприклад, шляхом оцінки лояльності по-
купців, їх довіри до торгової марки і відчуттів від її якості), то таким чином 
можна кількісно оцінити сторони соціальної відповідальності діяльності 
організації й суб’єктів підприємницької діяльності.

Ринкові відносини приводять до появи нового типу людини. Це «еко-
номічна людина» – будь–яка людина в сфері економічної діяльності, яка 
з огляду на обмеженість ресурсів, максимізує свою корисність з метою 
накопичення багатства шляхом вибору оптимального рішення з поміж 
існуючих в кожному конкретному випадку. Основні риси «економічної 
людини»: раціональність, компетентність, гнучкість, пристосованість, 
самостійність, впертість, впевненість в собі, помірність, обачливість, чес-
ність, гордість, бажання заволодіти прихильністю оточуючих і відданість 
своїй справі [15,76].
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Касьянов Д.В. Особенности становления предпринимательства в 

Украине и формирование духовних ориентаций предпринимателя

Анализируются истоки предпринимательства в современной Украине, а 
также духовно–ценностные приоритеты, которые формируются в ходе этого 
процесса.

Ключевые слова: рынок, ценности, личность, культура, предпри-
нимательство.

Kasyanov, D.V. Peculiar features of development of entrepreneurship in 

Ukraine and formation of spiritual orientations of an entrepreneur 

Analyses of the sources of entrepreneurship in the contemporary Ukraine, as 
well as spiritual and values priorities defining the course of this process.

Key words: a market, values, a personality, a culture, an entrepreneurship.
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УДК 313.32 Карчевська О. В.

Перспективи інституціоналізації 
громадянського суспільства в 

сучасній Україні

Аналізуються перспективи функціонування громадянського 

суспільства в умовах сучасної політичної ситуації. 

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, політична 

система, політичні інститути, процес трансформації, демократія.

Досвід років незалежності нашої держави переконливо засвідчив, що 
ефективна робота політичної системи, нормальне функціонування еконо-
міки, добробут громадян можливі тільки за умови залучення громадської 
ініціативи до всіх без винятку сфер життя. 

В умовах політичної кризи, коли більшість інститутів політичної влади 
знаходяться у ступорі, саме громадянське суспільство виступає стабілізу-
ючим чинником і створює умови для подолання критичної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що ця тематика 
здобула широкий науковий розголос. За останні роки видано чимало 
наукових робіт в яких аналізуються різні аспекти громадянського сус-
пільства. Наприклад у роботі Ф.М. Рудича, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжурова 
та ін. «Політична система та інститути громадянського суспільства в 
сучасній Україні», ґрунтовно проаналізовано історичні передумови 
формування інститутів громадянського суспільства та обґрунтовані 
ймовірні напрями реформування політичної системи та становлення 
інститутів громадянського суспільства в нашій державі [1]. Проблеми 
розвитку громадянського суспільства та держави в контексті становлення 
глобального світу досліджують В. Бебік, В. Бортніков та ін. [2]. Найбільш 
вагомим внеском можна вважати монографію інституту політичних і ет-
нонаціональних досліджень НАН України «Громадянське суспільство в 
сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку», ця робота 
представляє ґрунтовний методологічний зріз з проблем громадянського 
суспільства в якому автори спираються на потужний масив першоджерел 
зарубіжних і сучасних дослідників [3]. 

Однак, незважаючи на чималий обсяг робіт, можна виділити не-
вирішені раніше деякі аспекти становлення та розвитку інститутів 
громадянського суспільства, їхню роль і місце в процесах демократичного 
державотворення.

Із різноманіття проблем, які сьогодні окреслені і визначені багатьма 
українськими науковцями, ми маємо на меті розглянути формування 
власне громадянського суспільства як імперативу розвитку; позначити 
його можливості для вирішення українських проблем і співвіднести їх з 
реальністю, виділяючи дискусійні підходи, формулювання і оцінки.
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Спостереження політичних подій сьогодення свідчить про те, що 
активізація громадянського суспільства, стала потребою української 
державності оскільки політичний процес в Україні зіткнувся із ситуацією 
правового беззаконня і кризи політичної влади. «Помаранчева революція» 
продемонструвала глибоку кризу легітимності політичної влади в Україні 
та нездатність політичних еліт до компромісів і домовленостей в ході 
політичної боротьби. У нас і досі не вироблено системи державницьких 
консолідуючих цінностей, які б поділялися усіма впливовими політич-
ними гравцями. Результатом цього є криза суспільної довіри.

Сьогодні назріла потреба ефективного об’єднання зусиль і впрова-
дження нових механізмів залучення громадськості до процесу створення 
стратегії розвитку держави, якщо саме суспільна участь у контролі за про-
цесом здійснення політики може гарантувати її ефективність, необхідно 
дати можливість структурам громадянського суспільства співпрацювати з 
інститутами влади, через це можливо й подолання недовіри українського 
суспільства до органів державної влади та їх рішень.

Громадянське суспільство як історичний феномен, виражений су-
купністю специфічних інститутів, виникло на певному етапі розвитку 
особистості і суспільства в суспільно–політичній думці і пройшло ряд 
соціальних, політичних і ідеологічних трансформацій.

Сьогодні, у багатьох західних країнах з розвиненим громадянським 
суспільством розвернулася широка дискусія, в якій увага зосереджена на 
пошуку нових напрямів його вдосконалення. Україна також рухається в 
цьому напрямку.

В Україні громадянське суспільство з теоретичної конструкції стає 
надбанням буденної свідомості, глобальна тенденція до демократизації, 
інформаційна революція розширюють можливості його розвитку як в 
нашій державі так і у всьому світі.

Країни нової демократії переживають зараз складний історичний 
період, в ході якого робляться спроби реформування політичної системи, 
державного управління і суспільних відносин, але треба розуміти, що без 
участі громадянського суспільства ці процеси приречені на довгий час і 
незрозумілий результат.

В ході широких дискусій з проблем громадянського суспільства в 
Україні, які розвернулися протягом останніх років, більшість учасників 
виходить з передумови про те, що Україна потребує структур і форм 
суспільних відносин, широко представлених в західній культурі. Але сам 
факт прямого запозичення упирається у вітчизняну реальність, яка не 
дозволяє спрацювати «тут і тепер» західним зразкам. З цих позицій роз-
глядається і перспектива розвитку громадянського суспільства в Україні. 
Вважається, що існує маса об’єктивних перешкод для його становлення, 
оскільки процес цей протікає в умовах приватної власності, яка ще не 
зміцнилася, слабкого і «невикристалізованого» середнього класу, живу-
чості традицій етатизму. Тому для успішного розвитку громадянського 
суспільства необхідний ряд умов, найважливішими з яких є: досягнення 
і збереження громадської згоди; консенсус з основних питань модерніза-
ції українського суспільства; тривалий період соціально–економічного 
зростання; створення економічних і політичних умов для формування 
могутнього середнього класу; домінування в суспільстві індивіда, який 
не сподівається на державу в задоволенні своїх інтересів; духовне, етичне, 
релігійне оновлення суспільства, оскільки лише в атмосфері норм люди-
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нолюбства, стриманості і відповідальності ліберально–демократичним 
цінностям, стимулюються дійсно здорові засади для громадянського сус-
пільства. Причому держава повинна в цьому випадку узяти на себе лише 
функції регулювання, забезпечуючи безпеку громадян і сприяти кон-
структивним процесам щодо укріплення громадянського суспільства.

Сьогодні в міркуваннях політиків, політологів присутні висновки про 
те, що перехідні процеси в основному завершені і наш час можна позна-
чити як період відносної стабільності. Погодитися з цим повністю ми не 
можемо. Дослідження показують, що трансформаційні процеси можна 
вважати завершеними лише у разі вкорінення громадянського суспільства 
і, відповідно, громадської культури (частиною якої є політична культура) 
як соціальної основи демократії. Цей процес – тривалий і вимагає зміни 
ряду поколінь. Політична практика показала, що механічне перенесення 
західних ідей, теорій, а також інститутів, механізмів, елементів європей-
ської реальності, зокрема громадянського суспільства, на український 
ґрунт ефективним бути не може. Отже, необхідно з’ясувати і враховувати 
хоча б деякі ключові особливості української дійсності, які наділяють 
своєрідністю процес становлення і розвиток громадянського суспільства 
в країні та його перспективи.

На нашу думку, сучасна Україна в результаті глибоких формаційних 
перетворень, що охопили всі сфери соціальної дійсності, вступає в якісно 
новий стан. Колишнє суспільство було зруйноване у величезній мірі саме 
тому, що виявилося не в змозі знайти адекватне рішення на питання про 
співвідношення індивідуального і колективного, поєднання інтересів 
окремої людини і асоціацій людей. Тому перед сучасним українським 
суспільством стоїть задача вирішення проблеми взаємовідношення 
особистості і суспільства, громадянина і держави, адекватної нинішнім 
соціально–економічним, політичним і духовним реаліям і потребам.

Сьогодні актуалізація даної проблематики відбувається в умовах, коли 
зросли громадянська зрілість і політична культура членів суспільства, 
здатність людей самостійно оцінювати достоїнства і недоліки того або 
іншого устрою більш осмислено судити і про громадянське суспільство. 
Про це свідчать, вище згадані наукові дослідження.

Проблематика формування і функціонування сучасного громадян-
ського суспільства тісно пов’язана з проблематикою демократичного 
переходу, оскільки вважається, що і ліберальна демократія, і громадян-
ське суспільство виникли практично одночасно і ознаменували собою 
початок сучасності або епохи модерна. Відповідно світовий політичний 
розвиток, в більшості випадків, трактується як парадигма стадій демо-
кратизації, коли всім «перехідним» країнам неминуче належить пройти 
через типологічно єдині фази: ерозія і розпад авторитаризму, режимна 
лібералізація, інституційна демократизація, фаза неконсолідованої демо-
кратії і, нарешті, демократична консолідація. Цій рух до консолідованої 
ліберальної демократії залежить як від сукупності внутрішніх, так і від 
зовнішніх обставин та при чіткій визначеності «кінцевогопункту» – демо-
кратії ліберального типу [4,707]. На жаль, зовнішні умови сьогодення, які 
характеризуються світовою соціально – економічною кризою, гальмують 
розпочате будівництво усієї соціально – політичної системи.

Прийнято вважати, що консолідація демократії це свого роду «висхід-
ний» процес – від мінімального, процедурного рівня, коли установлені 
формальні демократичні інститути і процедури, до рівня максимального, 



261

ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 17

такого, що передбачить затвердження демократії по цілому комплексу 
вимірювань від поведінкового і ціннісного до соціально–економічного 
і міжнародного.

Згідно цього розуміння, демократична консолідація передбачає про-
ведення глибоких перетворень як мінімум на трьох рівнях: поведінковому, 
ціннісному і конституційному. А, про її досягнення можна говорити в тому 
випадку, якщо серед політичних суб’єктів не залишилося скільки–небудь 
впливових противників демократії, якщо демократичні процедури і ін-
ститути сприймаються суспільством як найбільш допустимі механізми 
регулювання соціальних відносин, якщо політичні суб’єкти вважають, що 
всі суспільні конфлікти вирішуються відповідно до законів і процедур, 
які санкціоновані новою демократичною державою.

Політична трансформація в української соціальній реальності ви-
ступає інструментом і чинником руйнування старих і створення нових 
соціальних відносин, пов’язаних з формуванням середнього класу в його 
диференційованих формах. Ця дія опосередкована економічною сферою, 
де реалізується комплекс політичних рішень, спрямованих на підтримку 
або ліквідацію певних соціально–класових структур і тим самим на де-
формацію соціального простору в цілому.

У результаті це виражається в наступних моментах:
формуванні нових соціальних груп і шарів та трансформацією їх • 
місця в економічному і політичному житті суспільства;
як наслідок, виникненні нових групових зв’язків і відносин, а • 
також зразківособової ідентифікації;
асиміляція нових соціальних орієнтирів;• 
впровадженні нового типу відносин державної влади і • 
суспільства.

Розглянемо вищезгадані моменти в світлі характеристик політичної 
трансформації в Україні.

Трансформація інститутів українського суспільства у бік капіталізації, 
ініційована політичною реальністю, серйозно позначилася на соціальній 
структурі. Змінилися і продовжують мінятися відносини власності і вла-
ди, перебудовується механізм соціальної стратифікації, йде інтенсивна 
зміна еліт. На суспільну сцену виходять нові класи і соціальні групи, від-
бувається масова маргіналізація суспільства, все більш криміналізуються 
економічні відносини. Відповідно, змінюється система групових інтересів, 
способів поведінки, соціальних взаємодій.

Виходячи з вищевикладеного, можна в якості початкової передумови 
розглянути гіпотезу яка зазначає, що саме політичні методи є найбільш 
ефективними при вирішенні проблем соціально–економічного характе-
ру – в першу чергу, через свою інтегративність і оптимальну концентрацію 
багатьох видів ресурсів. В результаті суспільство буде здатне не тільки 
контролювати процеси формування нових соціальних груп і шарів, і 
трансформацію старих, але і повністю змінювати тенденції соціального 
розвитку.

Слід зазначити, що зміна напрямів соціальній мобільності і зміна ін-
тенсивності процесів які повинні привести до зміни соціального статусу 
приведе до перетворення групових характеристик – причому, в сучасних 
умовах це відбувається досить швидкими темпами (менше 10 – 12 років), 
а, отже, і приведе до нової системи цінностей і потреб. Це в першу чер-
гу відбиватиметься на економіці, мінятиме схеми попиту і пропозиції. 
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Наслідком можуть бути нові соціальні зміни, оскільки на ринку стануть 
затребувані нові професійні групи, а соціальний статус (в основному за 
рахунок престижності) старих зміниться.

Звичайно, громадянське суспільство можна і потрібно розглядати 
як одну з умов становлення і розвитку повноцінної демократії, але не як 
єдиний і визначаючий чинник її виникнення. Демократичний потенціал 
громадянського суспільства визначається тим, що в його структурах і від-
носинах на основі розвитку і взаємодії різноманітних життєвих інтересів 
формується усвідомлення необхідності сумісної участі громадян в по-
літичному процесі. За справедливим зауваженням Дж. Коена і Э. Арато, 
саме завдяки досвіду політичної діяльності люди отримують уявлення 
про цивільні чесноти, виробляють в собі готовність йти на компроміси. 
Тому без формування публічних просторів, для активної участі громадян 
в процесах управління неможливе формування демократичного держав-
ного устрою [5,28].

Природно, розвинена демократія можлива тільки там, де громадяни 
можуть впливати на державну владу і постійно її контролювати. Це при-
пускає тісну взаємодію політичної системи і громадянського суспільства, 
відсутність же подібного «зчеплення» між ними свідчить про демократію, 
яка не склалася.

Специфічною формою взаємин між громадянським суспільством і 
державою в сучасних умовах став так званий «ефект віддзеркалення», 
що характеризує українські реалії, а також своєрідну форму не правової 
поведінки. Правові і управлінські імпульси, які поступають зверху, не 
сприймаються інститутами громадянського суспільства і як би угрузають 
в них. Щось подібне відбувається і при русі імпульсів з низу до верху. 
Вони не знаходять адекватного відгуку у владних структурах. Тому ав-
тономні не правові (або частково не правові) дії стають визначальними. 
І така форма взаємин в сучасному українському суспільстві фактично 
компенсує відсутність нормальних правових зв’язків.

Аналізуючи причини інституційних обмежень України в ході її сис-
темної трансформації, О.М. Карпяк приходить до наступних висновків. 
По–перше, концентрація зусиль влади на досягненні економічної мети 
стабілізації відбувалася при повільному становленні інститутів політичної 
демократії. Їх незрілість однозначно пов’язана з завідомо превалюючим, 
близьким до монопольного, положенням організацій, що представляють 
інтереси існуючої влади і низькою політичною роллю організацій неза-
лежних від правлячих еліт. По–друге, на соціостатусному полі домінуючі 
позиції до теперішнього часу належать соціальному шару, об’єднуючого 
легітимізовану крупну буржуазію, вищу господарську, фінансову і 
адміністративну бюрократію. Серед них основну частину складають 
представники тіньового капіталу. В результаті вузьким і слабким залиша-
ється шар незалежних підприємців – головної соціальної опори розвитку 
капіталізму, а багато в чому і демократії. По–третє, деформації в розпо-
ділі споживчого багатства, до цих пір істотно обмежують конкурентний 
потенціал підприємців і розвиток ринку. По–четверте, правовий нігілізм 
разом з глибокою кримінализацією у всіх сферах суспільної діяльності 
залишаються характерними рисами трансформації. Реформи правової 
системи також залишаються незавершеними з погляду інституційних 
критеріїв і багато в чому зберігають риси, успадковані від соціалізму у 
тому числі і багатообразні правила не писаного права. По–п’яте, культурні 
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зрушення, що відбулися, не привели до пріоритету західних культурних 
стандартів і в цілому ідеології західної манері життя. Головною пере-
шкодою до цього виступають національні культурні традиції і цінності, 
які виявилися могутньою перепоною для затвердження в українському 
житті західних культурних зразків [6,128].

Але у всьому цьому різноманітті, на думку А. Ю. Мельвіля, мож-
на виділити як мінімум наступні суб’єктивні і об’єктивні постійні 
чинники, дії яких в будь яких посткомуністичних умовах можуть приско-
рити становлення та розвиток демократичної держави і громадянського 
суспільства:

по–перше, нормативне відношення до демократії як до декла-• 
рованого (нехай навіть і рідко реалізуючогося) ідеалу і мети 
передбачуваних перетворень;
по–друге, пов’язана з цим масова привабливість демократичних • 
моделей і зразків, що росте через результат широких культурних 
впливів, передусім під впливом західного зразка;
по–третє, реальне розширення (хоча і непослідовне і таке, що • 
переривається) демократичних прав і свобод та затвердження 
формальних демократичних інститутів;
по–четверте, виникнення такого міжнародного контексту (зо-• 
крема інституційного), який виявляється сприятливим для 
стимулювання переходу від авторитаризму до демократичних 
форм правління [7].

У цьому аспекті важливою умовою успішного функціонування 
громадянського суспільства є наявність в суспільстві розвиненої і бага-
тообразної соціальної структури, що відображає багатство і різноманіття 
інтересів різних груп і шарів. Різноманіття соціальної структури повинне 
мати добре розвинені вертикальні і особливо горизонтальні зв’язки, які 
об’єднують громадян в єдине ціле, спонукають їх до усвідомлення свого 
місця в суспільстві, своїх громадських прав і обов’язків, до вироблення 
механізмів узгодження і координації різних інтересів. При розмитій со-
ціальній структурі індивід пов’язаний з державою на пряму, а це істотно 
обмежує можливості реалізації його особистих прав і свобод.

Умовою повноцінної життєдіяльності громадянського суспільства 
також є високий рівень соціального, інтелектуального, психологічного 
розвитку особистості, її внутрішньої свободи і здібності до повної само-
діяльності при включеності в той або інший інститут громадянського 
суспільства. Все це досягається через формування громадянської і право-
вої культури.

На нашу думку, дійсно важливим для сучасного громадянського 
суспільства, яке формується в нашій державі, повинно стати підвищення 
толерантності громадян як суб’єктів громадянського суспільства, форму-
вання і розвиток нових механізмів організації суспільного життя. 

Ці нові механізми, по–перше, дозволили б структурувати суспільство 
«м’якими» демократичними методами на основі прав і свобод людини; 
по–друге, повинні були б існувати в тих або інших формах в української 
реальності, що дозволило б їх досить швидко адаптувати до сучасних 
завдань; і, нарешті, по–третє, співвідносилися б по масштабу з рівнем 
держави, тобто потенційно мали би соціальні параметри. Успішне ство-
рення і подальше функціонування структур і інститутів громадянського 
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суспільства як публічної сфери дозволило б перейти до моделей горизон-
тальної взаємодії в системі відносин.

Але для цього необхідно створити реальний і ефективний правовий 
простір, де переважна більшість населення усвідомлювала б себе суб’єктом 
права і керувалася цією свідомістю в своєму повсякденному житті.

Виходячи з усього сказаного, можна констатувати, що відповідь на 
питання, винесене в заголовок даної статті, більшою мірою позитивна – 
перспективи є, але з урахуванням значного числа обмовок, умовностей, 
чинників. На нашу думку, головним критерієм перспективності станов-
лення і функціонування громадянського суспільства в сучасній Україні. 
повинно стати, створення правових механізмів у реалізації державної 
політики і формулювання чітких пріоритетів як стратегічного засобу 
подолання соціально–економічної кризи в Україні, і недовіри громадян 
по відношенню май же, до усіх гілок влади.

Література
Політична система1.  та інститути громадянського суспільства в сучасній 
Україні: Навч. посібник / Ф.М. Рудича, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжурова 
та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440 с.
Держава і громадянське суспільство:2.  партнерські комунікації у глобаль-
ному світі: Навч.–метод. посіб. / В. Бебік, В. Бортніков, Л. Дегтярьова, А. 
Кудряченко; За заг. ред. В. Бебіка. – К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 248 с.
Громадянське суспільство3.  в сучасній Україні: специфіка становлення, 
тенденції розвитку / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське 
вид–во, 2006. – 412 с.
Култыгин В. П.4.  Социальные параметры гражданского общества // 
Россия. Политические вызовы XXI века. Второй Всероссийский конгресс 
политологов. – М., 2004. – С.702–707.
Див.: Коэн Дж.5. , Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. 
/ Пер. с англ. – М: Весь мир, 2003. – 544 с.
Карпик О.М.6.  Особливості політичної адаптації особистості в умовах 
трансформації суспільства (регіональний вимір) // Грані. – № 1 (57) 
січень – лютий. – 2008. – С.127–130.
Див.: Мельвиль А. Ю.7.  О траекториях посткоммунистических трансфор-
маций // Политические исследования. – 2004. – № 2. – С.64–76.

Карчевская Е.В. Перспективы институционализации гражданского 

общества в современной Украине 

Анализируются перспективы функционирования гражданского общества 
в условиях современной политической ситуации. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, политическая 
система, политические институты, процеcс трансформации, демократия.

Karchevskaya, H.V. Prospects of institualization of civil society in modern 

Ukraine

The author analyzes prospect of functioning of civil society in the conditions of 
modern political situation. 

Key words: civil society, state, political system, political institutes, process 
transformations, democracy.



265

ПОЛІТОЛОГІЯ Випуск 17

УДК 352(091) Катихіна М. О.

Конституційно–правові засади 
місцевого самоврядування в Україні

Проаналізовані основоположні міжнародні та вітчизняні 

конституційно–правові засади місцевого самоврядування в 

Україні, визначені недоліки та протиріччя сучасного українського 

законодавства, розглянуті шляхи реформування правової бази 

місцевого самоврядування в Україні з урахуванням принципів, 

закладених в європейських міжнародних документах. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, добре місцеве 

самоврядування, компетентність, підзвітність, децентралізація, 

конституційно –правові засади, врядування.

Країни Європи постійно перебувають в процесі трансформації всіх 
сторін суспільного життя. Основними компонентами перехідного пері-
оду в країнах Європи стали децентралізація і розвиток сучасної системи 
місцевого самоврядування. Не стала винятком й Україна. Інтегрування 
України в європейські структури потребує вироблення і втілення у 
життя такої моделі місцевого самоврядування, яка відповідала б загаль-
новизнаним європейським стандартам і багатим самоврядним традиціям 
українського народу.

Актуальність теми зумовлена як внутрішніми, так і зовнішніми чин-
никами, зокрема, процесами, пов’язаними із здійсненням адміністративної 
реформи, державної регіональної політики, необхідністю їхнього законо-
давчого забезпечення та проведенням відповідної міжнародної експертизи 
проектів законодавчих актів з питань місцевого і регіонального розвитку, 
європейським вибором України та потребою приведення українського 
законодавства у відповідність до європейських стандартів. Вона також 
викликана необхідністю виконання Україною взятих на себе забов’язань 
при вступі до Ради Європи, пов’язаних із розвитком місцевої демократії, 
впровадженням принципів і норм Європейської хартії місцевого само-
врядування у практику державного будівництва. Принципи Європейської 
Хартії щодо утвердження організаційно–правової, фінансової, економіч-
ної самостійності місцевих влад, чіткого розподілу повноважень між ними 
залишаються актуальними проблемами для України і назараз.

Метою автора є аналіз основоположних міжнародних та вітчизняних 
конституційно–правових засад місцевого самоврядування в Україні, на 
основі якого визначити шляхи реформування правової бази місцевого 
самоврядування в Україні. 

Місцеве самоврядування є вельми важливою ознакою демократії 
будь–якої держави. Саме через місцеве самоврядування найповніше може 
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бути реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішене 
питання взаємодії особи, територіальної громади, органів. 

Питання місцевого самоврядування активно вивчаються науковцями 
вже близько двохсот років. Науковим підґрунтям для дослідження пробле-
ми підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 
є наукові праці із формування механізмів державного управління та їх 
методологічного супроводу В.Д.Бакуменка, Ф.Блера, В.І.Борденюка, 
В.М.Вакуленка, О.В.Власенка, Т.Вюртенбергера, І.А.Грицяка, 
М.І.Долішнього, М.В.Жука, О.С.Ігнатенка, В.М.Князєва, М.Х.Корецького, 
В.І.Кравченка, В.С.Куйбіди, Ю.П.Лебединського, О.Ю.Лебединської, 
В.І.Лугового, В.К.Майбороди, Ж.Марку, А.В.Мерзляк, Б.З.Мільнера, 
О.Г.Мордвінова, І.Ф.Надольного, О.Ю.Оболенського, М.О.Пухтинського, 
В.А.Ребкала, В.М.Рижих, І.В.Розпутенка, В.А.Скуратівського, Дж.Ді Стазі, 
Ю.П.Сурміна, В.В.Токовенко, Ю.П.Шарова, В.В.Юрчишина та інших.

Соціально–економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в 
Україні, політичні події останніх років, відродження гідності нації, зміна 
самосвідомості українського народу, розуміння ним своїх прав, відчут-
тя можливості перетворення суспільства на демократичних засадах, 
інтеграція України до європейської спільноти призвели до розуміння 
необхідності вироблення й запровадження такої моделі місцевого само-
врядування, яка б відповідала стандартам сучасної Європи, забезпечувала 
ефективне й близьке до громадян управління, права і свободи громадян, 
задоволення їх потреб та надання послуг. Світовий досвід переконує, що 
побудова демократичної, соціально–правової держави, формування гро-
мадянського суспільства неможливі без забезпечення розвитку дієвого і 
повноцінного місцевого самоврядування. 

Історія місцевого самоврядування своїми витоками сягає періоду 
XI–XV століть, коли в Європі існували князівства, графства, міста та інші 
місцеві форми урядування, що з'явилися ще за феодальної доби. З розвитком 
торгівлі зростали в першу чергу міські громади, які отримали статус напів-
суверенних одиниць і таким чином закладали основу місцевої автономії. 
В процесі розбудови суверенних держав–націй у ХVІ–ХVІІІ ст. відбуло-
ся підпорядкування міст та інших менших форм місцевого урядування 
центральній державній владі, тому місцева влада почала набувати форм 
адміністративних підрозділів центрального уряду. Але попередній авто-
номний розвиток міст заклав підгрунтя для існування прав місцевих 
громад та розвитку їх самоврядування, а процес утвердження домінування 
центрального уряду загалом окреслив роль органів місцевого самовряду-
вання як органів з надання місцевих послуг і вирішення місцевих проблем.
 Саме поняття «самоврядування» вперше було вжито в період Великої 
французької революції, щоб підкреслити самостійність громади щодо 
держави. В 1808 році міністр Прусії барон фон Штейн використав ідею 
самоврядування у законі про статути міст, що визначав міську громаду як 
політичну одиницю. Цей закон набув епохального значення і став ключем 
до відродження прусської держави. Провідною ідеєю барона фон Штейна 
була організація міської громади в дусі суспільної самостійності. Через 
суспільну діяльність у громадському самоврядуванні громадянин мав 
відчути себе членом державного організму. Прусія завдяки ідеї барона 
фон Штейна зберегла себе як державу.

Теоретичні основи вчення про місцеве самоврядування були закладені 
в кінці XVIII– першій половині XIX ст. представниками французької та 
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німецької наукових шкіл. Ідейною основою місцевого самоврядування 
вважають вчення про природне право, або теорія вільної громади. Основні 
положення цієї теорії сформулював Туре в доповіді щодо законопроекту 
про реформу місцевого самоврядування у Національних зборах Франції 
в 1790 році, а в 1831 році вони знайшли своє відображення в положен-
нях Конституції Бельгії щодо особливої «громадівської» влади. Остання 
містила статтю, присвячену громадівському управлінню та поряд із за-
конодавчою, виконавчою та судовою гілками влади визнавала четверту 
гілку – муніципальну. Представники цієї теорії (А. де Токвіль, Б.Констан 
де Ребек, О.Лабанд) вважали право жителів на управління своїми справа-
ми таким же невід’ємним і невідчужуваним правом, як і природні права 
та основи свободи людини, що дані їй від народження. Місцеве самовря-
дування розглядалося, як автономна по відношенню до державної влади 
публічна влада територіальної громади [25].

На зміну теорії вільної громади приходить громадівська теорія місцево-
го самоврядування. Представники громадівської теорії вважали, що право 
на місцеве самоврядування є природним та невід’ємним від самої громади, а 
тому держава тільки його визнає та гарантує. Місцеве самоврядування має 
вирішувати тільки питання місцевого значення, а здійснення повноважень 
державної влади має покладатися на місцеві органи державної виконавчої 
влади. На перший план висувався не природний характер прав територі-
альної громади, а недержавна, переважно господарська природа діяльності 
органів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в його су-
часному розумінні з'явилося в середині XIX століття. Термін «місцеве 
самоврядування» був введений прусським юристом Рудольфом Гнейстом 
для такого управління на місцях, при якому територіальні громади, що 
історично склалися, були наділені правом самостійно (в межах законів) 
вирішувати місцеві справи. При цьому діяльність громад була вільна від 
втручання центральної державної адміністрації та її чиновників на місцях.
Основною проблемою сучасних країн з демократичним устроєм є 
забезпечення рівноваги між вимогою проводити загальнодержавну по-
літику та необхідністю висловлювати інтереси різних верств населення. 
Центральний уряд повинен надавати суспільні послуги всьому насе-
ленню за єдиними стандартами. В той же час неможливо не брати до 
уваги відмінності в соціально–економічних, культурних, географічних, 
демографічних та інших характеристиках населення різних регіонів. 
Загальною тенденцією розв'язання цієї проблеми в країнах Західної 
Європи є децентралізація влади. Суть децентралізації полягає у пе-
редачі повноважень у вирішенні окремих конкретних питань від 
центральних органів до виборних місцевих органів. Результатом децентра-
лізації є наближення широких верств населення до управління державою.
Державницька теорія місцевого самоврядування, що була започаткована 
у магдебурзькому праві та знайшла своє втілення в Європейській хартії 
місцевого самоврядування, отримала найбільше поширення в Європі. 
В основі цієї теорії, розробленої німецькими вченими Л.Штейном та 
Р.Гнейстом, ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її 
деволюції на рівень територіальних спільнот громадян та тих інституцій, 
які вони обирають. Вони розглядають місцеве самоврядування як засіб 
здійснення державних функцій за допомогою недержавних за своєю 
суттю суб’єктів. 
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В XX ст. поширення отримала теорія соціального обслуговування, 
в якій акцентується увага на здійснення органами місцевого самовря-
дування завдань та функцій, пов’язаних з організацією обслуговування 
населення, надання соціальних послуг.

Існують й інші підходи до вивчення основ місцевого самоврядуван-
ня. Так, П.Ж.Прудон ототожнював місцеве самоврядування з анархією, 
а Р.Моль, О.Васильчиков, В.Лешков висували господарську природу 
діяльності муніципалітетів. Прихильники органічної теорії (Г.Спенсер, 
П.Лілієнфельд, Г.Аренс) розглядали громаду як низовий соціальний ор-
ганізм, а теоретики концепції муніципального соціалізму (М.Загряцков, 
М.Курчинський) виходили із можливості соціалістичної еволюції бур-
жуазного місцевого самоврядування як одного із шляхів безреволюційної 
трансформації буржуазного суспільства у соціалістичне [25].

Основні ідеї цих теорій втілились у міжнародних документах 
Європейській Хартії місцевого самоврядування [16], Всесвітній декларації 
місцевого самоврядування [11], Європейській Декларації прав міст [12], 
Європейській Хартії міст [15] та ін.

З розвитком суспільства з’явилася потреба в прийнятті документа, 
який би захищав й зміцнював місцеве самоврядування в Україні відобра-
жав би принципи, яких мають дотримуватись всі демократичні держави 
Європи. Рада Європи, як гарант прав людини та прихильник принципів 
демократичного управління, розуміючи важливе значення органів місце-
вого самоврядування, ще у 1957 році створила для них на європейському 
рівні представницький орган, відомий як Постійна Конференція місцевих 
і регіональних влад Європи .

В 1980 році була ухвалена Європейська рамкова конвенція [14] про 
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або 
властями. Конвенція набула чинності у 1981 році та визнає за місцевими 
і регіональними властями право співпрацювати поза національними кор-
донами в межах їх внутрішньодержавних повноважень з питань створення 
спільних громадських служб, будівництва спільних об`єктів або охорони 
довкілля. Вона включає моделі угод стосовно регіонального транскор-
донного планування, економічного розвитку, охорони навколишнього 
середовища. (Конвенція набула чинності для України 22 грудня 1993 
року). 

Проект Європейської Хартії місцевого самоврядування було пред-
ставлено на 6–й Конференції європейських міністрів, відповідальних за 
місцеве самоврядування, які зустрічалися у Римі 6–8 листопада 1984 року. 
Після розгляду тексту, міністри висловили одностайну згоду з принципа-
ми, що містилися в ньому. Щодо юридичної форми, яку мала прийняти 
Хартія, більшість міністрів висловилися на користь конвенції. 

В світлі висновків Консультативної Асамблеї та Римської Конференції 
Міністрів, Комітет Міністрів затвердив Європейську хартію місцевого 
самоврядування в формі конвенції в червні 1985 року. Було також вирі-
шено, що конвенція буде відкрита для підписання з 15 жовтня 1985 року 
з нагоди Міжнародно–правового договору Ради Європи з питань місцевої 
і регіональної демократії [19]. В цьому документі містилися стандарти 
щодо організації управління на засадах місцевого самоврядування, які є 
обов'язковими для держав–членів Ради Європи. В Європейській хартії 
місцевого самоврядування (1985) підкреслюється, що справжнє місцеве 
самоврядування відіграє вирішальну роль в здійсненні демократії. Хартія 
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є моделлю для законодавчих реформ в країнах нової демократії, і окре-
мі держави вже запровадили її принципи до своїх конституцій. Згідно 
Європейської хартії місцевого самоврядування, органи місцевого само-
врядування «є однією з головних підвалин будь–якого демократичного 
режиму», право громадян на участь в управлінні державою «є одним з 
демократичних принципів...це право найбільш безпосередньо може здій-
снюватися саме на місцевому рівні» [17].

Метою Європейської хартії місцевого самоврядування є встановлення 
загальноєвропейських норм щодо визначення й захисту прав терито-
ріальних громад та органів місцевого самоврядування, що забезпечує 
їх активну участь у вирішенні питань місцевого значення, до яких від-
носиться і організація надання якісних освітніх послуг населенню сіл, 
селищ, міст.

Європейська хартія місцевого самоврядування прийнята завдяки 
ініціативам та багаторічній праці різних європейських структур, що стало 
свідченням важливого значення місцевого самоврядування як необхід-
ного атрибуту демократичного суспільства. Закріплення можливості 
розвитку місцевої демократії, самостійного вирішення питань місцевого 
значення, зміцнення місцевої економіки та місцевих фінансів за допо-
могою особливого документу, який мав би обов'язкову силу, – це давня 
мета демократичних сил Європи.

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування була проголошена 
Інтернаціональною спілкою місцевих влад (ICMB), яка є Всесвітньою 
асоціацією місцевого самоврядування, в Ріо–де–Женейро (23–26 вересня 
1985 р.) на XXVII–ому Міжнародному конгресі: «…місцеве самоврядування 
як невід’ємна частина національної структури, є найближчим до громадян 
рівнем управління, а тому перебуває в кращому становищі як у заохоченні 
громадян до прийняття рішень, що стосуються умов їхнього життя, так 
і у використанні їх знань та можливостей в ім’я прогресу»[11]. Метою 
стало вироблення єдиного стандарту для всіх націй, до якого потрібно 
прагнути, намагаючись досягти ефективнішого демократичного процесу, 
поліпшуючи добробут населення: «…саме на місцевому рівні найкраще 
створювати умови для побудови такої гармонійної громади, належність 
до якої усвідомлювали б громадяни й відповідали за її діяльність…
децентралізоване прийняття рішень зменшує перевантаження центру, 
а також поліпшує та прискорює урядові дії, надає життєвості новим 
інститутам і збільшує ймовірність того, що створені відповідні служби 
за сприятливих умов підтримуватимуться та розвиватимуться…» [11]. 
В Декларації визначені основа та концепція місцевого самоврядування, 
компетенція його органів та умови праці обраних представників, нагляд за 
діяльністю місцевих органів влади, їх кошти, спілки та міжнародні зв’язки, 
а також правовий захист місцевих органів влади та їх автономність. 

Місцеве самоврядування в Європі розглядається як один з 
найважливіших принципів, який забезпечує зв’язок громадян з державою, 
можливість їх участі в державному управлінні. Місцеве самоврядування 
гарантується законодавством практично всіх західних демократій, 
що зафіксовано Європейською хартією місцевого самоврядування та 
конституціями цих країн. 

Подальший розвиток міжнародні норми місцевого самоврядування 
набули в Європейській декларації прав міст [12], прийнятій Постійною 
конференцією Місцевих і Регіональних Органів Влади Європи (CLRAE ) 
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Ради Європи 18 березня 1992 року. В ній декларується, що жителі європей-
ських міст, усвідомлюючи свою відповідальність за стан міст, виявляють 
солідарність і беруть на себе зобов’язання домагатися забезпечення усім 
мешканцям міст рівних прав на самостійність, житло, безпечний рух 
транспорту, охорону здоров’я, спорт і дозвілля, культуру, інтеграцію ба-
гатьох культур, якісну архітектуру, гармонійне життя, власне політичне 
життя, економічний розвиток, гармонійний розвиток, широкий асорти-
мент товарів і послуг, раціональне використання природних ресурсів, 
співробітництво між містами, фінансову забезпеченість, рівноправність 
всіх жителів, незалежно від статі, віку, релігії, матеріального і політичного 
становища, фізичних або психічних недоліків [12; 21;27]. 

У 1992 році Рада Європи у Страсбурзі ухвалила Європейську хартію 
міст, згідно якої органи місцевого самоврядування при здійсненні своїх 
прав повинні спиратися на солідарність й відповідальність громадян, що 
означає рівність їх обов’язків, а також право на свободу спілкування та 
висловлювання своїх думок [15]. Європейська хартія міст є практичним 
посібником з питань міського управління, регулюючи такі питання, як 
умови проживання, архітектура в містах, міський транспорт, енергетика, 
спорт та дозвілля, забруднення міст та безпека на вулицях.

В тому ж 1992 році була ухвалені Європейська хартія участі молоді у 
суспільному житті на місцевому і регіональному рівні [18] та Європейська 
конвенція про участь іноземців в громадському житті на місцевому рівні 
[13]. Перший документ закріпив принципи, що сприяють залученню мо-
лоді до процесу прийняття рішень, безпосередньо впливають на її життя 
і заохочують молодь займати активну позицію в тих змінах, що відбува-
ються в їх містах чи регіонах. Другий встановив принцип, згідно з яким 
іноземним громадянам гарантуються громадянські та політичні права, 
включно з правом брати участь у виборах.

Рамкова конвенція про захист національних меншин була прийнята 
в 1995 році. Конвенція набула чинності у 1998 році та стосується питань 
освіти, засобів масової інформації та використання національних мов. 
Вона також містить загальні положення, зокрема з питань недискримінації 
та рівності між меншинами і загальною частиною населення, свободи вста-
новлення контактів з тими, хто мешкає у інших країнах (Закон України 
«Про ратифікацію Рамкової конвенції про захист національних меншин» 
було прийнято 9 грудня 1997 року [10]). 

В м. Стамбулі (Туреччина) з 3 по 14 червня 1996 року в відбулася 
Конференція ООН по населених пунктах (ХАБІТАТ ІІ) [27;29], на 
якій главами держав, урядів та офіційних делегацій була прийнята 
Стамбульська декларація з проблем поселень людей. В цьому документі 
учасники схвалили загальні цілі, принципи та рекомендації щодо 
перетворення населених пунктів в міста комфортного і здорового 
проживання громад. Учасники Конференції визначили поняття «добре 
місцеве врядування» (Good Urban Governance) [23]: «добре місцеве 
врядування – це сума безпосередніх взаємовідносин громадян, публічного 
та приватного секторів, планування та управління спільними справами». 
Добре місцеве врядування забезпечує правила, які вимагають здійснювати 
управління містами ефективно та результативно [19]. 

Проаналізував деякі міжнародні документи, ми можемо зробити ви-
сновок, що досягнення більшого єднання між країнами–членами Ради 
Європи задля збереження та втілення у життя ідеалів і принципів де-
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мократії відбувається шляхом розробки та прийняття багатосторонніх 
міжнародних договорів. Серед них чільне місце посідають документи, 
що визначають законодавчі орієнтири та політику в галузі місцевої і 
регіональної демократії.

Сьогодні на порядку денному Комітету Міністрів Ради Європи розроб-
ка наступних документів: проекту європейської декларації регіональної 
демократії; доповнень до європейської Хартії про місцеве самоврядування 
та ін. [19].

Робота Ради Європи по розширенню та вдосконаленню загально-
європейського правового поля, і зокрема, впровадженню ефективних 
систем управління на місцевому і регіональному рівні продовжується. Її 
мета – побудова спільної Європи на принципах дотримання прав людини, 
верховенства права та демократії. 

Вагомим внеском для становлення місцевого самоврядування в 
Україні стало його визнання та гарантування Конституцією України [1], 
яка була прийнята в 1996 р. та заклала конституційні засади організації 
місцевого самоврядування. На той час положення Основного Закону 
вивели місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів 
демократичного конституційного ладу. Місцевому самоврядуванню при-
свячений XI розділ Конституції України, а також статті 5,7,13, 19, 38, 40, 71 
та низка інших. Але, зважаючи на сучасні вимоги щодо розвитку місцевого 
самоврядування, Конституція України вимагає термінових доповнень і 
змін, узгодження з основними міжнародними документами. 

Так, відповідно до ст.5 Конституції України «Народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого само-
врядування», а ст..7 Конституції трактує, що в Україні визнається та 
гарантується місцеве самоврядування. ст.140 тлумачить, що «Місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади…самостійно вирішу-
вати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому Законом, як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування» [1]. Це породжує низьку проблем, т.я. в 
переліку ст.133 наявність такого виду адміністративно–територіальної 
одиниці, як сільська громада, спонукала залишення терміну сільська, 
селищна, міська ради для об’єднаних в єдину територіальну громаду де-
кількох населених пунктів. Основний Закон запровадив централізовану 
систему управління, бо в ньому місцеве самоврядування визнається лише 
на низовому рівні – місто, село, селище. Такого немає майже в жодній 
європейській країні. Визнання місцевого самоврядування як однієї з 
основ конституційного ладу передбачає встановлення децентралізованої 
системи публічної влади, інших основ взаємодії державної влади та влади 
територіальних громад. Суттєвого реформування має зазнати насамперед 
конституційна модель місцевого самоврядування [26;28]. 

Ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування наголошує 
принцип незмінності територіальних кордонів місцевих властей. За 
Конституцією України територіальна громада є суб’єктом права місцевого 
самоврядування. Але ні в Конституції України, ні в чинному законодавстві 
не визначено територіальної основи місцевого самоврядування, 
тобто території, в межах якої територіальна громада здійснює місцеве 
самоврядування. Ця проблема може бути вирішена з прийняттям Закону 
України «Про адміністративно–територіальний устрій України» [2].
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Існують неузгодженість окремих норм Конституції України та неви-
значеність окремих понять у законодавстві. Відповідно до Конституції, 
існує два центри публічної влади в області та районі – обласна (район-
на) місцева державна адміністрація (ст. 118) та обласна (районна) рада 
(ст. 143). Це призвело до виникнення конкуренції їх компетенції, і по-
яви конфліктних ситуацій при прийнятті управлінських рішень. ст.132 
Конституції України визначає, що територіальний устрій України ґрун-
тується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання 
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансо-
ваності соціально–економічного розвитку регіонів, з урахуванням їхніх 
історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних осо-
бливостей, етнічних і культурних традицій; ст. 133 Конституції України не 
визначає поняття меж території адміністративно–територіальної одиниці. 
У ст.142 Конституції поняття «територіальна громада районів у містах» 
і, відповідно, права їх жителів утворювати власні представницькі та ви-
конавчі органи місцевого самоврядування, мати свої бюджети районів 
у місті, рухоме і нерухоме майно суперечить положенням як цієї же ст.. 
142 Конституції, де таке право мають жителі всього міста, так і ст.140, 
де питання організації управління районами в містах віднесено до ком-
петенції міських рад. В цих же статтях серед переліку органів місцевого 
самоврядування також відсутні органи районів у містах (районні у містах 
ради та їх виконавчі органи) [1;22;24].

Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні роз-
почалася в 1990 році з прийняттям Закону України «Про місцеві Ради 
народних депутатів і місцеве самоврядування»(7.12.1990) [5]. Значним 
досягненням українських законодавців на той час було визначення базо-
вим рівнем самоврядування територіальну громаду села, селища, міста, 
тобто спільноту, в якій людина реалізує свої основні життєві потреби. 
Самоврядування на рівні районів та областей забезпечувало спільні ін-
тереси територіальної громади. Це дозволяло здійснити масову широку 
децентралізацію владних повноважень в інтересах виборців і водночас 
зберегти статус України як унітарної держави. 

26 березня 1992 року було прийнято нову редакцію Закону «Про 
місцеве самоврядування», згідно з якою започатковано регіональне 
самоврядування та передбачалось створення інституту представників 
Президента України [6].

В лютому 1994 року було прийнято Закон України «Про порядок 
формування представницьких органів місцевого самоврядування» [8], 
який скасував модель місцевого самоврядування встановлену Законом 
«Про місцеве самоврядування» в редакції від 1992 року.

21 травня 1997 року було прийнято Закон «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» [7], а через деякий час – у 1999 році – Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації» [4]. Але в останньому Законі було багато 
суперечностей Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», особливо 
в частині повноважень стосовно компетенції відповідних органів. Це при-
звело до труднощів і протиріч між органами місцевого самоврядування 
та місцевими державними адміністраціями [28;30]. 

Згідно цього Закону, визначається система, гарантії реалізації та 
захисту місцевого самоврядування в Україні, засади організації та ді-
яльності, правовий статус та відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування та інші питання. Так, згідно ст.2 «Місцеве са-
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моврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст 
як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст» [7 ст.2.2], а ст.4 викла-
дає основні принципи, на яких здійснюється місцеве самоврядування в 
Україні: «народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання 
місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та 
матеріально–фінансової самостійності …» [4 ст.4].

В 1998 році було прийнято Закон України «Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», і лише в 2001 році 
прийнято закон «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Місцева влада в Україні складається з двох похідних – це місцеві ор-
гани виконавчої влади й органи місцевого самоврядування. Насамперед, 
треба визначити, що в Україні немає чіткого розподілу повноважень між 
різними рівнями місцевих органів виконавчої влади й різними рівнями 
органів місцевого самоврядування. Це створює додаткові труднощі в 
реалізації положень Конституції щодо гарантування конституційних 
прав і свобод громадян. Тому одним із першочергових завдань вирішення 
даної проблеми стало розмежування повноважень між органами влади та 
закріплення їх законодавчо. Лише при повному й чіткому розподілі повно-
важень можна казати про ефективність реалізації конституційних прав і 
свобод громадян, лише тоді можна вимагати відповідальності від кожного 
органу місцевої влади за його діяльність й реалізацію повноважень.

В Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження 
виконавчих органів рад розбиті на дві групи: самоврядні та делеговані. 
Згідно Конституції України, органам місцевого самоврядування за зако-
ном можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади, 
тобто ці повноваження будуть вилучені з компетенції органів місцевої 
виконавчої влади й передані органам місцевого самоврядування. Закон 
«Про місцеве самоврядування» вносить поняття делегованих повнова-
жень, тобто таких, які надаються на договірних засадах тимчасово. І за 
законом таких «делегованих» повноважень більше, ніж самоврядних, що 
передбачає підзвітність органів місцевого самоврядування перед органа-
ми виконавчої влади. Це знищує принцип організаційної самостійності 
органів місцевого самоврядування [6;7;26]. 

Є проблеми з забезпеченням відповідності обсягу фінансових ресур-
сів місцевих властей функціям місцевого самоврядування, необхідності 
формування частини фінансових ресурсів місцевих властей за рахунок 
місцевих податків та зборів. Цього вимагає ч.2 ст.9 Європейської хартії 
місцевого самоврядування. А ч.8 сь.9 Хартії гарантує право місцевої 
влади на доступ до національного ринку капіталу в межах закону. Не 
виконується також положення ч.4 ст.9 Хартії, в якій визначається, що 
«Фінансові системи, які складають підгрунтя ресурсів місцевих властей, 
мають достатньо диверсифікований і підвищувальний характер і пови-
нні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це 
практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості 
виконання завдань місцевих властей» [22].

Існують проблеми в Україні й з правовим захистом місцевого само-
врядування, що є невиконанням ст..11 Європейської хартії місцевого 
самоврядування, в якій зазначається: «Місцеві власті мають право ви-
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користовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здій-
снення своїх повноважень…».

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» є важливим і 
необхідним кроком у створенні надійної правової бази для місцевого 
самоврядування, але сучасна його модель вимагає негайних змін [7;20]. 

Необхідно терміново змінити систему та статус місцевих органів 
виконавчої влади, систему місцевого самоврядування, відновити регіо-
нальне самоврядування, вирішити фінансово–економічні проблеми, а 
саме: створити дієву систему місцевих фінансів, вдосконалити міжбю-
джетні відносини, провести земельну реформу, змінити податкову базу 
місцевого самоврядування, реформувати ЖКГ, забезпечити розвиток те-
риторіальних громад. Крім цього провести низку конституційно–правових 
заходів: внести зміни до Конституції України, прийняти нову редакцію 
Закону «Про місцеве самоврядування», провести адміністративну рефор-
му та реформу адміністративно–територіального устрою, забезпечити 
законодавчий та правовий розвиток місцевого самоврядування. В ре-
зультаті Україна має отримати повноцінну європейську модель місцевого 
самоврядування. Вирішення цих проблем потребує ґрунтовних наукових 
досліджень, розробки концептуальних засад програмного бачення стра-
тегії поступу місцевого самоврядування в Україні. 

Згідно Конституції України та Закону України «Про місцеве само-
врядування» суть місцевого самоврядування в Україні – це гарантоване 
державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самовряду-
вання вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та 
законів України [1;6]. Тому виникає питання організації діяльності органів 
місцевого самоврядування щодо надання послуг населенню та розробка 
механізмів контролю якості цих послуг. Необхідно, використовуючи 
світовий досвід, сформувати соціальні стандарти та принципи щодо 
надання населенню якісних послуг, піднести рівень забезпеченості 
населення послугами до рівня соціальних гарантій та нормативів, 
закріплених законодавчо. В даний час виникли об’єктивні умови 
необхідності вивчення та трансформації системи надання послуг органами 
місцевого самоврядування згідно європейським стандартам. Назріла 
негайна потреба в науково–теоретичному обґрунтуванні напрямів, методів 
і форм діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання послуг 
територіальній громаді. 

В 1997 році Верховна Рада України ратифікувала Європейську 
хартію місцевого самоврядування. Закон України «Про ратифікацію 
Європейської хартії місцевого самоврядування» [9] прийнято Верховною 
Радою України 15 липня 1997 року. Таким чином, відповідно до статті 9 
Конституції України Європейська хартія «… є частиною національного 
законодавства України», а її норми мають переважну силу над нормами 
законів України (п.2 ст.7 Закону України «Про міжнародні договори 
України» [3]).

Проблеми підвищення рівня обслуговування територіальних громад 
міст були наведені й в Хартії українських міст, яка була прийнята 26 
червня 1997 року на урочистих зборах Асоціації міст України. Хартія 
узгоджується з Європейською Хартією Міст і має на меті допомогти від-
слідковувати, як працює місцева влада. Це консолідуючий політичний 
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документ для широкого кола громадськості, спрямований на утвердження 
громадянського демократичного суспільства в Україні [24]. 

З урахуванням розглянутих положень концептуальних документів, 
правових норм щодо засад та організації місцевого самоврядування в 
Україні, можна зробити висновок: стан місцевого самоврядування в 
Україні не відповідає сучасним потребам суспільства. І це гальмує про-
цес проведення системних реформ в Україні, спрямованих на приведення 
його до стандартів та принципів європейської спільноти і потребує сут-
тєвого вдосконалення. Суттєвими проблемами, що стримують розвиток 
місцевого самоврядування та потребують нагального вирішення є неви-
рішеність питання щодо територіальної основи місцевого самоврядування, 
невизначеність розмежування повноважень місцевого самоврядування 
та виконавчої влади; лише часткове врахування принципів та стандартів 
Європейської хартії місцевого самоврядування в чинному законодав-
стві України, а головне – відсутність дієздатного суб’єкта місцевого 
самоврядування. 

Необхідно терміново змінити систему та статус місцевих органів 
виконавчої влади, систему місцевого самоврядування, відновити регіо-
нальне самоврядування, вирішити фінансово–економічні проблеми, а 
саме: створити дієву систему місцевих фінансів, вдосконалити міжбю-
джетні відносини, провести земельну реформу, змінити податкову базу 
місцевого самоврядування, реформувати ЖКГ, забезпечити розвиток 
територіальних громад; негайно вирішувати питання організаційно–
правових основ місцевого самоврядування в Україні, вдосконалити 
законодавство України, внести зміни до Конституції України в частині 
територіальної організації влади, прийняти нову редакцію Закону «Про 
місцеве самоврядування», провести адміністративну реформу та 
реформу адміністративно–територіального устрою, адаптувати законо-
давство України про місцеве самоврядування до стандартів та принципів 
Європейської хартії місцевого самоврядування. В результаті Україна має 
отримати повноцінну європейську модель місцевого самоврядування. 
Вирішення цих проблем потребує ґрунтовних наукових досліджень, 
розробки концептуальних засад програмного бачення стратегії поступу 
місцевого самоврядування в Україні. 

Соціально–економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в 
Україні, політичні події останніх років, відродження гідності нації, зміна 
самосвідомості українського народу, розуміння ним своїх прав, відчут-
тя можливості перетворення суспільства на демократичних засадах, 
інтеграція України до європейської спільноти призвели до розуміння 
необхідності вироблення й запровадження такої моделі місцевого само-
врядування, яка б відповідала стандартам сучасної Європи, забезпечувала 
ефективне й близьке до громадян управління, права і свободи громадян, 
задоволення їх потреб та надання послуг. Світовий досвід переконує, що 
побудова демократичної, соціально–правової держави, формування гро-
мадянського суспільства неможливі без забезпечення розвитку дієвого і 
повноцінного місцевого самоврядування.
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ФІЛОСОФІЯ

УДК 141.7(091) Вашкевич В. М.

Ідея суспільного прогресу 
в історії філософії

Висвітлюються проблеми теорії історичного розвитку 

суспільства у концепціях видатних філософів та істориків 

минулого.

Ключові слова: суспільний прогрес, історія філософії, теорія, 

концепція.

(Продовження. Початок: Гілея(науковий вісник). Вип.16)

Вiдтак розвиток науки є не нагромадженням несуперечливих фактiв, 
концепцiй i т.ін. Вважаючи, що розвиток науки є почерговою змiною двох 
циклiв – перiодiв «нормальної науки» i перiодiв «наукових революцій», 
Кун пояснює, що у перiод «нормальної науки» всi вченi подiляють певний 
гештальт, парадигму, а у перiод наукової революцiї вiдбувається гештальт–
переключення, змiна парадигми. Соцiально–психологiчний характер такої 
концепцiї визначається розумiнням наукового спiвтовариства, члени якого 
подiляють певну парадигму. Прихильнiсть до цієї парадигми зумовлюєть-
ся не тим, що вчений виступає як творець нових iдей, а становищем його в 
данiй соцiальнiй органiзацiї науки, його iндивiдуальними психологiчними 
якостями, симпатiями, естетичними мотивами i смаками. Саме цi i подiбнi 
до них фактори є, згiдно з Куном, основою наукового спiвтовариства i 
пояснюють стiйкiсть певної парадигми.

Тобто центральне поняття в даній концепцiї – поняття «парадигма»: 
сукупностi найзагальнiших iдей i методологiчних настанов, якi визна-
ються на певному етапi науковим спiвтовариством. Парадигма має двi 
властивостi: 

вона прийнята науковим спiвтовариством як основа для подаль-• 
шої працi; 
вона мiстить нерозв’язанi питання, тобто вiдкриває простiр для • 
дослiджень.• 

Парадигма не є чимось статичним, застиглим. На її основi проводяться 
дослiдження, в результатi котрих парадигму переформовують, уточнюють. 
Послiдовний перехiд вiд однiєї парадигми до iншої через революцiю є 
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звичайною моделлю розвитку зрiлої науки. Однак ця модель не характер-
на для перiоду аж до кiнця XVIII ст., до появи робiт Ньютона. До кiнця 
XVIII ст. не було такого перiоду, для якого була б характерна якась єдина 
точка зору на природу свiту, а замiсть цього було безлiч шкiл.

В перiод нормальної науки ми маємо справу з трьома типами 
дiяльностi: 

збиранням значимих фактiв;• 
порiвнянням фактiв i теоретичних передбачень; • 
переформулюванням теорiй. Тобто iз тим, що моделювалося • 
iндуктивiзмом, конвенцiоналiзмом i фальсифiкацiонiзмом.

Нормальна наука, як правило, не створює нiчого нового нi в 
феноменологiчному, анi в концептуальному вiдношеннi. Вчений звичайно 
заздалегiдь знає, якi результати вiн має отримати. Однак вiн завжди має 
сумнiв у тому, чи їх вдасться отримати. Той, кому це вдається зробити, 
доводить свої здiбностi i вмiння.

Нормальна наука не спрямована на вiдкриття чогось принципово 
нового. Але це нове все–таки неминуче виникає. Наукове відкриття – 
не одиничний акт, а процес, котрий включає i виявлення нового, i 
усвiдомлення того, що отриманий результат – це дiйсно нове. На одному 
з етапiв розвитку нормальної науки неминуче вiдбувається розбiжнiсть 
спостережень з передбаченнями, виникає «аномалія». I коли таких 
аномалiй нагромаджується достатня кiлькiсть, нормалний плин науки 
припиняється, настає криза, яка, звичайно, спричинює до створення 
нової теорiї. На прикладах систем Птолемея i Копернiка, кисневої теорiї 
горiння i теорiї вiдносностi Кун показує, яким чином попередня теорiя 
перестає адекватно пояснювати нагромадженi факти, як пiдготовлюється 
нова теорiя i вiдбувається змiна парадигми [5,112–115].

Кун вважає, що в кризовий перiод розвитку теорiї iнколи вдається 
пояснити факт, що суперечить їй, в межах старої парадигми. Однак якщо 
цього не вдається зробити, виникає безлiч тлумачень старої парадигми. 
Криза може закiнчитись також тим, що завдання, що виникло, розв’яжуть 
на основi старої теорiї. Iнколи «пiдступне» завдання просто вiдкладають на 
майбутнє. Нарештi, в крайньому випадку, замiнюють стару парадигму. За 
кризових перiодiв змiнюється тематика дослiджень, рiзко зростає iнтерес 
до аномальних фактiв, розхитується стереотип наукових поглядiв до тих 
пiр, поки криза не розв’яжеться науковою революцiєю. Думку, що нова 
парадигма включає стару як окремий випадок, Кун вважає помилковою. 
Як на приклад вiн вказує на те, що маса в формулах Ньютона i Ейнштейна 
означає рiзнi поняття. Суть справи – не в можливостi звести одну пара-
дигму до iншої, а в змiнi поглядiв на простiр i час: iдеї Ейнштейна не лише 
не включають в себе уявлення Ньютона, але й заперечують їх. Тим самим, 
наукова революцiя це змiна саме фiлософських переконань науковцiв.

Кун пiдкреслює, що вирiшальний критерiй вибору парадигми – 
кiлькiсть i важливiсть проблем, якi можна розв’язати на її основi. Але цей 
критерiй лежить вже поза наукою. Наука революцiонiзує свiт, що лежить 
за її межами.

Зi змiною парадигми змiнюється i весь свiт вченого. Абсолютна 
об’єктивна мова наукового спостереження, про яку мрiяв Декарт, не-
можлива. Сприйняття вченого завжди буде зазнавати впливу парадигми, 
загальних метафiзичних настанов окремого кола науковцiв.
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Як зазначив український дослідник В.Л.Чуйко існуюча педагогiчна 
традицiя i характер змiсту пiдручникiв приховують факт наукових 
революцiй [6,16–22.]. Якщо дивитись на пiдручники як на історичний 
здобуток, то можна дійти висновку, що рух науки – це лише поступове 
наближення до нинiшнього її стану. Великим вченим минулого при-
писуються думки, яких вони не мали, їх висловлювання тлумачаться з 
позицiй сучасностi на пiдставi новiтньої реконструкцiї iсторично наявних 
надбань науки.

Процес затвердження нової парадигми має складну структуру. 
Критерiєм надання переваги виступають фальсифiкацiї, новi можливостi 
розв’язання наукових завдань, простота, яснiсть, науковий престиж авто-
ра. Але в бiльшостi випадкiв докази на користь нової i старої парадигми 
зрiвноважуються. Однак, оскiльки вибiр парадигми вiдбувається в перiод 
кризи, себто тодi, коли вченi розчарованi старою парадигмою, вони 
приймають нову парадигму на пiдставi нерацiональних мотивiв. Учений – 
член наукового спiвтовариства – є, звичайно, добре пiдготовленим i до 
наукової роботи, i до кризи науки. Не пiдготовлений вiн лише до виходу з 
кризи. Тому нову парадигму, як правило, висуває або дуже молода людина, 
або вчений, який нещодавно прийшов до цієї наукової царини.

У перiод нормальної науки діяльність науковця визначено історично 
сформованою парадигмою, така наука спрямована на дослiдження ви-
значеної базовою теорiєю сферу явищ. Обмеження такого роду створює 
умови для поглиблення дослiджень, задає критерiї професiоналiзму, 
бо в його межах немає потреби апелювати до вихiдних принципiв i 
виправдовувати використання певних понять. Усе це створює певну 
мовну традицiю нормальної науки, в якiй наявнi свої конвенцiї щодо 
сенсу i змiсту термiнiв, понять тощо. Отже, конвенцiональне визначення 
термiнiв, понять, мови має своє iсторичне обмеження, котре слiд завжди 
враховувати. Поглиблення та поширення наукового усвiдомлення буття, 
визначене парадигмою пiд час перiоду нормальної науки, призводить до 
появи побiчних результатiв, що сприймається як отримання критерiїв 
для вилучення ненаукових проблем.

Парадигма спрямовує дослiдження не тiльки закладеною у нiй 
моделлю визнаних науковим спiвтовариством способiв пiзнавальної 
дiяльностi, вона певною мовною структурою може спрямовувати i шляхом 
абстрагування вiдповiдних правил iз визнаних способiв дiї. Вченi пого-
джуються у своїй iдентифiкацiї парадигми, попередньо не узгоджуючи її 
повну iнтерпретацiю. Тому за перiоду нормальної науки парадигма дiє, 
функцiонуючи у пiдсвiдомiй формi. Перший симптом кризи нормальної 
науки – набуття парадигмою форми обмежуючих правил. Нормативна 
форма парадигми є свiдченям її найвищої досконалостi, i водночас по-
чатком її занепаду. Коли парадигма набуває зрiлого самовизначення, що 
здiйснюється через її усвiдомлення у формi системи норм науковостi, 
наука починає вступати на шлях свого революцiйного розвитку, почи-
нається руйнування цiєї системи, оскiльки вона набула форми догмату 
(святого писання).

Вченi нiколи не сприймають невiдповiднiсть ряду фактiв теорiї, якою 
вони керуються, як контрприкладу, бо нове виникає внаслiдок взаємодiй, 
котрi якiсно невiдповiднi парадигмальному самоусвiдомленню, парадиг-
мальному поглядовi на дiйснiсть. Тому вважається, що для об рунтування 
фактiв, неосяжних для вiдповiдної парадигми, потрiбен iнший теоретич-
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ний рiвень дослiджень зi своїми новими способами наукової дiяльностi. 
Такi факти Кун називає «аномалiями». Кун засвiдчує, що аномалiї 
можуть виникнути i бути усвiдомленими тiльки на фонi парадигми; у 
цьому полягає її головна епiстемологiчна функцiя. Чим бiльше розвинута 
парадигма, тим вiдчутнiший для наукового товариства вплив аномалiй. 
Однак аномальнiсть все рiвно залишається за межами парадигми i не 
визнається фактом. 

Поступово настає перiод професiйної невдоволеностi неспроможнiстю 
наукового товариства вирiшувати історично усвідомлені проблеми, ви-
никненням мороки з постiйного дискутування ряду питань. Це настає 
перiод кризи науки. Вiдкриття нового як наукове досягнення вiдбувається 
у формi осмислення аномалiй, через визнання їх фактом. Як правило, 
проблеми, по вiдношенню до котрих фiксується поняття кризи, бувають 
такого типу, якi вже були предметом усвiдомлення, а практика нормальної 
науки визнала їх вирiшеними (наприклад, що ми розумiємо пiд термiном 
«простір»). Такi проблеми вирiшуються тепер з урахуванням аномалiй, 
якi сприймаються як контрфакти по вiдношенню до попереднього тео-
ретичного рiшення. Таким чином, вiдкриття, поява нової теорiї, замiна 
парадигми стає реальнiстю через перегляд основоположень, якими корис-
тувалися попереднi поколiння вчених. Тим самим, цi основоположення 
стають предметом окремого аналiзу: експлiкуються, рефлексуються, 
спiвставляються.

Остаточним моментом історичного становлення нової парадигми є 
спiвставлення двох парадигм мiж собою i дійсністю. Таке спiвставлення 
можливе лише за умови наявностi нової парадигми, яка має здатнiсть 
вирiшувати головоломки, вiднесенi попередньою парадигмою до аномалiй. 
Результатом спiвставлення, як правило, буде органiзацiя нового науко-
вого спiвтовариства, об’єднаного новою парадигмою. Тому парадигми 
спiвставляються не як варiанти лiнгвiстичних вправ, а як рiзнi свiтогляднi 
системи.

Стiвен Тулмiн у серединi 60–х рокiв запропонував iншу iсторичну 
модель, центральна iдея якої полягає в iсторичному формуваннi та 
функцiонуваннi «стандартiв рацiональностi та розуміння». Основною 
проблемою, яка знаходиться у центрi уваги Тулмiна, є проблема пояснення 
концептуальних змiн в уявленнях людини про дійсність. Ця проблема 
виражена у питанні – «яким чином, за яких обставин i завдяки якому 
процесовi фундаментальнi поняття змiнюють одне одного?» [7,12]. 

Вже в раннiй працi пiд традицiйною неопозитивiстською назвою 
«Фiлософiя науки» (1953) Тулмiн пiддав критицi абсолютизацiю логiчних 
(дедуктивiстських та iндуктивiстських) методiв аналiзу мови науки, а 
також неопозитивiстськi уявлення про аналiз та синтез, зробив деякi 
критичнi зауваження на адресу традицiйних позитивiстських концепцiй 
науки як «майже не дотичних до практичної роботи у областi фізики» 
[8,122].

Тулмiн дуже швидко завоював визнання як дослідник, котрий вiдкидає 
формально–логiчнi схеми, системи та моделi; його почали iменувати «пред-
ставником антипозитивiстської течiї англо–американської філософії» 
[9,71], що висунув найрадикальнiші заперечення проти неопозитивiстської 
програми з позицiї «iсторика науки».

У своїх фiлософських пошуках Ст. Тулмiн еволюцiонує вiд 
неопозитивiзму, англiйської школи «фiлософiв буденної мови», та 
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махiзму до гносеологiчного еволюцiонiзму Чикагських фiлософiв. Вiн 
вiдмовляється вiд вульгарногносеологiчного положення Е. Маха про 
«iнтелектуальну еволюцію» як безперервну аккумуляцiю знання, а та-
кож не приймає вирiшення проблеми концептуальних змiн Г. Фреге, Р. 
Дж. Коллiнгвудом та Т. Куном. На думку Тулмiна, помилка Фреге та 
Коллiнгвуда полягає в тому, що «вони обоє приєднались до фiлософського 
культу систематичностi, тобто до переконання, що поняття повиннi утво-
рювати «логiчнi системи» [4,180], а, отже – прирiвняли «раціональне» до 
«логічного». Такий пiдхiд спричинює те, що «раціональність» наукового 
вiдкриття (тобто конкретних рацiональних дiй, котрi можуть знаходи-
тись за межами логiки i мови, за допомогою яких вченi домовляються 
про рунтовно пiдготовленi концептуальнi змiни) може випадати з поля 
аналiзу та оцiнки, якщо використовувати лише «логічні» чи лiнгвiстично 
самовизначенi термiни.

Недолiк iсторичної моделi Т. Куна, на думку Тулмiна, полягає у 
перебiльшенi значення змiн, що вiдбуваються при замiнi теорiй, оскiльки 
немає абсолютних розривiв. «Називаючи змiну «революційною», ми 
не вiдкидаємо свого зобов’язання пояснити «обставини та процеси», 
що мають мiсце пiд час цiєї змiни» [4,182]. Замiсть «революційного» 
пояснення iнтелектуальних змiн Тулмiн пропонує еволюцiйну модель 
iсторiї, яка пояснює як поступово трансформуються «концептуальнi по-
пуляції». Еволюцiйне пояснення досягається ним завдяки використанню 
iдеї Дарвiна про мiнливiсть та природний вiдбiр видiв у якостi iлюстрацiї 
«популяцiйної теорії».

Як продемонстрував I. Лакатос [10,87–98], реальна дослідницька 
практика не задовiльняється простим принципом заперечення: вiд теорiї, 
що оточена багатьма аномалiями i навiть прямо сфальсифiкована, вченi 
вiдмовляються лише тодi, коли побудована альтернативна та бiльш про-
гресивна нова теорiя. З цього факту, зокрема, випливає, що критерiй 
демаркацiї науки i не–науки на основi принципу фальсифiкацiї є, що 
найменше неконструктивним. Взагалi, критика концепцiї зростання 
наукового знання сформульована критичним раціоналізмом виявила 
невiдповiднiсть з фактами iсторiї фундаментальної науки, що, на думку 
Лакатоса, пов’язано iз особливою сферою практичного поширення цiєї 
методологiї – прикладнi науки. При всiй вiдмiнностi позицiй Фейєрабенда 
i, наприклад, Куна, Лакатоса та iнших, можна, однак, видiлити деяке 
спiльне, властиве їм всiм розумiння моделi історичного тлумачення зна-
ння. Принципи такої iсторико–методологiчної моделi такi:

1. Теоретичне розумiння є можливим лише за умови історичного по-
гляду на динамiчну структуру знання.

2. Знання є цiлiсним за своєю природою; його не можна розбити на 
незалежнi один вiд одного рiвень спостереження та рiвень теорiї; будь–яке 
твердження спостереження зумовлене вiдповiдною теорiєю – є «теоре-
тично навантаженим».

3. Історична динамiка зміни знання – не складає послiдовний кумуля-
тивний процес; теорiї є незалежними одна вiд одної, неспiвставлюваними, 
неспiврозмiрними (ця теза iсторизму вiдкидається тiльки Лакатосом).

4. Мета змiни знання – не досягнення об’єктивної iстини, а, наприклад, 
отримання кращого розумiння певних феноменiв, вирiшення бiльшої 
кiлькостi проблем, побудова простiших та компактнiших теорiй тощо.
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Тим самим обґрунтовується, що історико–методологiчна модель не 
просто проголошує історизм своїм гаслом, а постає реальною основою 
формування, існування, розвитку науки. Враховуючи, що найпершою 
умовою людської життєдіяльності є існування природи, у взаємодії з якою 
людство забезпечує своє життя, зміст історичної пам’яті має визначатися 
природничонауковим знанням. Знання про досвід зміни форм суспільної 
організації без наукових уявлень про предметну реальність, з якою вза-
ємодіє суспільство певним чином організоване, не мають історичного 
смислу. Вони мають зміст, можуть бути ідеологічно чітко окресленими, 
але не співвідносячись з конкретною предметною реальністю будуть 
поставати неупорядкованою множиною методів, які не мають смислу 
оскільки невідомо для чого вони потрібні.
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Вашкевич В.Н. Идея общественного прогресса в истории 

философии

Освещаются проблемы теории исторического развития общества в кон-
цепциях выдающихся философов и историков прошлого.
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УДК 124.1 Тімченко Т. В.

Системність наукового знання та 
конвенціоналізація теоретичних 

досліджень (на прикладі сучасної 
космофізики)

Аналізується епістемологічне та методологічне значення 

принципів конвенціоналізму для формування сучасних наукових 

теорій. 

Ключові слова: класифікуюча система, теорія, експеримент, наукова 
конвенція.

Конвенціоналізм, як одна з найвпливовіших методологій науки, по-
діляючи знання на емпіричні та теоретичні наголошує на неспівмірності 
засобів їх здобування. Для емпіричних даних за ознаку науковості бе-
реться досягнення об’єктивності знання. У той же час для теоретичних 
положень – науковість визначається логічною несуперечливістю та 
фактами, приймаючи суб’єктивізм як необхідний етап організації зна-
ння у систему або «класифікуючу систему», підкреслюючи цим певну 
довільність при її створенні. Згідно базовим засновкам конвенціоналізму 
існує легітимна можливість побудови будь–якої системи класифікації, 
котра поєднує факти в єдину логічну самонесуперечливу конструкцію. За 
основу класифікації приймається будь–яка теорія, що будується згідно 
свого визначення – конституює теоретичну єдність предмету, властивос-
ті, відношення, положення та ін. Необхідною умовою є якомога довше 
збереження ядра такої системи класифікації, а для усунення аномалій 
необхідно змінити або ускладнити її периферійні ділянки. Несуперечливо 
можуть співіснувати наукові теорії, які однаково підпадають під єдину 
емпіричну базу даних [1,72]. 

Саме в рамках конвенціоналізму набуває ваги теза Дюгема–Куайна. 
Сама теза була сформульована французьким фізиком Дюгемом як спроба 
вирішення ряду методологічних проблем в області теоретичної фізики. 
Куайн розширив предметні рамки тези Дюгема і застосував її для теорії 
взагалі, як різновиду наукового знання. В загальному вигляді теза форму-
люється наступним чином: «фізична теорія має системний характер, а її 
окремі положення отримують значення тільки в контексті теорії». Звідси 
слідує висновок, що лише теорія в цілому має статус експериментально 
верифікованої. При виявленні невідповідності передбачень теорії експе-
риментальним фактам, немає сенсу шукати помилку в конкретній гіпотезі 
чи частині теорії. Методологічно вірніше буде корегування всієї теорії 
в цілому за допомогою ряду рівноможливих способів, вибір між якими 
залежить від угоди між науковцями. Отже між емпіричними даними і 
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теоріями зв’язок не безпосередній, а залежить від процесу «трансляції» 
емпіричних даних у мову символів цілої групи гіпотез. Тобто призна-
ється принципова неможливість відокремлення однієї гіпотези певної 
теоретичної надбудови від інших теоретичних положень. 

У зв’язку з вище зазначеним, факти завжди «навантажені» змістом, 
який несе теоретична система в цілому. Тому виникає необхідність кон-
кретного дослідження даного феномену. 

Теза Дюгема–Куайна містить в собі амбівалентні теоретичні наслідки: 
позитивні – не відмовлятися поспіхом від раніше прийнятих теорій, які 
до того часу були підґрунтям теоретичного пізнання, поки не вичерпані 
всі потенційні можливості їх концептуального вдосконалення; негативні – 
заперечення наявності визначених меж вдосконалення раніше прийнятої 
теорії [1,234]. 

За предметну область аналізу обрано три космологічні парадигми, що 
послідовно змінювали одна одну в процесі розвитку теорії: ньютонівська 
теорія статичного Всесвіту, теорія Фрідмана–Леметра й інфляційна теорія 
Гуса, Лінде, Альбрехта і Стейнхарда. 

Основна характеристика ньютонівської космології – ідея статичності, 
просторової стабільності речовини у Всесвіті, розподіл якої вважався 
рівномірним. Непорушними і незмінними вважалися і самі закони, яким 
підкоряються небесні тіла. Маючи блискуче емпіричне підтвердження в 
масштабах сонячної системи, теорія Ньютона зіткнулася з труднощами 
внутрішньотеоретичного характеру, пов’язаних з розвитком теорії в іншій 
області фізики – теорії електромагнітного поля. 

І незважаючи на те, що прямого відношення це до космології не мало, 
труднощі об'єктивно вказували на обмеженість пануючої теорії. Тоді ж 
встало питання про відмову опису електромагнітних явищ за допомогою 
теорії сил, а значить миттєва дальнодія замінялося близькодією, вводилося 
поняття ефіру, що вело до руйнування уявлень про абсолютний простір і 
абсолютний час, їхньої незалежності від речовини, а значить і руйнуванню 
схематики світу Ньютона. Все це говорило про те, що всередині і поза 
теорією виявилися границі її застосовності. Тим часом, не дивлячись на 
це, ньютонівська космологічна картина світу продовжувала залишатися 
пануючої аж до початку ХХ–го ст. Концепції Ламберта, Райта, Гершеля, 
Шарлье й інших дослідників, не будували, принципово відмінної від 
ньютонівської, теорії гравітації і механіки. Концепція будови Всесвіту 
Мічелла, побудована з урахуванням динамічної теорії матерії Бошковича, 
була скоріше виключенням, ніж правилом, а тому змушена була рятувати 
стан або введенням ad hoc гіпотез, або вирішувати ті ж проблеми, що і те-
орія Ньютона. Рівняння механіки приводили до нескінченного Всесвіту з 
нерівномірним розподілом речовини. У справді ньютонівський механічній 
картині світу, Всесвіт повинний був стискатися, але цього емпірично не 
спостерігалося [2,165].

Вирішальну роль у спростуванні теорії ієрархічного Всесвіту і підтвер-
дження нової фрідмановської космології, побудованої на базі рівнянь поля 
Ейнштейна, зіграло емпіричне обґрунтування. Емпіричне спростування 
виявилося більш вагомим аргументом, чим безліч парадоксів, виявлених 
теоретично, і взагалі чисто теоретичних труднощів. Якщо з парадокса-
ми ще можна було боротися за допомогою різного роду припущень, то 
сперечатися зі спостережуваними фактами було набагато складніше. 
Таким чином, емпіричний критерій був головним у прийнятті теорії 
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Фрідмана і спростуванні теорії ієрархічного Всесвіту, побудованого на 
базі теорії гравітації і механіки Ньютона. Внутрішньотеоретичні критерії 
обґрунтованості теорії несуперечність, простота, краса, незалежність і 
інші розглядалися як необхідні, але недостатні умови її прийняття або 
відкидання. 

Створюючи свою космологічну теорію, Ейнштейн знаходився, без-
сумнівно, під впливом картини світу Ньютона не тільки в питаннях 
детермінізму, що загальновідомо, але і під впливом концепції нерухомо-
го (статичного) Всесвіту. Обмеженість, сферичність і статичність були 
трьома основами ейнштейнівської космологічної картини світу. І навіть 
тоді, коли концепція Фрідмана була побудована і Хаббл одержав її перше 
підтвердження (спочатку підтвердження виглядало як інтерпретація), він 
продовжував якийсь час наполягати на цих якостях Всесвіту, вказуючи на 
те, що в рамках фрідмановського підходу не можна однозначно вирішити 
питання про те, є Всесвіт обмежений або необмежений, тим часом як у 
концепції статичного Всесвіту Ейнштейна він просторово замкнутий і 
обмежений. Однак хабблівське і наступні спостережувані підтверджен-
ня еволюційної космологічної картини світу виявилися вагомішими 
теоретичних труднощів (адже спочатку вік Всесвіту Фрідмана і Хаббла 
розходився з віком Всесвіту, отриманим за віком зірок і їхніх скупчень). 
Спостережлива основа космології продовжувала залишатися переважним 
фактором у виборі космологічних теорій.

Значення внутрішньотеоретичних факторів різко зросло в період, який 
ми називаємо періодом емпіричної невагомості теорії, тобто коли перед-
бачені теорією нові емпіричні факти ще не отримали експериментального 
підтвердження. Фрідман писав: «Дані, якими ми володіємо, зовсім недо-
статні для яких–небудь чисельних розрахунків і для вирішення питання 
про те, яким світом є наш Всесвіт...» [3,237]. Іншими словами, потрібна 
була теорія, що добре відповідає спостереженню. 

Проблема емпіричної обґрунтованості теорії Фрідмана виявилася не 
менш складною, ніж проблема її внутрішньотеоретичного обґрунтування. 
Відразу ж після відкриття в 1929 році червоного зсуву в спектральних 
лініях галактик Хабблом, виникло кілька можливих його інтерпретацій. 
Вантаж старих ідей давив на пізнавальні установки космологів.

Однак, відразу після створення теорії й одержання першого емпі-
ричного підтвердження це все не виглядало настільки переконливо як 
сьогодні. Крім того, між даними віку Всесвіту, отриманими теоретично і 
даними за віком зірок утворилася розбіжність. Як потім з'ясувалося, що 
раніш помилково приймали яскраві об'єкти за більш слабкі: наприклад 
випромінюючі хмари газу за зірки, а для оцінки брали тільки яскраві 
об'єкти. Одержанням більш точного значення віку зірок ця розбіжність 
усувалася.

Поставлене Дінглом у 40–і роки питання про спостереженість фак-
тів, що передбачаються космологічними теоріями, припускало тверду 
диз'юнкцію: або факти передбачені теорією спостережувані, або вона не 
є теорія, а лише фантастичне вигадництво її автора. Наступне відкриття 
у 1964 році короткохвильового фона випромінювання, власне кажучи, 
сприяло спростуванню великого числа космологічних теорій другого 
покоління, якщо теорії Ейнштейна, Фрідмана, Де–Ситтера, Леметра, 
Казнера вважати теоріями першого покоління наукової космології.
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Нереалістичні концепції Мілна, Дірака і Эддінгтона були прові-
сниками сучасного стану в космології, коли інфляційна теорія, будучи 
реалістичною концепцією, поки ще не має спостережливого підтверджен-
ня. Цим підкреслюється лише те, що гносеологічні ідеали нового типу 
науки, зокрема космології, почали заявляти про себе задовго до створення 
теорій об'єднання, теорії супергравітації і теорії суперструн.

Спроба створення універсальної космологічної теорії, наприклад 
теорії Эддінгтона, своєрідної апріорної космології, і на її основі побуду-
вати новий тип наукового знання в цілому, відбилася на полеміці Дінгла 
з Мілном і іншими космологами. Виникла така ситуація, коли стало 
необхідне повернення до джерел наукового світогляду, до орієнтації на 
емпіричну установку, закладену ще Ньютоном і Галілеєм. Іншими словами 
проблему співвідношення теорії і спостережливих даних сьогодні щонай-
менше варто формулювати не твердою диз'юнкцією «спостереженість або 
фантазія», а слабкою «спостереженість або тимчасова неспостереженість». 
Об'єкт може існувати реально і, проте, не виявляти себе на конкретному 
рівні емпіричної науки, пізнання взагалі. При описі і поясненні явищ 
квантового світу початкових епох еволюції Вселеної ми не можемо поки 
принципово спостерігати деякі явища. Труднощі принципової неспосте-
реженості мають не стільки суб'єктивну (погана якість теорій) скільки 
об'єктивну природу (наприклад, недостатня розвиненість технічних засо-
бів). Викликано це наявністю величезної різниці [1] (так званої пустелі) 
між планківськими масштабами (Epl=1019 ГеВ) і масштабами доступними 
сьогодні земному експериментаторові (Eexp=103 ГеВ). Різниця між якими 
й утворює пустелю. У зв'язку з цим виникає питання: як спостерігати 
явища, що перебувають за межами можливої видимості?

Не менш нереалістичним виявилися і теорії третього покоління: 
концепції Бранса–Дікке, Хойла, Бонді, Нордстрема й інших дослідників. 
Усі вони порушували при своїй побудові принцип простоти, тому що 
вводили додаткові параметри типу скалярного поля, С–поля, апріорної 
геометрії і т.д.

Вирішення проблеми сингулярності, а також інших проблем фрід-
мановскої космології до кінця сімдесятих років починалося багатьма 
космологічними школами (казнеровскі моделі, моделі пульсуючого 
Всевіту Сахарова, різні теорії гравітації: Бранса–Дікке, Хойла, Бонді й інші 
моделі з різною топологією). З кінця сімдесятих років і початку вісімдеся-
тих із усієї багатоманітності підходів виділяється найбільш перспективний 
напрямок, що реконструює квантове народження Всесвіту за допомогою 
флуктуації вакууму. Саме в цей період формується така гносеологічна 
установка, коли перевага віддається тій теорії, яка вирішує невирішені 
проблеми попередньої теорії Фрідмана–Леметра. Цим теорія–претендент 
здобуває можливість на право стати новою пануючою космологічною тео-
рією, зробивши Всесвіт, що еволюціонує, адекватно описуваним в рамках 
попередньої теорії Фрідмана. Цим дотримується наступність у динаміці 
космологічного знання, тобто виконується принцип відповідності. Теорія, 
що була добре підкріплена, може бути перевершена тільки теорією більш 
високого рівня універсальності [4,65].

Отже, ми бачимо, що в сучасній космології з її занадто універсальни-
ми теоріями, як ніколи, зростає роль внутрішньотеоретичних критеріїв 
обґрунтування. На деяких етапах дослідження в таких науках як фізи-
ка можливо відносно самостійний розвиток теорії на основі її власної 
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логіки, іноді навіть без звертання до експерименту або спостереження. 
Досягнення їх авторів складається в тім, що необхідний канонами ново-
європейської науки дослід (дослідне підтвердження), вони, якщо він уже 
мав місце в теоріях–попередниках меншого ступеня універсальності, пре-
красно поглинають, тобто факти старого досліду органічно вбудовуються 
в їхню концептуальну систему, або, якщо він місця не мав, передбачають у 
вигляді нових фактів. Все це спонукає припустити, що сучасна ситуація в 
космології, що характеризується як стадія емпіричної невагомості теорії, 
є не випадковою подією. Скоріше, є фундаментальною характеристикою 
тієї форми і того типу знання людини про Всесвіт, яка тільки і може мати 
умоглядний характер, відносячись до зовнішнього інструментального 
досвіду як до явища підлеглого. При цьому збільшується роль досвіду 
теоретичного, внутрішнього, здійснюваного через внутрішньотеоретичне 
обґрунтування.

Так в силу того, що сама нова інфляційна теорія також неоднорідна, 
тобто включає кілька сценаріїв, то стосовно неї знову має евристичне 
значення установка на максимальну простоту пануючої космологічної 
моделі в пануючій космологічній теорії. Як відомо з історії створення 
теорії інфляційного Всесвіту було запропоновано кілька сценаріїв. А.Д. 
Лінде виділяє у своїй монографії три варіанти: первісний, новий і хао-
тичний [5,34]. 

Спрощення теорії веде до одержання на виході більш адекватних 
спостережливим даним значень космологічних параметрів. Вихід ін-
фляційної теорії на новий рівень універсальності ставить ще одну дуже 
важливу проблему співвідношення власне космологічних теорій із власне 
фізичними теоріями.

Наглядним підтвердженням взаємообумовленості сучасної космо-
логії і фізики є проблема емпіричного обґрунтування інфляційної теорії. 
Наприклад, для вирішення проблеми баріонної асиметрії, у Всесвіті 
передбачається існування суперсиметричного партнера гравітону, а, 
саме, масивного, зі спіном 3/2, з масою 102 ГеВ гравітіно. А єдиний шлях 
виявлення гравітіно зв'язаний зі сценарієм Всесвіту, що роздувається. 
Причому, для того, щоб це рішення виявилося сумісним з поширеністю 
дейтерію, що спостерігається, і гелію–3, температура Всесвіту після розі-
гріву не повинна перевищувати 108 Гев [2,171].

Тому інфляційна теорія, вірніше проблема її спостережного підтвер-
дження, на сьогодні є досить важкою у рамках земної експериментальної 
фізики. Названі вище й інші труднощі в емпіричному обґрунтуванні 
інфляційної парадигми, безумовно, стимулюють науковий пошук, що 
ставить задачу їхнього подолання. Так, в останні роки ведуться інтенсивні 
дослідження з виявлення безмасових і дуже легких бозонів у сонячному 
випромінюванні, існування яких передбачається саме в тих теоріях фізики, 
які використовуються як основа для інфляційної парадигми. Труднощі 
їхнього виявлення має поки чисто інструментальну природу, тому що 
застосовувані раніше детектори чутливі до аксионів з масою менш 0,1 
ев. Саме аксіони й інші частинки цього ж класу є претендентами на роль 
того субстрату, що несе відповідальність за сховану речовину у Всесвіті 
[5,132].

Однак песимістичні оцінки інфляційної теорії як її супротивниками 
(представники альтернативних напрямків у космології і здоровий кри-
тицизм у середовищі самих учених), так і прихильниками стримування 
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росту універсальності (філософи науки), представляються не до кінця 
обґрунтованими в силу наступних чудових властивостей цієї теорії:

1. Інфляційна теорія дає нові передбачення, які перевіряються, в по-
рівнянні з теорією Фрідмана–Леметра.

2. Інфляційна теорія може розглядати ретроспективно ті емпіричні 
підкріплення, що мала теорія Фрідмана–Леметра як свої, тому що містить 
цю теорію як граничний випадок у своєму більш універсальному описі 
еволюції Всесвіту. Іншими словами, та частина інфляційної теорії, що 
відповідає фрідмановській еволюції емпірично обґрунтована. Але це не-
пряме підтвердження, і тому не може грати вирішальної ролі.

3. В історії природознавства дуже рідкі ті випадки, коли рука екс-
периментатора рухається неперервно слідом за рукою теоретика. Між 
відкриттям явища на папері і його підтвердженням в дійсності, як пра-
вило, лежить часовий відрізок, тривалість якого може бути як завгодно 
велика. Це означає, що інфляційна теорія в майбутньому можливо буде 
або підтверджена, або спростована. Ці три моменти істотно змінюють 
песимістичну оцінку перспективної теорії в сучасній космології [6,45].

Космологічна інфляційна теорія, побудована на базі супергравітації, 
заздалегідь говорить про умови (наявність гравітіно), що можуть дати 
її емпіричне обґрунтування. Іншим фундаментальним передбаченням є 
існування стінок домену, розміри якого перевершують обрій видимого 
Всесвіту. Це створює принципове ускладнення в спостережному підтвер-
дженні. Надія підтвердження може базуватися тільки на якому–небудь 
теоретичному або експериментальному прориві за рамки існуючого рівня 
розвитку науки і всієї людської практики в цілому. Не менш серйозні 
труднощі зв'язані і з виявленням магнітних монополів частинок, що на-
роджуються в момент фазового переходу.

Спостережне підтвердження цих і інших передбачень інфляційної тео-
рії в даний момент ускладнено. У силу цього, вона продовжує залишатися 
на стадії емпіричної невагомості. Тому, для того, щоб закріпити положення 
інфляційної теорії серед інших конкуруючих з нею концепцій Всесвіту, 
доцільніше враховувати її власне теоретичні переваги. Тут на перший план 
виступає здатність теорії вирішувати проблеми фрідмановської теорії з 
урахуванням останніх досягнень у ядерній фізиці і квантовій механіці, з 
одного боку, і відповідність самої її теоретичної основи сукупності ідеалів 
і норм побудови наукового знання, з іншої сторони. Вище вже була по-
казана відповідність інфляційної теорії в новій редакції Лінде, вимогам 
відповідності, простоти вихідних принципів, краси побудови і незалеж-
ності теорії від граничних умов. До речі, остання вимога була і залишилася 
ідеалом у космології, на яке давно орієнтувало свої дослідження велике 
число космологів.

Варто нагадати, що інфляційна модель базується на теорії елементар-
них частинок і вона поки ще не цілком завершена. Деякі версії (найбільш 
крайня – теорія суперструн) не приводять автоматично до інфляції. 
Відсутність інфляції в теорії суперструн вимагає нових радикальних ідей. 
Багато космологів, однак, вважає інфляцію, або щось схоже на неї, необ-
хідною для побудови послідовної космологічної теорії. Інфляційна теорія 
сама змінюється в міру еволюціонування фізичної теорії елементарних 
часток. Список нових моделей включає продовжену інфляцію, гібридну 
інфляцію, природну інфляцію і багато інших. Кожна модель має унікальні 
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особливості, що можуть бути протестовані спостереженням або експери-
ментом. Однак більшість з них базується на ідеї хаотичної інфляції. 

В останні роки з’явилася найцікавіша модель Всесвіту – теорія вічно 
існуючого самооновлюючегося інфляційного Всесвіту [2,153]. Ця теорія 
є досить загальною, але виглядає дуже перспективно і приводить до дра-
матичних наслідків у контексті сценарію хаотичної інфляції.

Вищенаведене дозволяє виявити, що ситуація, яка створилась, в кос-
мологічному дослідженні дозволяє сформулювати основне питання щодо 
вирішення проблеми емпіричної обґрунтованості, тепер вже не тільки 
космології, але і з урахуванням процесів взаємопроникнення, і всієї нової 
фізики: чи відмовляється сучасна космологія в особі інфляційної теорії 
від емпіричного критерію істинності, обумовленим невисоким рівнем 
знання людини про фундаментальні структури світу? Відповідь на нього 
варто шукати не в сьогоднішньому дні з його хитливими симпатіями до 
тих або інших гносеологічних установок, а в історії наукового світогляду 
як такого. 
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Мораль як суспільний інститут: проблеми 
осмислення в системі сучасних 

соціально–економічних координат

Аналізується статус морального фактору в системі сучасних 

соціально–економічних, політичних та соціокультурних 

реалій.

Ключові слова: мораль, культура, особистість, регуляція поведінки, 

епоха соціальних змін.  

Проблематика моралі завжди привертала увагу дослідників різних 
галузей суспільствознавства, адже мораль є одним із найбільш ефектив-
них регуляторів людської життєдіяльності. У сучасних умовах потреба в 
аналізі моралі в різноманітних її аспектах загострюється з двох позицій. 
З одного боку – у контексті світоглядних змін, що відбуваються у всьому 
світі в руслі тенденцій гуманізації і демократизації, які відображаються 
серед іншого і в певних змінах у моральних настановах, правилах і нормах. 
З іншого боку, «освіжити» розуміння моралі корисно в умовах сучасної 
української дійсності – адже процес переходу від одного стану соціальної 
системи до іншого (досі не визначеного) на вітчизняних теренах надмірно 
затягнувся і актуалізує пошуки інших регулятивів. 

Перехідний етап розвитку суспільних відносин обумовлює посилену 
увагу до проблем моральної свідомості і культури в новому історичному 
контексті. Адже мораль є складовим елементом, що активно впливає на 
розвиток всієї системи суспільства. А сьогодні, як ніколи раніше, оголені 
серйозні суперечності між усвідомлюваними загальнолюдськими іде-
альними уявленнями про моральні якості особистості і тими засобами 
впливу, які часто роблять вчинки аморальними. Одним із найважливіших 
теоретичних і практичних завдань, необхідних для виживання спільноти, 
стає формування цивілізованої моралі українського суспільства, яке зна-
ходиться нині в стадії економічного, соціально–політичного і духовного 
катарсису. Тим більше, що процес переоцінки духовних цінностей, який 
можна спостерігати, свідчить про те, що відбувається і стихійний, само-
організаційний шлях формування принципово нових засад моралі. 

Концептуальними для дослідження моралі та її ролі в самороз-
гортанні людини як творця свого суспільства, своєї цивілізації є праці 
Аристотеля, Ю. Габермаса, Г.Гегеля, І.Гербарта, Демокріта, Е. Дюркгейма, 
Д.Дьюї, І.Канта, Я.Коменського, Конфуція, К. Маркса, А.Менегетті, 
Ф.Ніцше, Т.Парсонса, І.Песталоцці, К. Поппера, Р. Рорті, Ж.–Ж.Руссо, 
П.Сорокіна, Г.Спенсера, Е.Фромма, П.Тейяра де Шардена, А.Швейцера, 
А.Шопенгауера та інших. 
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У тій чи іншій мірі проблеми духовно–моральних цінностей осо-
бистості торкалися М. Бердяєв, В. Винниченко, М. Грушевський, 
М. Драгоманов, М. Лоський, О. Потебня, В. Соловйов, Г. Сковорода, 
Т. Шевченка, П. Флоренський, С. Франк та інші філософи, літератори і 
державні діячі. Вони відзначали важливість впливу моральних факторів 
на розвиток сильної держави та досліджували зв’язок моралі з іншими 
формами суспільної свідомості. 

У більш сучасному ключі питання, присвячені моральним ціннос-
тям особистості, соціальної групи і суспільства в цілому, комплексно 
і аргументовано розглядаються в працях Т. Аболіної, В. Андрущенка, 
А. Амвросова, С. Анісімова, Р.Апресяна, В.Бакірова, В.Бачиніна, І. Бичка, 
Г. Волинки, М. Гончаренко, Г.Гребєнькова, А.Гусейнова, О.Дробницького, 
Л. Губерського, А.Єрмоленка, А. Здравомислова, М. Кагана, О.Коблікова, 
Р. Косолапова, В. Кременя, П.Кропоткіна, А.Лоя, О.Лукашевої, В. Ля-
ха, М. Михальченка, І. Надольного, В.Пазенка, О. Проценко, А. Ручки, 
С. Синякова, Ю. Согомонова, Е. Соловйова, Л. Сохань, Д. Фіолевського, 
О. Шишкіна та інших [1]. 

Також є необхідність спиратись на праці з аксіології (Г. Ріккерт, 
В. Віндельбанд, М. Шелер та ін.), теорії моралі, морально–естетичної про-
блематики (Т. Адорно, Р. Апресян, О. Воєводін, В. Малахов, О. Титаренко, 
Й. Хейзінга та ін.), з питань критики моралі (О. Богомолов, Є. Бистрицький, 
Л. Волченко, В. Іванов, Г. Ірлітц, Л. Максимов, М. Михайлов, Л. Морева, 
Б. Рассел та ін.).

На етапі сучасних системних трансформацій на українському просто-
рі проблематика моралі збагачується ідеями О.Абрамова, О. Васильева, 
О. Венгерова, К. Гаджиєва, І. Демакової, Д. Дюжева, Б. Капустіна, 
О. Кравцова, В. Лучина, М. Новосадового, В. Розіна, О. Скакун, 
В. Стрекозова, В. Хропанюка, М. Цвіка та ін. 

Мораль у світлі традиційного філософського дискурсу постає як 
форма суспільної свідомості, яка відбиває дійсність у вигляді моральних 
норм, принципів, правил поведінки. Так, В.Малахов визначає мораль як 
форму суспiльної свiдомостi, що являє собою «сукупнiсть принципiв, 
вимог, норм i правил, якi регулюють поведiнку людини в усiх сферах 
її суспiльного життя. В моралi вiдбиваються цiнностi, що склалися в 
суспiльствi, в нормах поведiнки людей, якi закрiпленi в поняттях добра, 
честi, совiстi, справедливостi тощо. Усi цi поняття мають оцiнний i регу-
люючий характер» [2,25].

Предметом відображення моралі як форми суспільної свідомості є 
ставлення людини до людини, до соціальної спільноти, до суспільства і 
навпаки. За структурою моральна свідомість складається з рівня побуто-
вої моральної свідомості (моральні почуття, емоції, повсякденні норми, 
уявлення про добро і зло) і теоретичного рівня (сукупність норм і оцінок, 
понять і принципів, що регулюють відносини між людьми за посередни-
цтвом громадської думки). Відповідно моральність є фундаментальною 
рисою, яка визначає людський облік як такий. 

Аналогічні тлумачення пропонують і представники суміжних галузей 
суспільствознавства. Так, правознавець І.Гетьман–П’ятковська обґрунто-
вує авторське бачення моралі як усвідомленої, тобто заснованої на знаннях, 
досвіді та звичаях, категорії, яка формує відчуття прагнення до належ-
ного, що формується з внутрішнього спонукання віри у справедливість, 
впевненості панування добра, бере цю впевненість з розуміння цінностей 
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життя: добробуту, миру, захи сту, збереження та продовження роду задля 
майбутнього людського існування [3,6].

Мораль – це:
категорія, що визначає рівень свідомості, сформованої еволюційно, • 
з урахуванням життєвого досвіду; 
поняття, що може бути усвідомлене людьми; • 
це людське уявлення про належне, критерієм якого є добро і зло, • 
чесність, порядність, справедливість, правда, кривда; 
явище динамічне, що формується і змінюється залежно від досяг-• 
нутого економічного, матеріального, інформаційно–технічного, 
культурного та духовного рівня суспільства або групи людей чи 
індивіда; 
внутрішнє спонукання людини, яке націлене на досягнення на-• 
лежного, абсолютних цінностей, істинності; 
внутрішнє переконання, що формується усвідомлено людиною під • 
впливом виховання, освіти, оточуючого соціального середовища 
у вигляді норм, принципів, поглядів, оцінок. 

Головними критеріями моралі є добро і зло, а також чесність, 
порядність, справедливість, правда, кривда. Джерелом же моралі є загальна 
добра воля.

Будучи формою суспільної свідомості, мораль водночас виступає 
одним зі способів нормативного регулювання поведінки людини. У 
цьому вимірі вона представляє собою систему принципів і норм, які 
визначають характер взаємин між людьми у відповідності до прийнятих 
у суспільстві понять про добро і зло, справедливість – несправедливість, 
гідність і негідність. Дотримання моральних вимог забезпечується силою 
духовного впливу, громадською думкою, внутрішнім переконанням і 
почуттям обов’язку, сумлінням особистості. 

Особливістю моралі як регулятора людських взаємин є те, що вона 
регулює свідомість і поведінку людей в усіх сферах життєдіяльності, 
включаючи особистісне життя і міжособистісні стосунки – на відміну, 
наприклад, від іншого глобального регулятора – права, яким регулюється 
тільки суспільно значуща поведінка (норми права виступають необхідним 
атрибутом держави, в якій мораль не може забезпечити поведінку, 
відповідну певному громадському порядку). З іншого боку, норми 
моралі й права існують у динамічному взаємозв’язку – адже правова 
система державно організованого суспільства закріплює важливі для 
всього суспільства моральні настанови і цінності. Єдність моралі й 
права ґрунтується на спільності соціально–економічних інститутів, 
культури, виховання, прихильності людей до ідеалів свободи, рівності і 
справедливості. Їх призначення – встановлення і підтримка рівноваги, 
соціальної стабільності і порядку, досягнення соціального компромісу, 
пов’язаного із створенням еталону, зразка поведінки. «Право і 
моральність – це сукупність уз, що прив’язують нас один до одного і до 
суспільства, створюючи з маси індивідів єдиний узгоджений агрегат», – 
слушно писав Е. Дюркгейм [4,406].

Цікава точка зору про взаємозв’язок моралі і права подається 
в практичній філософії І.Канта. У його концепції йдеться про 
змістовно–практичну цілісність права та моралі, цілісність, пов’язану 
з категоріальними визначеннями влади й підлеглості, примусу й опору, 
вибору і відповідальності. Більше того: згідно І.Канта, вони представляють 
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собою не просто цілісність, а ієрархічно вибудовану культурно–
онтологічну систему. Безумовність морального закону як метафізичного 
прояву свободи є передумовою кінцевої легітимації права – що виступає 
головною інтегративною властивістю цієї єдності. У такій системі мораль 
зберігає свою імперативну значимість [5,4]. 

Ієрархічне співвідношення загальнолюдської моралі і державного 
права подане у своєрідній нормативній піраміді В. Бачиніна, яка містить не 
тільки сучасні, але й «більш давні та фундаментальні нормативно–ціннісні 
основи, що складалися протягом всієї історії світової цивілізації» [6,90]. 
В основі цієї нормативної піраміди знаходяться найдавніші міфологічні 
табуальні першонорми, які безпосередньо пов’язані з глибинними сферами 
колективного й індивідуального несвідомого та їх архетипами та знайшли 
відбиття в архаїчних міфах. Над ними надбудована система релігійних норм, 
що внесли до механізму соціонормативної регуляції момент метафізичної 
абсолютності й виявилися здатними позбавити індивідуальну свідомість 
труднощів вибору. Вище в цій піраміді – моральні норми, що вимагають 
ставитися до кожної людини як до родової істоти, далі – рівень моральних 
норм, які розглядали людину вже як представника конкретних, локальних 
соціальних спільностей. Наступний рівень нормативно–ціннісної 
регуляції вимагав від громадян підпорядкування їх практичної та духовної 
діяльності цілям і завданням держави. Завершує піраміду система 
правових норм, що юридично оформлюють усю сукупність нижчих рівнів 
у раціоналізовані розпорядження і заборони [7,199].

Спираючись на концепцію І.Канта, сучасна вітчизняна дослідниця 
Т.Павлова виділяє основні риси тотожності і відмінності понять «мораль» 
і «право» у їх корелятивному смисловому сполученні. Так, до спільних рис 
моралі й права як соціальних регуляторів вона відносить наступні: 

спільність коріння, генезису і еволюційних етапів розвитку моралі • 
і права; 
схожість їх складових за сутністю і призначенням: право і мораль • 
виступають як сукупність справедливих настанов і створюваних 
ними умов для вільного здійснення розумної волі і забезпечення 
цивілізованої діяльності і спілкування; 
подібність структур: структура права (правові норми, правові • 
відносини, правова культура) відповідає схожій структурі моралі 
(моральні норми, моральні відносини, моральна діяльність); 
спільність базових категорій моралі і права: поняття справедли-• 
вості і свободи, що є основними категоріями права, пояснюють і 
природу моралі.
Але низка рис • розрізняють мораль і право, зокрема такі: 
інституціональна природа права на відміну від неінституціона-• 
лізованості моралі – це розходження фіксують практично всі 
дослідники взаємодії моралі і права; 
владний характер права, його зв’язок з державою, у той час як • 
мораль є винятково продуктом суспільства; 
різницю моралі і права вбачають у різному ступені конкретизації • 
і твердості правової і моральної санкції; 
формальна рівноправність права, якою наділяються суб’єкти • 
правовідносин – такої встановленої рівності немає і не може бути 
в моралі; 
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правова воля і правова рівність є умовою для свободи здійснення • 
внутрішніх переконань, рішень і вибору морально незалежної 
автономної особистості; 
мораль і право розвиваються з різним ступенем динаміки: право • 
є системою більш консервативною, зміни в моральній системі 
передують змінам у праві [5,14].

І.Хрімлі підкреслює, що моральні і правові норми мають суттєві від-
мінності як за змістом, так і за характером функціонування: правовій 
регламентації – порівняно з моральною – притаманна більша формальна 
визначеність, чіткість дефініцій, стійкість, а реалізація юридичних норм 
забезпечується і контролюється державою; норми моралі мають більш 
широкі можливості впливу на внутрішній світ особистості і в своєму 
функціонуванні підтримуються авторитетом громадської думки [8,6]. У 
своєму дослідженні авторка розводить норми моралі і права за формою 
вираження, за способами охорони і захисту, за способом формування, за 
рухливістю зміни, за широтою обхвату спектра суспільних відносин, за 
висотою вимог до людської поведінки [8,10].

На тлі виділення рис подібності і відмінності моралі і права без-
сумнівним лишається їх взаємозв’язок не лише зі свідомістю, але й із 
реальністю. Тому сьогодні важко обмежити розуміння моралі лише як 
форми суспільної свідомості – адже вже через те, що вона виконує функ-
цію регулювання людських взаємин, вона отримує безпосередній вихід у 
практичну життєдіяльність людей. Тому у світлі сучасного філософ-
ського дискурсу мораль постає не тільки як форма суспільної свідомості, 
а й як форма діяльності, відносин, форма духовно–практичного освоєння 
дійсності. Це є не просто внутрішнє переконання людини, яке формується 
під впливом освіти, виховання, соціального оточення; не лише внутрішнє 
спонукання людини, яке націлене на досягнення належного, абсолютних 
цінностей, істинності. Це також і реальні дії, що відповідають критеріям 
добра краси, справедливості, рівності тощо.

Навіть саме тлумачення терміна «мораль» не сприяє звуженню його 
значення до форми свідомості. Адже, походячи від латинських слів «mos», 
«mores», що означає «спокій», «мода», «звичай», «вдача», поняття «мо-
раль» означає певний звичай, традицію – звичай сприймати світ через 
критерійний поділ на добро і зло. Давньоримський оратор і філософ 
Цицерон, опираючись і прямо посилаючись на досвід Аристотеля, утворив 
прикметник «moralis» («моральний»), тобто той, що відноситься до вдачі, 
характеру. Значно пізніше утворилося слово «moralitas» («мораль»).

Поєднуючи розуміння моралі як форми суспільної свідомості і діяль-
ності, В.Шинкарук визначає мораль як «систему поглядів і уявлень, норм 
і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей». При цьому вчений 
вказує, що «специфікою моралі є те, що вона, на відміну від таких форм 
суспільного регулювання, як економічна, правова, адміністративна тощо, 
які спираються на спеціальні установи, силу державного примусу (право), 
базується на силі переконання, громадської думки, традицій, моральних 
авторитетів», а складовими частинами моралі є моральна діяльність, 
моральні відносини, моральна свідомість [9,399].

Прикладом поєднання в змісті моралі свідомісної і діяльнісної 
складових є й таке тлумачення: «мораль – це система норм і принципів 
поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства і означає 
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форму соціальної культури, що виконує ціннісно–орієнтаційні та регуля-
тивні функції» [10,9].

Однак традиційне тлумачення моралі як форми суспільної свідомос-
ті, напевно, вже настільки закарбувалось у самій масовій свідомості, що 
інколи в текстах автори вказують на те, що мораль – це також і діяльність 
людей, але у дефініціях це випускають. Так, І.Хрімлі стверджує, що 
«складна структура моралі включає два рівні, а також основні елементи – 
свідомість, відносини і діяльність» (курсив наш. – Авт.), але вже поруч 
дає визначення моралі, в якому йдеться лише про форму свідомості: 
«Мораль – це сфера суспільної свідомості, що відображає абстрактні іде-
альні погляди, ідеї, думки про добро і зло, честь і безчестя, борг, совість, що 
склалися в соціумі на певному етапі історичного розвитку. Це – еталон, 
зразок, відповідно до якого порівнюються, оцінюються вчинки, думки, 
погляди, переконання особистості, певної спільності або суспільства в 
цілому» [8,8].

Будучи не лише формою суспільної свідомості, а й формою життєді-
яльності людей, мораль повинна виконувати регулятивно–конструктивну, 
ціннісно–орієнтаційну, виховну, пізнавальну, мотиваційну, комунікатив-
ну, прогностичну функції. 

Регулятивно–конструктивна функція за сучасних умов актуаліза-
ції потреби в пошуку нових ефективних соціальних регуляторів може 
вважатись провідною для моралі. Вона розкривається у двох аспектах: 
з одного боку, це стабілізація суспільства, з іншого, – спрямування його 
розвитку. Жодна культура не може розвиватися поза певною моральною 
парадигмою, так само, як жодне суспільство не може існувати без саморе-
гуляції. Щоб бути стабільним, суспільство потребує збереження загальної 
структури цінностей, які воно повинне мати для самовідтворення – і саме 
цю функцію виконує мораль. Крім того, мораль як зведення правил, що 
забезпечують внутрішню сумісність і виживання соціальної системи, і 
моральність як ознака соціальної системи, в якій домінують моральні 
настанови, постають необхідними факторами творення громадянського 
суспільства [11].

З іншого боку, мораль спрямовує і коригує поведінку людини з точки 
зору врахування інтересів інших людей і суспільства в цілому. При цьо-
му активний конструюючий вплив моралі на суспільну життєдіяльність 
реалізується через індивідуальну поведінку. 

Як демонструє Л.Овсянкіна, мораль у сучасному розумінні є важливим 
критерієм життєдіяльності людини та суспільства, без урахування якого 
розвиток суспільства не може відбуватися. Автор узагальнює значення 
моралі для окремої особистості в наступних тезах. По–перше, мораль 
створює простір свободи для людини й забезпечує її самостійність як 
духовної істоти (особистості) стосовно власних бажань та суспільного 
впливу. По–друге, моральні цінності визначають сенс існування людини, 
духовно збагачують її. По–третє, моральні цінності особистості – один зі 
способів нормативної регуляції дій людини у всіх сферах суспільного жит-
тя, вираження її індивідуальної свідомості й вчинку, в яких інтегруються 
цінності добра, обов’язку, сумління та щастя. Зрештою, система моральних 
цінностей людини обумовлює цілісність її моральної свідомості [12,10]. 
Моральність таким чином постає стрижнем духовності особистості, в 
якій зібрані й відбиваються всі соціальні досягнення, багатство й цінності 
людського буття. Можна метафорично сказати, що «проблема виховання 
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моральної культури – це проблема формування людського в людині», її 
духу, гуманістичних цінностей, «доброго розуму», гуманістичної свідо-
мості, гуманістичного знання [13]. 

Посередником між моральною системою окремого індивіда і всього 
суспільства є моральні якості особистості. Як ми знаємо, особистість є 
специфічною польовою структурою [14], яка, з одного боку, вбирає в себе 
все багатство суспільних відносин, з іншого, – виплескує власні сутнісні 
сили та інтегрує їх у соціальний простір [15]. Так у складі сутнісних сил 
особистості через її структуру проходять суспільні і загальнолюдські прин-
ципи і цінності моралі. Моральні якості, формуючись у процесі виховання 
за посередництвом засвоєння моральних принципів і норм, обумовлюють 
поведінку особистості, розкривають ставлення людини до суспільства, 
праці, людей та самої себе. Моральні якості поступово стають усталени-
ми рисами характеру особистості, що визначають її відносини з людьми, 
характеризують ставлення до себе й довкілля, а також є усвідомленими і 
внутрішньо прийнятими нею правилами поведінки в суспільному житті. 
Як показує, наприклад, С.Ігнатенко [16,8], моральні якості формуються 
на ґрунті та у зв’язку з іншими результатами діяльності особистості, які 
розкривають ставлення людини до суспільства, праці, відбивають гуманне 
ставлення до самої себе. Вступаючи у взаємодію, вони породжують нові 
властивості, які уособлюються з вихованістю особистості.

На рівні суспільства в цілому мораль необхідна в першу чергу як 
всезагальний імператив, основа для узгодження між собою інтересів і 
вчинків окремих індивідів і цілих соціальних груп. В історії філософії, 
напевно, першим Аристотель, а слідом за ним Т.Гоббс розглядали мораль 
як інструмент збереження порядку в суспільстві. Якщо розглядати особис-
тість і суспільство як взаємопов’язані відкриті нелінійні системи, де перша 
включена в другу, то мораль також виступає формою їх взаємозв’язку. З 
одного боку, моральна свідомість особистості дозволяє їй усвідомлювати 
загальні моральні цінності й принципи суспільства, вкладати в них індиві-
дуальний смисл та перетворювати на власні моральні норми і принципи. 
Тому мораль є тим внутрішнім імперативом людини, що допомагає їй 
осмислено здійснювати свої вчинки, контролювати їх, ставити перед собою 
мету діяльності та обирати засоби для її досягнення. Дії ж особистості, які 
обґрунтовуються цими принципами, безпосереднім чином впливають на 
суспільство в цілому, в сукупності індивідуальних моральних цінностей 
визначаючи суспільну і загальнолюдську мораль. З іншого боку, мораль 
суспільства постійно впливає на формування світогляду людини, її по-
треб та інтересів. 

Цікаве співвідношення моралі на рівні суспільства і моралі на рівні 
особистості пропонує М.Тепляков [17,8], спираючись на відповідні по-
гляди Г.Гегеля – зокрема, на розведення останнім таких вузлових етичних 
понять, як «мораль» і «особистісна моральністъ». Г.Гегель писав: «... закон, 
що раніше існував у вигляді буття (традицій), тепер переходить в особисту 
свідомість, але при цьому залишається загальною істиною». На підставі 
цього М.Тепляков розводить поняття «мораль» і «моральність» наступ-
ним чином. «Все, що існує до того моменту, коли та чи та норма, закон, 
традиції, що регламентують суспільні взаємовідносини людей, набувають 
у свідомості суб’єкта особистісного смислу, стають надбанням свідомості 
особистості, є мораллю». Особистісна ж моральність (і відповідні терміни 
«моральність», «моральні відношення», «моральні вчинки», «моральні 
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переконання, оцінки») – це надбання свідомістю суб’єкта суспільних 
моральних норм, що і визначають в основному (за винятком несвідомої 
сфери) вчинки і повсякденну поведінку людини. 

Із приводу виникнення моралі як форми суспільної свідомості й регу-
лятора людської поведінки в сучасній етиці є кілька точок зору. Перша 
точка зору відстоюється представниками релігійної етики, які вважають, 
що мораль – божий дар й основні її вимоги й поняття є даними раз і на-
завжди. Друга точка зору на походження моралі має світську природу. Її 
виникнення виводиться з наявності в людей групових альтруїстичних 
почуттів, морального інстинкту, властивих людині. Третя точка зору від-
значає виникнення моралі як результат історичного розвитку людських 
відносин, свідомості й самосвідомості людей [13].

На нашу думку, мораль у будь–якому випадку є результатом історич-
ного розвитку людства і людських відносин – незалежно від того, на яку 
точку зору пристати стосовно джерела її походження. Адже виникнення 
й становлення моралі як форми суспільної свідомості обумовлено рівнем 
розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, системою соціаль-
них цінностей, особливостями соціальної структури суспільства, умов 
соціального спілкування, засобів комунікації, стану соціальної психоло-
гії, особливостей ідеології того або іншого суспільства. Вимоги моралі 
виникають поступово, виділяючись із більш ранніх способів регуляції: 
звичаїв, ритуалів, табу.

Стосовно ж джерел походження моралі і провідних чинників її роз-
витку також можна помітити, що вони були різними в різні історичні 
епохи. Ми згодні з Н.Федорук, що в історії людства поступово змінювали 
один одного внутрішні чинники змін моральних норм, а саме: почуття, 
розум, суспільне благо. Аналіз етичних шкіл дозволив цій авторці також 
відзначити прогрес моральних норм, спираючись на такі критерії прогресу 
моралі: кількісне зростання розмаїтості моральних норм, їхнє узагальнен-
ня, поглиблення, удосконалювання змісту [18,7]. 
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Шаповалова И.В. Мораль как общественный институт: проблемы 

осмысления в системе современных социально–экономических 

координат

Анализируется статус морального фактора в системе современных 
социально–экономических, политических и социокультурных реалий.

Ключевые слова: мораль, культура, личность, регуляция поведения, эпоха 
социальных изменений.

Shapovalova, I.V. Morals as a social institution: the problems of 

apprehension in the system of contemporary social and economic 

coordinates 

Analysis of the status a moral factor within the system of contemporary social 
and economic, political and socio–cultural realities.
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of social changes.
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Символізм та теургія 
в християнській естетиці

Розглядається проблема символізму та теургії в християнській 

естетиці та сакральному мистецтві.

Ключові слова: сакральне, символ, міф, маніфестація сакрального, 

теургия, естетичний процес, творчість.

Дослідження ролі, місця та взаємозв’язку символу і сакрального в 
естетиці має значення для глибокого розуміння естетичного процесу та 
художньої творчості у цілому.

Маніфестація сакрального відбувається у сфері мистецтва. Оскільки 
мистецтво – це символічна сфера, то і маніфестація сакрального в 
ньому має символічний характер. Завдяки символічному характеру 
маніфестації, сакральне, як даність безпосереднього акту внутрішнього 
переживання, трансформується з екзістенціонального на соціалізований 
рівень. Символічна маніфестація сакрального, що найбільшою мірою 
відбувається у сфері мистецтва, має важливе значення для розкриття 
міста і ролі сакрального в естетичному процесі взагалі. Таким чином, 
мистецтво, з одного боку, є важливішою сферою в якій сакральне про-
являє себе, з другого боку, воно відіграє важливу роль у прилученні 
людини до світу сакрального, божественного, роблячи «потаємне» і неви-
разне за своєю природою сакральне, доступним для чуттєвого сприйняття 
через відповідну символіку. Оскільки естетика, як вчення про виразність 
чуттєвих форм, завжди тісно пов’язана з символізмом, символ є таким 
місцем, де зустрічаються одне з одним сфери сакрального та естетичного. 
Тому проблема символіко–естетичного існування феномену сакрального 
є однією з ключових проблем при висвітленні місця і ролі сакрального в 
естетичному процесі взагалі.

Сакральне в естетиці нерозривно пов’язано з символом, метафорою та 
міфом, оскільки саме через них воно маніфестується найбільш яскраво. 
Символічне начало в мистецтві поєднує сакральне та естетичне, оскільки 
само сакральне за своєю природою має теж глибоке символічне підґрунтя 
і маніфестується в мистецтві саме як естетичне. Сакральне начало у мис-
тецтві може бути виражено в значній мірі завдяки природним здібностям 
митця, у першу чергу його таланту, який сприймається релігійною сві-
домістю, як «іскра Божа». Але у той же час, особливими символічними 
засобами сакрального мистецтва людина намагається зобразити світ 
божественних форм, які не піддаються чуттєвому сприйняттю, і навіть ро-
зумінню і можуть бути сприйняті лише завдяки релігійній вірі та творчий 
інтуїції. Тому релігійна свідомість виходить з того, що природний талант 
митця для зображення сакрального світу ще недостатній. Для вираження 
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сакрального засобами мистецтва потрібні правила які, в свою чергу, мають 
сакральне походження.

З процесом творчості символічних форм у сакральному мистецтві 
пов’язано поняття теургії. За своєю етимологією слово «теургія» походить 
від грецького teourgiya, що означає божественне діяння; сакральний ри-
туал, містерію. У античні часи воно мало сенс сакрально–містеріального 
спілкування зі світом богів у процесі особливих ритуальних дійств. 
Теургія мала велике значення і в християнській культурі Середньовіччя. 
Особливо теургія мала значення в християнському сакральному мисте-
цтві, зокрема іконопису, який не розглядався середньовічною естетикою 
як суто художня творчість, як живопис, як жанр образотворчого мисте-
цтва. Іконопис існувала як сакральне дійство, як своєрідна таємничість, 
пов’язана з релігійними почуттями. ЇЇ глибокий канонічний характер 
свідчив про те, що художник є тільки провідником Божої ідеї і волі, а не 
окремим індивідуальним автором–творцем конкретного твору мистецтва. 
Теургічна творчість завжди пов’язувалась з символічним сприйняттям 
світу, яке настільки ж давнє, як і людська культура.

Погляд на мистецтво як на теургію був притаманний значній кількості 
мислителів минулих часів. Концепції символізму та теургії можна знайти 
у творчості Платона, неоплатоніків і ранньохристиянських мислителів. 
Проблема зв’язку символізму зі сферою сакрального та теургічної твор-
чості завжди хвилювала російських поетів–символістів, зокрема А. Бєлого, 
В’яч Іванова, представників української та російської філософської та 
релігійної думки, починаючи з Г. Сковороди та представників росій-
ської релігійної філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст. В.С. Соловйова, 
П.О. Флоренського, М.О. Бердяєва [1–3]. Ці мислителі завжди відчували 
близькість між символізмом і сакральним. Розуміння теургії у працях 
В.С. Соловйова знайшло активний відгук як у середовищі російських 
поетів–символістів, зокрема у А. Бєлого [4], В’яч. Іванова, Елліса, так 
і в більшості творів російських релігійних мислителів початку ХХ ст., 
особливо у Є.М. Трубецького, С. М. Булгакова та інш. [5–6]. Одна з най-
важливіших ідей, яку проводили ці мислителі, є ідея «вільної теургії», 
яка поєднує в собі сакральне та символічне начала. Проблемі симво-
лізму і теургії присвячено багато наукових праць вчених радянського 
та пострадянського періоду, зокрема Белової, В.В.Бичкова, Голубєвої, 
Д.М. Угриновича та інш. [7–10].

Погляди мислителів, пов’язаних з православним віросповіданням на 
природу творчості значно відрізнялись від уявлень західноєвропейських 
мислителів, що належали до католицької та протестантської традиції. 
Православна традиція завжди виходила з того, що правила канону пови-
нні сходити від тих людей, хто найближче стоїть до сфери сакрального, а 
саме до «батьків церкви», святих, духовних вчителів, церковних ієрархів. 
Такі правила у своїй сукупності і становлять релігійно–художній канон, 
на якому завжди базувалося сакральне мистецтво.

Канон – це сфера естетизації почуттів. Він створювався як сукуп-
ність норм, які були обов’язкові для всіх, хто належав до даної конфесії. 
Він показував віруючий людині як раз те, що є прекрасним само по собі, 
прекрасним за божественною установою. Канон затверджував єдину 
нормативність, що панувала в межах єдиної християнської церкви в 
епоху перших вселенських соборів. Ця єдина естетична нормативність 
проявлялася в образному строї іконопису, архітектурі храму, музичному 
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оформленні літургії. В основі канону знаходилися положення «батьків 
церкви», які мали абсолютну істину не тільки для кожного митця, але 
й для кожного, хто молився перед іконами або слухав релігійну музику 
в момент богослужіння. Канон був важливим засобом пристосування 
людини до релігійної віри. Смутне відчуття Бога в свідомості людини 
Середньовіччя становилося більш ясним після відвідування ним бого-
служіння в храмі. Саме естетика богослужіння з Ії глибоким символізмом 
сприяла тому, що людина піднімалась вище за себе. І тому завжди канон 
з його високою планкою релігійних та естетичних цінностей, сприяв про-
світленню свідомості людини. Через символіку, пов’язану з втіленням 
Бога в образі Ісуса, віруюча людина піднімалася по вертикалі духовних 
цінностей, досягала духовного просвітлення, збагачення душі та виходу 
на трансцендентний рівень спілкування з Богом. Від смутного відчуття 
присутності Бога людина піднімалася до відчуття свого роду «випуклості» 
Бога, яка була присутня у архітектурних спорудах храмів, скульптурах та 
іконах, в основу яких було положено усталені сакральні образи, святість 
яких затверджував релігійний канон. В духовній сфері Церква прагнула до 
того, щоб її мистецтво виховувало віруючих в тому ж напрямі, що і богослу-
жіння, передавало їм її вчення і освячувало їх присутністю благодаті Духу 
Святого. Таким чинам саме естетична сторона символу та образу сприяла 
висвітленню сакрального в душі віруючої людини. Так, наприклад, на ви-
бір князем Володимиром релігійної віри вплинула не тільки політична, 
але й естетична сторона православної релігії та сакрального мистецтва. 
Пишнота канонічного обряду, що запала в душі його посланників при 
візантійському дворі, схилила чашу ваг у бік православ’я.

Завдяки регламентації релігійного канону, іконопис та інші види 
сакрального мистецтва були пов’язані з сакральною процедурою, яка 
відрізняється від створення картин або скульптур світським художником 
або скульптором, що реалізував своє творче «Я». Для іконописця була 
потрібна серйозна духовна підготовка до роботи над твором сакрального 
мистецтва, потрібна його очищеність від повсякденних думок, від всього 
«профанного». Іконопис була неможлива без глибокого знання релігій-
ного канону.

Релігійний канон завжди построєний на глибокому символічному 
розумінні Бога, людини і світу. Сама людина, з релігійної точки зору, є 
символом Бога, бо, за монотеїстичними релігіями, створена за його об-
разом та подібністю (Бут.1,26). Цей символізм людини відносно Бога 
найбільш яскраво втілюється в християнстві. Християнська релігія 
завжди підкреслює наявність Божих рис у людей, зокрема у святих. 
Найяскравіше ці уявлення про сакральне начало в людині мають прояв 
у догматі Халкідонського собору 451 року про Боголюдину, який ствер-
джує, що у Христа дві природи – божественна та людська. Цей догмат 
стверджує те, що Бог став людиною саме в Христі. Як помічає грецький 
християнський автор II ст. Іріней саме Боговтілення розкриває перед лю-
диною перспективу стати Богом: «Син Божий стає Сином людським, щоб 
син людський став сином Божим».

Завдяки Боговтіленню у Христі є образ Отця, який людина може ба-
чити внутрішнім поглядом. На відміну від іудаїзму та ісламу, де не існує 
подібних уявлень, а канон встановлює сувору заборону на зображення 
Бога та людини, християнство дає нам приклад можливості зображен-
ня Божественого, невидимого, потаємного світу засобами сакрального 
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мистецтва. Оскільки в християнстві існує догмат о Боголюдині, канон 
допускає символічне зображення Бога. Так Бог в іконопису символічно 
може передаватися через зображення людини. Саме цей підхід створив 
можливість подальшого існування живопису, скульптури у народів, 
що сповідували християнство. У той же час відсутність уявлень про 
Боголюдину у іудаїзмі та ісламі, унеможливлює символічне зображення 
Бога через образ людини. Про це й свідчить відсутність у народів, які спо-
відають іудаїзм та іслам, розвитку таких жанрів образотворчого мистецтва, 
як живопис та скульптура. Саме глибоко символічний за своїм змістом 
догмат Халкідонського собору 451 року є тою основою, на якій може іс-
нувати саме сакральне мистецтво іконопису в християнстві. Більш того 
сам цей догмат, поряд з естетичними ідеями античного символізму, що 
беруть свій початок у світі ейдосів Платона, завжди стимулював розвиток 
пластичних жанрів мистецтва у подальшому розвитку всієї європейській 
культурі, особливо у культурі Ренесансу.

Християнське сакральне мистецтво було завжди тісно пов’язане з 
богослов’ям, оскільки воно базувалося на суворому релігійно–художньому 
каноні. Таке мистецтво існувало завжди на основі ідей, які були вислов-
лені «батьками церкви», богословських праць, положення яких надають 
ідейно–релігійний й естетичний зміст творам сакрального мистецтва. Цей 
ідейний зміст потрібен для загального правильного в канонічному від-
ношенні розуміння сакрального мистецтва усіма віруючими. Зображення 
Бога в християнському сакральному мистецтві не повинні бути кумирами, 
ідолами або фантазією, що були притаманні язичництву.

Сакральне мистецтво християнства характеризується можливістю зо-
браження релігійних ідей та образів у символічній формі. Цей символізм 
був дуже глибоко вкорінений в психології людини. Передача якоїсь речі 
через усне слово, що має право на самостійне існування, зображення слова 
у вигляді графічного знаку, ієрогліфу або букви притаманно людині з часів 
глибокої давнини. Цей символізм поряд з іншими сенсами мав і глибокий 
естетичний характер для різних культур. Про це свідчить велика цінність 
каліграфії у Стародавньому Китаї та ісламській культурі, де каліграфія 
стала одним з найголовніших жанрів мистецтва. Про це свідчить й уяв-
лення про сакральний характер Тори, Біблії, Корану, чудове оформлення 
рукописних книг, і не тільки релігійних, а книг взагалі, які сприймались в 
деякій мірі, як сакральні об’єкти. Книгою книг була у християнстві Біблія, 
але кожна інша книга служила до неї символом. Можливо говорити про 
своєрідний культ книг, пов’язаний з естетичними уявленнями про са-
кральне. Християнський символізм, поряд з античним символізмом мав 
глибокі наслідки, оскільки саме в ньому було символізовано Слово Боже 
через особистість Христа.

Як вже було сказано вище, зображення Бога чи людини завжди 
подається у сакральному мистецтві завдяки символізації. Символ є най-
ближчим до речі, яку він означає і менш вільним при визначенні якоїсь 
речі. Символ як позначення сакрального найбільш чітко виявляється у 
сфері мистецтва. Інакше кажучи, мистецтво завжди має символічний 
характер, навіть якщо воно спирається на ідею мімезису. Воно ніколи не 
обмежується тільки зображенням будь–яких об’єктів навколишнього сві-
ту, воно цей світ передає завжди у символічній формі. Тобто в певній мірі 
мистецтво цей світ відтворює. Ця важлива ідея зробила суттєвий вплив на 
всю європейську естетику, яка з часів Ренесансу розглядала художника як 
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творця. Хоч середньовічна естетика це й заперечувала, визнання людини 
творцем витвору мистецтва мало глибокі передумови саме в персоналіст-
ському характеру християнської релігії. Цей персоналізм християнства й 
проявлявся особливо у християнському символізмі, в основі якого стояла 
не якась абстрактна форма, а саме Боголюдина, особистість Ісуса Христа, 
а як наслідок цього сама людина, у всій повноті її буття.

Десакралізація символу розпочинається з його деканонізації, коли 
символ може інтерпретуватися досить вільно без огляду на канон. Така 
десакралізація символу вперше відбувається в епоху Ренесансу. В стилі ба-
роко символ майже повністю десакралізований і трактовка цього символу 
не має зв’язку з якимось каноном. Вона має цілком суб’єктивний характер.. 
На відміну від середньовічного сакрального мистецтва, де сенс кожного 
символу закріплювався релігійним каноном та мав конкретне значення 
в системі містичного символізму, у символізмі бароко символ вже не має 
жорсткого закріплення та інтерпретується досить повільно.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. західноєвропейські поети–символісти, 
філософи та мислителі–естетики, думка яких була в значній мірі секу-
ляризованою, не приділяли значної уваги проблемі зв’язку символізму з 
теургією. Відокремленому розгляду символізму та теургії сприяла могутня 
новоєвропейська традиція, що була пов’язана як з філософами – раціо-
налістами епохи Ренесансу та Просвіти, так і з іменами представників 
філософського ірраціоналізму ХІХ ст. А. Шопенгавром та Ф. Ніцше. 
Для європейської традиції символізму, що мала значний вплив і на 
східнослов’янських мислителів розуміння творчості було пов’язано з суто 
людським, сугубо індивідуальним діянням. Якщо російському символіз-
му передував за часом символізм іконопису, що мало велике значення 
на формування естетичних поглядів філософів та теоретиків мистецтва, 
західноєвропейський символізм сприйняв перш за все раціональні ідеї 
класичної філософії та ідеї філософів–ірраціоналістів другої половини 
ХІХ ст. – представників філософії життя. Ці ідеї не були пов’язані з 
якою–небудь конкретною релігією і навпаки проголошували «смерть 
Бога» і «вірність землі». З іншого боку представники європейського ірра-
ціоналізму активно вплинули як на формування західноєвропейського, так 
і російського символізму ХІХ – ХХ ст., оскільки завжди підкреслювали 
символічний характер всякої художньої творчості і мистецтва взагалі.

Представники європейського ірраціоналізму ХІХ ст., зокрема Ф. 
Ніцше, мали намір створити з мистецтва щось подібне до релігії. Але то 
повинна бути не релігія Бога, а релігія надлюдини, що пов’язана в своїй 
основі не з небом, Богом та духовністю, а с землею, надлюдиною та тілом. 
Сам стиль Ф.Ніцше, в особливості в його програмній праці «Так говорив 
Заратустра», свідчить про те, що ця книга писалася на зразок сакральних 
релігійних текстів, але на відміну від Біблії чи Корану вона встановлювала 
нові символи, які згідно з Ф. Ніцше й повинні виразити нове значення 
речей. Символіка Ф. Ніцше мала суб’єктивний, індивідуальний характер, 
вона в значній мірі протистояла символіці попереднього етапу розвитку 
культури, оскільки старі символи були в значній мірі пов’язані з тра-
диційною релігією. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. вони вже не дуже 
вшановувалися західноєвропейською освіченою людиною Нового часу, 
що знаходилася під великим впливом атеїстичного світогляду у різних 
його проявах, починаючи з марксизму і закінчуючи філософією життя.
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Однак і в західноєвропейській культурі ми теж бачимо певну 
спробу теургічної творчості, яка була характерна для французьких 
поетів–символістів. Ці сакральні витоки є також у творчості «анти-
христіаніна» Ф. Ніцше. Цей німецький філософ теж проголошує в ідеї 
надлюдини вихід за межи людського існування, тобто своєрідний прорив 
до сфери трансцендентного, сакрального. У цьому виході до ідеї надлю-
дини, російський поет–символіст А. Бєлий вбачав «прагнення до теургії» 
німецького філософа [11,218–219]. Як підкреслював А. Бєлий, Ф. Ніцше 
бачив реальний вихід до нової «релігії», у якій «символіка стає втілен-
ням, символізм – теургією» [11,194]. Таким чином ідея теургії, хоч і не 
проводиться західноєвропейською філософією так постійно як руською 
релігійною філософією, однак повністю і не ігнорується. Якщо філософія 
Ф. Ніцше мала ще оптимістичний характер й передбачала вихід з кризи 
завдяки появі надлюдини, пошуки виходу з кризи більшості європейських 
філософів ХХ ст. не знаходилися на шляху теургічної творчості.

Секуляризована думка сучасних західноєвропейських філософів та ес-
тетиків постмодернізму, розглядаючи сучасну епоху як кризову, не бачать 
глибинного виходу з кризи у теургічній творчості, до ідеї якої приходять 
найвідоміші поети–символісти й мислителі Росії кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Осмислення теургії у східнослов’янській філософії починаєть-
ся з Григорія Сковороди і глибоко пов’язано з православієм, зокрема з 
символічним та есхатологічним його аспектом. На російську символіч-
ну інтерпретацію ідеї теургії ХІХ – ХХ ст. мали вплив як традиційне 
православ’я, так і ідеї А. Шопенгавра та Ф. Ніцше. Ці європейські мис-
лителі мали великий вплив на свідомість російської творчої інтелігенції, 
зокрема поетів–символістів. Але на відміну від західноєвропейської дум-
ки, що проголосила десакралізацію символу і в кінці кінців у постмодерні 
перетворила символ на знак, російські філософи були привернені право-
славній традиції і завжди сповідали ідею теургічної творчості, глибинно 
пов’язану з символізмом. Теоретики російського символізму Володимир 
Соловйов, Андрій Бєлий, В’ячеслав Іванов прийшли різними шляхами 
до ідеї зв’язку символічного начала культури з сакральним у теургічній 
творчості. А. Бєлий вважає, що суть теургії найбільш чітко сформулював 
В. Соловйов: «Поєднання вершин символізму як мистецтва з містикою 
Володимир Соловйов визначив особливим терміном. Термін цей – те-
ургія» [11,218]. В. С. Соловйов осмислив теургію як «субстанціальну 
єдність творчості, поглиненої містикою», суть якої складалася в єднанні 
земного й небесного начал у сакральній творчості. В. С. Соловйов осо-
бливо виділив сучасний етап теургії, що позначив як «вільну теургію» 
чи «цільну творчість». Сутність такої теургії він вбачав у свідомому 
містичному «спілкуванні з вищим світом шляхом внутрішньої творчої 
діяльності», що ґрунтувалася на внутрішній органічній єдності основних 
складових творчості: містики, «образотворчого мистецтва» і «технічного 
мистецтва»[12,286]. «Художники і поети, – писав Соловйов, – знову по-
винні стати жерцями і пророками, але вже в іншому, ще більш важливому 
і піднесеному змісті: не тільки релігійна ідея буде володіти ними, але й 
вони самі будуть володіти нею і свідомо керувати її земними втіленнями» 
[13,190]. Концепція «вільної теургії» вплинула на думки всіх значних 
представників культури «срібного віку».

Вяч. Іванов приходить до теургії через осмислення цілого космосу 
художньо–виразних можливостей мистецтва, у якому найважливішу 
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роль грають поряд із символом такі феномени як міф і містерія. Під тер-
міном «теургія» він розуміє міфотворчість. За його думкою, художник 
«повинний перестати діяти поза зв’язком з божественною всеєдністю, він 
повинний виховати себе до можливостей творчої реалізації цього зв’язку. 
І міф, перш ніж він буде переживатися усіма, повинний стати подією 
внутрішнього досвіду. У цьому і полягає «теургічна ціль» символізму, 
про яку мріяли багато російських символістів того часу.

За термінологією Андрія Бєлого, людська творчість на вищому її етапі 
складається з трьох «актів». Перший акт – це створення світу мистецтв. 
Другий – «творення себе по образу і подобі світу», тобто удосконалювання 
самого себе, що відбувається в гострій боротьбі зі своїм відсталим «Я», з 
«стражем порога», що не пускає особистість у царство волі. Тут відбува-
ється трагічний розлад особистості із самою собою, який проявляється у 
відході художника від мистецтва. Прикладом цього, за словами А. Бєлого, 
є спалення «Мертвих душ» Гоголем, божевілля Ф. Ніцше, божевілля 
М. Врубеля. Третій акт – це вступ особистостей у царство волі і «новий 
зв’язок безумовно вільних людей для створення громади життя по образі 
і подобі нових імен, у нас таємно вписаних Духом» [11,465]. Цей останній 
акт і відповідає в розумінні А. Бєлого рівню теургічної творчості. Він опи-
сує його як злиття природного «я» художника із самою творчістю, коли 
його життя стає творчо одухотвореним буттям, а сам він виявляє собою 
«слово, що стало плоттю».

Незважаючи на різницю в підходах до проблеми теургії, однією з го-
ловних особливостей російського символізму стало саме проголошення 
теургії, як головного принципу мистецтва майбутнього. Ідея, що подібна 
ідеї теургії, але в секуляризованій формі, була в значній мірі характерна 
і для марксистської філософії, оскільки створення комунізму в значній 
мірі виглядало як своєрідна творчість, подібна до теургії, але без Бога. 
Про сакральні витоки такої, на перший погляд суто атеїстичної ідеології. 
як марксизм, свідчить М. О. Бердяєв в своїй праці «Витоки та сенс ро-
сійського комунізму» [14]. Така позиція була в чомусь подібна позиції 
Ф. Ніцше, який хоч і знаходився на антітеїстичних позиціях, але прагнув 
створити нову релігію. Але якщо Ф. Ніцше бачив дещо подібне до теур-
гічної творчості в діяннях надлюдини, то російські комуністи бачили це 
в діянні мас.

Згідно з концепцією «вільної теургії» художник стане знаряддям 
Бога – Слова в реальному перетворенні світу. Такі погляди значною мірою 
мають рідство з поглядами на художника як творця в епоху Ренесансу. 
Так, великий Леонардо да Вінчи завжди наполягав на тому, що справжній 
філософ – це саме художник. Бог іменується у європейських містиків – 
масонів та розенкрейцерів «Великим Архітектором».

Між теургом епохи символізму і художником епохи Ренесансу є 
суттєва різниця. Теург фактично виходить за межі «образотворчого 
мистецтва», мистецтва як специфічно естетичної форми діяльності, тоді 
як митець епохи Ренесансу завжди перебуває в естетичному просторі. 
Естетичне для нього головна цінність і він не ставить перед собою завдання 
створити якусь нову релігію, тоді як теург, який багато в чому подібний 
до надлюдини Ф. Ніцше, створює новий релігійний простір.

Символи у теургічній творчості взаємопов’язані в особливу мову, 
за допомогою якої ми виражаємо наш внутрішній стан так, ніби він був 
почуттєвим сприйняттям, наче він був чимось таким, що ми робимо, або 



307

ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

чимось, що робиться з нами в навколишньому світі. Мова символів – це 
мова, у якій зовнішній світ є символом внутрішнього світу, символом душі 
й розуму. Символ завжди несе в собі сакральне начало. Сакральне завжди 
має прояв через символічне. Символічне та сакральне поєднуються одне 
з одним в екзистенціальній сфері, в сфері переживання, оскільки і симво-
лічне, і сакральне переживаються людиною. Таким чином, символізм – це 
не тільки напрямок у мистецтві, «школа» чи творчий метод, навіть світо-
розуміння, але, й діюча сила й енергія майбутнього перетворення світу і 
людини, їхнього перетворення на більш високий статус буття. Ця вища 
мета символізму й позначається терміном теургії.
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Шелюто В.М. Символизм и теургия в христианской этике

Рассматривается проблема символизма та теургии в християнськой есте-
тике и сакральном искусстве.

Ключевые слова: сакральное, символ, миф, манифестация сакрального, 
теургия, эстетический процесс, творчество.

Shelyuto, V.M. Symbolism and teurgia in Christian aesthethics

The article deals with the study of the problem of the symbolism and teurgia in 
the Christian aesthethics and the sacral art.

Key words: sacred, symbol, myth, manifestation of the sacral, aesthetical 
process, teurgia, art.
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УДК 141.7:37.02 Тимошенко О. І.

Філософська та світоглядна 
парадигма освітніх технологій ХХІ ст.

Розглядається філософсько–світоглядний плюралізм як 

методологічна основа сучасних педагогічних технологій, 

значення соціокультурних засад у процесі навчання. 

Ключові слова: глобалізація, філософсько–світоглядна парадигма, 

освіта, інноваційний розвиток, особистість. 

Цілком природно, що зміни в освіті та створенні нових освітніх 
технологій потребують світоглядно–філософської рефлексії, а саме: 
переосмислення педагогічних ідей шляхом їх наукової інвентаризації та по-
дальшої теоретичної реконструкції на основі культурно–епістемологічного 
підходу, визначення ідеалу освіченої людини та впливу філософії на осві-
ту. Вирішення даних завдань можливо на засадах нової раціональності, 
яка, по–перше, фокусує увагу на відтворення умов і структури проблемних 
ситуацій, в які потрапляє сучасна людина у своїх взаємовідношеннях 
із реальністю, по–друге, предметом якої виступає реальність людської 
дії, реальність становлення і формування дійсності через діяльність, що 
передбачає саморозвиток її суб’єктів. 

Саме освітні системи, справедливо підкреслює І. Предборська, від-
творюють в свідомості людини існуючу в суспільстві ієрархію цінностей, 
образ життя, сприйняття і обробку інформації, тощо. Певну роль в цьому 
процесі відіграють стереотипи як стандартизований образ або уява про 
соціальний об’єкт, емоційно забарвлені та такі, що характеризуються 
усталеністю [1,21] і будуються на абсолютизації однієї з сторін бінарної 
опозиції. Відомо, що радянська освіта була просякнута ідеологічними 
стереотипами, але і сучасна, на жаль, хибує на них. Одним із завдань 
створення нової духовної основи сучасної освіти є деконструкція осно-
вних мета нормативів освіти, таких як «формування всебічно розвиненої 
особистості» (тобто прогресизм), «знання – сила» (що в сучасних у мовах 
розуміється як «той хто володіє інформацією, володіє світом») тощо.

Сучасна соціокультурна дійсність як гетерогенна, мінлива, багатова-
ріантна, плюральна викликає до життя нові, нетрадиційні альтернативні 
підходи, які дозволяють відійти від однозначного визначення реальності 
і людини, відмовитися від понять лінійності і редукціонізму на користь 
гармонії, цілісності, різноманітності, сформувати духовну основу сучасних 
педагогічних технологій. Останні знайшли своє відображення в постнекла-
сичній науці, яка репрезентована такими напрямами, як постмодернізм, 
постструктуралізм, синергетика, феміністська філософія та ґрунтується 
на новій парадигмі світобачення, провідною особливістю якої є посилення 
гуманістичної компоненти [2,19–20].
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Будь–яка освітня парадигма, ґрунтується на певному баченні сутності 
людини. Саме на її уявлення та ідеали в кінцевому рахунку орієнтуються 
освітні концепції. Своєрідне антропологічне зрушення в новій парадигмі 
освіті визначається самим духом нашої доби. Зміст і цілі педагогічної 
діяльності визначаються потребою у підготовці молодої людини до жит-
тя. Життя сьогодні вимагає глибоких професійних навичок, навченість 
конкретним видам знань і переходу від діяльності вже засвоєної до більш 
складної. Останнє, в свою чергу, передбачає здатність людини до актив-
ного вироблення нових видів діяльності і постійного самовдосконалення 
шляхом самонавчання. Мова йде про готовність людини до безперерв-
ної освіти, яка постійно супроводжує процес праці. З цієї точки зору 
мета навчання полягає у формуванні творчої активності, яка дозволить 
працівнику генерувати нові ідеї, започатковувати нові способи і види 
діяльності.

У цьому зв’язку певний інтерес викликає концепція Ю. Козелецького. 
Він характеризує сучасну систему освіти як таку, що формує просвітниць-
ку людину. Продуктом такого формування є радше одновимірна людина. 
Вона – об’єкт освітнього процесу, мета якого визначається домінуючим 
принципом –енциклопедичним («людина – це її пам’ять»). Дослідник 
вважає, що необхідний перехід до зовсім іншої освітньої системи, зорі-
єнтованої на формування інноваційної людини, тобто такої, що постійно 
знаходиться в стані пошуку, здатної самостійно приймати нестандартні 
рішення, винахідливої, творчої особистості. Тому основним завданням 
освіти на сучасному етапі є перехід від навчання, що забезпечує репро-
дуктивне сприйняття, формування лінійного мислення, до навчання, яке 
формує пошукові орієнтації, творчий підхід, імовірнісне мислення [3].

Виходячи з аналізу наукових праць присвячених проблемам освіти, 
можна стверджувати, що моделлю особистості в сучасній парадигмі освіти 
стає «інноваційна людина» [4;5]. 

Інноваційна людина розглядає оточуючий світ не як сталу, гармонійну 
структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а як сферу пізнавальної 
та практичної невизначеності, яку потрібно редукувати як послідовність 
різноманітних труднощів, що необхідно подолати. Винахідливість стає 
архетипом діяльності для інноваційної людини, а провідною метою на-
вчання – формування в неї власної дослідницької позиції, тобто значення 
набуває процес переходу в освітній діяльності від школи пам’яті до інсти-
туту роботи з мисленням.

Необхідною вимогою до нового образу людини як еталона освітньої 
продукції, зазначають дослідники, є духовна орієнтація в її розвитку. 
Освічена людина – це людина культури, вихована, здатна зберігати і 
зміцнювати культурний потенціал. Освічена людина – не просто фахі-
вець, а саме людина, підготовлена до випробувань, зміни образу життя. Їй 
притаманна нова світоглядна парадигма, суть якої полягає в здатності до 
сприйняття інноваційних змін, вмінні орієнтуватись в системі постійних 
змін, налагоджувати власне і суспільне життя в системі змін за моделлю 
«сталого (стійкого) людського розвитку». 

Таким чином, в методологічними основами сучасних педагогічних 
технологій має стати філософсько–світоглядний плюралізм, оскільки 
процес навчання все більше ґрунтується на соціокультурних засадах, 
тобто на соціальних та культурних знаннях, які визначають відношення 
між людьми, людиною та світом.



ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

310

В контексті розуміння філософсько–світоглядного плюралізму в на-
уковій літературі пропонується синергетичний підхід щодо (Л. Бевзенко, 
В. Буданов, В. Василькова та інші). Цінність такого підходу полягає в 
тому, що синергетика, по–перше, пропонує модель саморозвитку людини 
в світі, що швидко змінюється і саморозвиваєгься; по–друге, виходить 
на найважливішу світоглядну проблему – пошуку людиною свого місця 
в ньому. З точки зору синергетики, людина постає як самодостатня іс-
тота, яка перебудовує сама себе у напрямку гармонізації відносин на осі 
«Людина–Всесвіт». Як і будь–якій відкритій системі, людині не можна 
нав’язувати шляхи розвитку. Вона сама обирає свій шлях. В точках біфур-
кації посилюється відповідальність людини за здійснений вибір.

Запропонований світоглядний підхід передбачає не перетворення 
людиною світу за певним планом, а творення себе. Таку методологіч-
ну позицію В. Василькова влучно називає «вглядуванням в дійсність і 
вживанням з нею», за якою стоїть постійний процес корегування смис-
ложиттєвих орієнтирів, що синхронізує індивідуальне буття людини з 
універсальним процесом світової організації [6,208]. 

Е. Лузік підкреслює, що система так званого підтримувального 
навчання, що склалася в минулому, явно не відповідає вимогам постінду-
стріальної цивілізації, в яку ми входимо. Зміст освіти, новітніх технологій 
в XXI ст. полягає в тому, щоб виростити людину з особистим сувереніте-
том, вільну і творчу, здатну безперервно самовизначатися не тільки і не 
стільки за цілями діяльності, скільки за загальнолюдськими цінностями, 
«спрямовану бути», в повноті своєї людської сутності самоздійснюватися, 
самоактуалізуватися. Тільки така людина спроможна на поклик своєї душі 
долучатися до соціальної співтворчості, сутнісно впливати на суспільне 
відродження, свідомо його прогнозувати і здійснювати [7,77].

Креативність значною мірою виступає своєрідним механізмом адап-
тації особистості до соціальних змін. Динамізм розвитку в економічній 
і політичній сферах викликає суттєві зміни в духовному житті людини. 
Для того, щоб внутрішньо відповідати сучасній дійсності, фахівець має не 
просто адаптуватися до нової ситуації, а й бути спроможним змінювати її, 
змінюючись і розвиваючись при цьому сам. Креативність – це комплексне, 
складно організоване утворення, яке включає в себе, поряд з дивергент-
ними інтелектуальними функціями, цілу плеяду власне особистісних 
якостей, що сприяють виявленню і розвитку цих властивостей.

З точки зору побудови духовної основи сучасних педагогічних 
технологій креативність дає можливість кожному учню на будь–якому 
освітньому рівні не тільки розвивати вихідний творчий потенціал, а й 
сформувати потребу в подальшому самопізнанні, творчому саморозвитку, 
сформувати об’єктивну самооцінку. Крім того, важливість проблеми фор-
мування креативного фахівця визначають такі її значення, як: по–перше, 
соціальне, тому що формується не просто нова людина з особливим скла-
дом мислення, здатним до радикальних змін і перетворень, а спеціаліст 
нової формації – спеціаліст–новатор, який долучається до прогресивних 
перетворень в суспільстві і по–друге, наукове, тому що служить засобом 
пізнання творчих здібностей людини.

Іншим напрямом філософсько–світоглядного плюралізму в осмислен-
ні освіти в Україні є тоталлогія, що ґрунтується на ідеї тотальності, згідно 
з якою будь–яка онтологічна форма буття є місцевим тотальним проявом 
онтологічної тотальності універсуму. Основні ідеї постнекласичної освіти 
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на тоталлогічній методології були викладені В. Кізімою [8]. В результаті 
такої освіти людина грунтовніше засвоює і пізнає світ і саму себе, при-
чому не окремо світ і окремо себе, а передусім різні форми і етапи свого 
оптико–онтологічної єдності, що відкриває їй нечувані перспективи і 
можливості гармонізації свого життя, котрі розширюються, із соціальною 
і природною дійсністю (там же).

Важливими для розуміння філософсько–світоглядного плюралізму в 
освіті є онтологічні уявлення про відсутність жорсткої структурованості 
і самовизначеності речей та явищ, обмеженість резервів пластичності 
реальності, які зумовлюють ступінь її раціональності, визнання вічності 
людського буття, єдності та гармонії людини і Всесвіту.

Культурно–орієнтуючий аспект філософсько–світоглядного плю-
ралізму в світлі постнекласичної науки полягає в спрямуванні мотивації 
та визначенні моделей культурної активності. Говорячи в цілому про 
комплекс ідей, який випливає з постнекласичного знання, зауважмо, що 
вони базуються на визнанні факту альтернативності, мінливості, різно-
манітності розвитку, врахуванні екзистенційних та культурних умов 
зародження нового типу цивілізації, що в сучасній освіті створює умови 
для реалізації одного з засадничих її принципів – принципу світоглядного 
і культурного самовизначення особистості. 

В епістемологічному аспекті – це антропологізація знання та його дис-
курсивність. Це важливе методологічне і світоглядне зрушення пов’язано 
з введенням суб’єкта або його характеристик до тлумачення реальності 
На постнекласичному етапі розвитку науки і філософії відбувається зміна 
у розумінні суб’єкта наукового пізнання: людина виступає не просто як 
елемент, який разом з іншими утворює картину світу, але й виступає як 
активний учасник усіх соціальних та природних процесів, слугує точкою 
відліку в будь–якому знанні про світ. У такий спосіб наука «олюднюєть-
ся». Досліджуються різні можливі характеристики суб’єкта як учасника 
пізнавального процесу, а саме: чим він керується у своїй пізнавальній 
діяльності, як здійснюється пізнавальна практика, на що спрямований 
його процес пізнання (ціннісні орієнтації).

Елімінування суб’єкт–об’єктної опозиції означає, що вони більше не 
утворюють дуальність, а зумовлюють один одного. Ототожнення суб’єкта 
і об’єкта зовсім не означає їх зрівнювання між собою. Це ототожнення 
відчувається в напрямку виявлення суб’єктивності в об’єкті, тобто ото-
тожненні суб’єкта з самим собою через заперечення об’єктивності об’єкта. 
Таким чином суб’єкт пізнає об’єкт так, що об’єкт зникає як об’єкт [1,25]. 
Дослідники пропонують використати суб’єкт–суб’єктний підхід, який 
забезпечує розуміння як «акт смислопородження», тобто виникнення 
сенсу. Це не відчужений акт, не відчужене знання, а єдність духовного 
буття того, хто розуміє, і того, кого розуміють. Зрозуміти себе означає 
зрозуміти Іншого [1,25].

Отже, в епістемології знання розуміється не як джерело влади, до-
мінування (наприклад, вчителя над учнем) а як джерело внутрішньої 
особистішої трансформації. В такому контексті пізнання розглядається 
як двобічний процес, в якому людина, що пізнає і прагне до істини, в той 
же час зіткається з потребою самозмінюватися.

Постнекласичне знання також спирається на холономний підхід, що 
означає функціонування живого організму, що знаходиться у постійному 
розвитку, частки й елементи такого організму сприймаються у нероз-
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ривному зв’язку з цілим. Його можна розглядати як «цілісне» знання, 
як знання, що «вибудовується», де має місце водночас виникнення і 
зникнення значеннєвих форм. Головними характеристиками постнекла-
сичного знання є мінливість, плинність, суперечливість, різнорідність. В 
постмодерністському прочитанні знання розглядається через метафору 
«текстуального танцю», що означає «вигадання несчисленних хореогра-
фій», «бажання уникнути поєднання», комбінацій, що здійснюються через 
парадокс, інверсію, само скасування [9].

Постнекласична наука також відмовляється від визнання єдиних, 
універсальних методів для всіх наук, що значно посилює плюралізм духо-
вних основ освіти. В постнекласичному знанні припускаються самі різні 
пояснення і інтерпретації реальності. Поряд з математичними, кількісни-
ми можливі навіть якісні, «розуміючі» методи. Якісний метод передбачає 
високий ступень рефлексивності, тісну взаємодію суб’єкта і об’єкта, до-
слідника та того, що вивчається, розуміння ситуації і «співпереживання» 
в контексті дослідження.

Специфічність зазначених методів зумовлюється особливістю 
постнекласичного розуміння сучасного знання, яке тлумачиться як 
дискурсивне, тобто як «розуміюче», знання–роздум, знання–бесіда, 
«розмова» альтернатив. Дискурсивний характер знання передбачає пере-
осмислення і переоцінку соціокультурного середовища. У ньому присутні 
численні, найрізноманітніші феномени, які не мають єдиної інтерпретації 
і знаходяться у стані постійних змін, перетворень. Має місце відхід від 
однозначності у визначенні істини. Але в той же час, в самій істині, в її 
пізнанні міститься щось таке, що дозволяє здійснитися самому суб’єкту, 
що реалізує саме його буття. 

Наведені постнекласичні інтенції спричиняють переусвідомлення 
філософсько–світоглядних основ, їх функцій і ролі в освіті. В такому 
розумінні філософсько–світоглядний плюралізм в цілому стає сферою 
морального вибору, вболівань, відповідальності вченого. Він не може 
більше розглядатися як етично і політично нейтральна, відірвана від 
дійсності. Знання постнекласичної науки орієнтується на гуманітарні 
цінності, на людину, на то, яким повинен бути світ. Знання перестають 
бути ціннісне–нейтральними, що в свою чергу надає простору у форму-
ванні сучасних педагогічних технологій.

Зрозуміло, що конструювання та впровадження нових освітніх 
моделей потребує певних змін у світоглядних засадах освіти, зокрема 
вітчизняної. Одним із засадничих її принципів має бути дотримання 
світоглядного та культурного самовизначення людини. В особистісному 
ракурсі освіта повинна враховувати: зміни стереотипів поведінки; образи 
мислення. У соціальному плані вона має брати до уваги: зміни моделей 
освіти; способи трансляції соціокультурного досвіду поколінь; відповід-
ність змісту освіти сучасній науковій картині світу та сучасним освітнім 
ідеалам; стиль соціально–політичної діяльності та ін.
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УДК 141.7:37.011.32 Молодиченко В. В. 

Освіта як поле вибору цінностей 

Аналізується механізм функціонування освіти як сфери вибору, 

засвоєння та реалізації системи світоглядних, моральних, 

політичних та ін. цінностей в контексті свободи особистості.

Ключові слова: особистість, освіта, цінності, вибір, свобода.

Освіта – складова частина соціального механізму виживання людства, 
є механізмом «створення людини», що здатна жити в реальному суспіль-
стві. Молода людина у ході навчання та виховання має дійти розуміння, 
що сенс життя – в реалізації своїх потенціальних здібностей в процесі 
продуктивної, творчої життєдіяльності. 

Дослідники освіти одностайні у визначенні стану класичної парадигми 
освіти як кризового. По–перше, тому, що вона є, на думку представників 
Римського клубу, «підтримуючою освітою», переважно зорієнтованою 
на репродуктивне знання. Процес навчання зводився до здобуття знань, 
умінь, навичок шляхом поступового накопичення матеріалу, до шаблон-
ного його застосування у різних видах діяльності. Ця модель освіти, як 
зазначає Л. Горбунова, «орієнтована на дисциплінарне розмежування 
знань у вигляді відносно автономних, замкнутих систем інформації, ко-
трим належить бути «вкладеним в голови учня» [1,196]. 

По–друге, поряд із раціоналізмом як однієї з провідних засад класич-
ної парадигми освіти «великих втрат» зазнала ідея про універсальність 
європейських цінностей та форм життя. І головним чином під впливом 
глобалізації комунікативної практики людства. Якщо раніше інший 
досвід був чимось далеким, примарним й екзотичним, то сьогодні він 
раптом опинився зовсім поруч, на відстані простягнутої руки, виявився 
цілком реальним і життєвим. Можливість спілкування всупереч відстані 
і часу радикальним чином змінила сприйняття та ставлення до чужої 
точки зору, іншого соціокультурного досвіду. Європейський монолог усе 
більш перетворюється на планетарний діалог. Теперішня геокультурна 
та геополітична картина світу стає більш схожою на плюралістичний об-
раз дискурсу різних цивілізацій із ціннісно рівнозначними історичними 
надбаннями, ніж на втілення ідеї загального руху всіх країн до єдиної 
суспільної довершеності [2,14].

По–третє, пошук нових моделей освіти зумовлений необхідністю роз-
робки механізмів адаптації людини до мінливого світу, а також зростанням 
розбіжності між відносно сталими пізнавальними можливостями і світом, 
що все більш ускладнюється. «Нажаль, – підкреслює Ю. Козелецький, – 
сучасний світ змінюється швидше, ніж штучні системи, за допомоги яких 
його можна було б контролювати» [3,274].
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Сучасні орієнтації індивідів в освітньому просторі спрямовані і на 
самоактуалізацію особистості, яка можлива, як зауважує російський фі-
лософ освіти Б. Гершунський, за умов, коли людина: по–перше, свідомо і 
глибоко вірить в своє індивідуальне, неповторне призначення; по–друге, 
відчуває свої здібності, інтереси, життєві переваги та мотиви поведінки, 
усвідомлює себе частиною природи, людської спільноти, здатна до друж-
ньої взаємодії з іншими людьми, незалежно від їхніх індивідуальних, 
світоглядних, ментальних особливостей; по–третє, здатна до цілепокла-
дючих зусиль, необхідних для повноцінної самореалізації [4,6].

Отже, можна стверджувати, що демократичний розвиток освіти в 
сучасних умовах, нова освітянська парадигма, має забезпечити не просте 
відтворення цінностей, що пропонується освітою, а створити можливості 
для вільного вибору їх особистістю яка навчається і виховується. Таким 
чином, проблема вибору цінностей постає як одна з головних проблем в 
системі сучасної освіти та виховання.

Проблема вибору щільно пов’язана з проблемою свободи. Вчені за-
значають, що суто моральна проблематика свободи починається саме 
там, де йдеться про вибір особистістю тих або інших намірів, цінностей, 
цілей, варіантів поведінки, – коротше кажучи, про вибір усіх тих виявлень 
людської волі, відносно яких потім і виникає питання про свободу чи не-
свободу їхньої реалізації [5,33].

У філософській традиції поняття «вибору» має давню традицію, 
підвалини якої закладені ще в античності. Передумовою античного ви-
бору є сократівська ідея внутрішньої свободи, що досягається завдяки 
самосвідомості особистості та її незалежності від зовнішнього світу. 
Сократ підкреслював практичний вплив етичного вибору на людину, 
на її поведінку та діяльність. Саме мораль покликана звертати людей на 
шлях чесноти. Гідність людини обумовлюється для Сократа її пізнанням 
і широтою її кругозору. У цьому Сократ знайшов масштаб для оцінки 
людей і їх вчинків.

Сократ наголошує, що до щастя веде тільки один шлях, а саме чеснота; 
усі чесноти по суті тотожні, вони суть лише форми однієї основної правди; 
усі пороки виникають із одного джерела – неправди. Для того щоб досяг-
ти єдиної чесноти, потрібно знайти її, насамперед у самому собі. Звідси 
перша вимога: пізнай самого себе. Коли цього досягнуто, тоді легко внести 
правду і в усі відносини з іншими людьми. Знайти правду можна тільки 
міркуванням, постійним аналізом своїх вчинків і суджень [6,127–132].

У вченні Сократа про єдність чесноти, про тотожність її зі знанням і 
про можливості набуття її, – проявляється основна ідея вибору – ніхто 
не злий добровільно, а лише по незнанню. Разом з тим, у розумінні добра 
Сократ не відступає від того, що грецька свідомість визнавала добром. 
Так, він вчить, що справедливе є те, що визначено законом, і добро – те, 
що визнається державою як таким. 

Дещо по іншому розглядає проблему вибору Аристотель. Для 
Аристотеля вище благо полягає у володінні такими благами, що у сукуп-
ності, або в кінцевому результаті, надають найбільшу насолоду і найменше 
страждання [7]. Головним в Аристотеля є не просте прагнення обирати 
задоволення, а розсудливість, що оцінює різні задоволення і вибирає 
між ними ті, що є міцнішими і рятують від страждання. Благополучним 
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вважається той, чиє життя є постійною перевагою приємних станів над не-
приємними, хто більш насолоджується, ніж страждає. Людина, що обирає 
вище благо, завжди буде прагнути насолод розумових та естетичних, що 
ведуть до більшого щастя і найменшого страждання. Благо в Аристотеля 
визначається як благополуччя, блаженство. Звідси прагнення до його ви-
бору, досягнення і міцного володіння ним. Таким чином, сама людина, її 
розумна діяльність визначає досягнення вищого блага. 

Аристотель проводить класифікацію доброчесності та вад і аналізує 
їх в динаміці переходу одна в одну у разі порушення золотої середини – 
міри: наприклад, мужність, як доброчесність, може перетворитися у 
випадку надлишку на відважність, а у випадку недостатності на боягузтво. 
Щедрість аналогічно може перетворитися в марнотратство, а навпаки – в 
скупість. Надлишкова справедливість, як загальна доброчесність, стає 
несправедливістю як надмірним привласненням для себе благ, і недолік 
загрожує несправедливістю, пов’язаною з недостатньою увагою до себе 
тощо.

Цим він встановлює золоту середину між точками зору софістів 
і Сократа. Платона і Демокріта. Так, визначаючи об’єктивну основу 
справедливості, Аристотель пише, що вона виявляється не в дотриманні 
принципу рівності, а в рівномірності, яка засновується на розподілі за 
чеснотами: «Всі люди згодні з тим, що розподіляюча справедливість по-
винна керуватися достоїнством, але мірило достоїнства не всі бачать в 
одному і тому ж, наприклад громадяни демократії бачать його в свободі, 
олігархія – в багатстві, а аристократія – в доброчесності» [8,87–88]. 
Основна особливість справедливості як доброчесності в тому, що вона 
спрямована на інших. І кращою людиною є той, хто зможе це вибрати і 
втілити. Таким чином, за Аристотелем вибір пов’язаний з орієнтацією 
індивіда на загальне благо держави, що розцінюється як засіб досягнення 
кінцевої мети – людського блаженства.

Інший підхід до розуміння суті «вибору» спостерігається в релігійно–
містичному вченні про мораль, що одержало широкого поширення в 
Середньовіччі. Християнство проголошує мораль, що черпає свої норми 
з божественної сутності, а основним моральним принципом є поняття 
любові. Абсолютизація любові переносить рішення всіх людських проблем 
у внутрішній світ, у світ морального удосконалювання. Проповідування 
принципу любові означає визнання рівності людей у їхньому домаганні 
на гідне і щасливе життя. 

Згідно з християнським одкровенням людина набуває свого нового 
виміру, який уможливлював її зв’язок з Богом через віру. Тому вищим 
моральним благом людини вважалося підкорення волі Бога, а найбільшим 
гріхом – непослух. Нездатність людини до особистого врядування й спа-
сіння пояснювалася першородним гріхом. Вважалося, що покладання на 
власну волю вміщує людину в площину, яка обмежує повноту простору 
її існування. У момент відступу від Бога людина відкривається як істота 
ница й жалюгідна. Щоб сягнути трансцендентності світу, їй треба на-
вчитися підкорятися, відчувати себе частиною цілого. Тому всі імпульси 
праведного життя людина має спрямувати до Бога. Самотужки людина 
нездатна дати собі раду, щоб зупинити або впорядкувати цей нестрим-
ний струмінь її внутрішніх змін. Через це вона й повинна долучатися до 
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трансцендентного, щоб у її буття увійшов лад і спокій. Без Бога людина 
безпорадна, ні па що не здатна й заслуговує лише на співчуття – ось осно-
вна думка християнських мислителів. Віддаленість від Бога перетворює 
людину на ніщо [9,93–94]. Відтак головними принципами естетичного 
ставлення людини до світу в епоху середньовіччя стали: людина – істота 
стражденна, усе – від Бога, а отже, світ пояснюється Богом. Тому голо-
вним для середньовіччя виявилося пізнання шляху до Бога.

Так, Аврелій Августин, подібно до філософів античності, зводив 
тлумачення людини до єдності двох субстанцій тіла та душі і, подібно до 
Платона, визначав душу як нематеріальну, безсмертну та вільну «розумову 
субстанцію, яка користується смертним земним тілом» [10,35]. Августин 
вважав, що з часів біблійного гріхопадіння люди розділилися за видом 
любові, яка ними рухає, – любові до низького, скінченного, до непевних 
благ (такі люди виключають Бога зі свого життя), та любові до незмінного, 
нескінченного блага, Бога .

На думку Августина, всі явища, а також вчинки людини мають по-
рівнюватися з глобальним конфліктом добра і зла. Філософ стверджував, 
що людина, з одного боку, відчуває потяг до гріховної тілесної природи, а 
з іншого – до божественної благодаті. «Душі потрібні три речі: мати очі, 
якими б вона могла користуватися належним чином, дивитися і бачити. 
Здорові очі душі – це розум, чистий від будь–якої тілесної скверни; 
вільний від бажань володіти тлінними речами. Свободу ж розуму дарує 
насамперед віра. Адже якщо він не увірує, що, не очистившись і не звіль-
нившись від тілесних пристрастей, не побачить істинного світла, то не 
стане піклуватися про своє одужання» [11,264]. Водночас до віри мають 
бути приєднані надія і любов, оскільки без «цих трьох жодна душа не ви-
лікується настільки, щоб могла бачити, тобто осягати свого Бога...» Погляд 
душі – це розум. Але оскільки з того, що хтось дивиться, зовсім ще не слі-
дує, що він бачить, то дійсний і досконалий погляд, який справді бачить, 
називається доброчинністю, бо доброчинність є дійсним або досконалим 
розумом. Однак і такий погляд не може навернути до світла хоча б і здорові 
вже очі, якщо не буде цих трьох: віри, яка вважатиме, що предмет, на який 
звернено погляд, справді такий, і якщо він буде побачений, то зробить по-
гляд блаженним; надії, яка передбачає, що побачить неодмінно, якщо добре 
подивиться; любові, яка б жадала побачити і насолодитися. За поглядом 
слідує вже власне бачення Бога, яке є кінцем зору. Не тому, звичайно, що 
зір після цього вже немовби втрачає своє застосування, а тому, що далі 
цього прагнення його не сягають. Це і є досконала доброчинність – розум, 
який досяг своєї мети, який робить життя блаженним. Власне ж бачення 
є те розуміння, яке з’являється в душі, що складається з того, хто осягає, 
та того, що осягається; так і стосовно очей те, що ми називаємо «бачити», 
складається з власне відчуття і того, що належить відчуттю, відтак якщо 
б не було чогось з двох, бачити не можна було б нічого [11,265].

Таким чином, на відміну від античних мислителів, Августин вважав, 
що атрибутом душі може бути тільки добро, а невід’ємною ознакою тіла, 
матерії – зло. Тому й наголошував, що людині для добрих і негріховних 
вчинків необхідно уникати чуттєвого, остерігатися тілесних, плотських 
потягів. У другій книзі «Сповіді» Августин застерігав від «плотської зіпсо-
ваності душі», «пітьми похоті, плотських бажань». Він, зокрема, відзначав, 
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що ці прояви заважають людині доброчесно слідувати Божим заповідям 
[12,53]. В цьому і полягає ідея вибору за Августином.

Представник епохи Просвітництва Джон Локк, будуючи свою етичну 
теорію, зазначав, що приборкання наших пристрастей – правдивий шлях 
до збільшення свободи. Дж. Локк визнавав той очевидний факт, що люди 
не завжди діють способом, який, коли вони зважать усе як слід, найпевніше 
забезпечить їм максимум насолоди. Теперішню насолоду людина цінує 
більше, ніж майбутню, а насолоду в ближчому майбутньому більше, ніж 
насолоду в далекому майбутньому. Оскільки, за Дж. Локком, егоїстичні 
і громадські інтереси поєднаються дуже нескоро, потрібно, щоб люди 
якомога більше керувалися своїми подальшими інтересами. Тобто люди 
повинні бути мудрими. Мудрість – це єдина чеснота, яку слід проповід-
увати, бо всяке відхилення від чесноти виказує брак мудрості. Дж. Локк 
стверджує, що свобода полягає в необхідності прагнення істинного щастя 
і приборканні наших пристрастей. Цю думку він обґрунтовує виходячи 
з теорії про те, що зрештою десь у майбутньому приватні і громадські ін-
тереси стануть тотожні, хоча, може, й нескоро. З тієї теорії випливає, що 
якби надати свободу громаді, всі члени якої і побожні, і мудрі, то вся їхня 
діяльність буде спрямована на збільшення громадського добра. Не потріб-
но буде ніяких людських законів, аби стримувати їх, – вистачить божих. 
Таким чином, вибір, з погляду Дж. Локкка, можливий тільки тоді, коли і 
мудрість, і побожність набувають загального поширення [13,512–513].

Вибір, зазначає В. Малахов, що його здійснює людина, може мати 
для неї суто технічне значення, тобто стосуватися шляхів або способів 
досягнення певної наперед визначеної мети. В такому разі свобода вибору 
залишається обмеженою певною конкретною ситуацією діяння і як така 
ще не стає предметом самостійної морально–етичної рефлексії. Вибір 
може стосуватися цілей, нахилів, уподобань людини, але таких, зміна 
яких не може вплинути на загальний характер людської особистості, на 
засади її діяльної самореалізації. Локалізований таким чином у поверхо-
вому шарі людської поведінки й досвіду, вибір найчастіше залишається 
суто життєвим, повсякденним явищем. Його наявність дає змогу ставити 
питання про відповідальність особи за її конкретні вчинки, але теж не дає 
ще можливості стверджувати принципову свободу людини як морального 
суб’єкта [14,262–264]. 

Проте, цілком зрозуміло, що людина є більш вільною в моральному 
відношенні тоді, коли її вибір продиктований не сліпим і самодостатнім 
хотінням, що стихійно виникає в глибинах її єства, а мотивом, який має 
відношення до цілісності її внутрішнього життя, до константного ядра її 
суб’єктивності, інакше кажучи, спирається на санкцію її волі. Здатністю до 
такої вольової санкції визначається свобода людини, тобто те, наскільки 
остання є вільною в самому своєму виборі (на основі якого й виконує 
власний вибір).

Поняття свободи, є однією з фундаментальних філософських кате-
горій, і трактується як універсалія культури суб’єктного ряду, що фіксує 
можливість діяльності й поведінки в умовах відсутності зовнішнього ці-
леспрямування [15,935]. Категорія свободи – не в значенні необмеженості 
чогось, а в значенні переважно внутрішньої детермінації на противагу 
зовнішній – характеризує всі специфічні прояви суб’єкта, так само як і 
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культури, і соціуму. Будь–які спроби звести розвиток культури й сус-
пільства до певних форм несвободи (зовнішньої детермінації) неминуче 
приречені на невдачу – в тій же мірі, як і спроби звести освіту особистості 
до системи різного роду зовнішніх визначальних впливів – від автори-
тарного тиску до інформаційно–ідеологічної селекції. 

Свобода стає моральною проблемою для людини лише за припущення, 
що, реалізуючи ті чи інші дії, обираючи певні цілі, цінності, варіанти пове-
дінки, віддаючи перевагу тим або іншим мотивам, хотінням тощо, людська 
особистість разом з усім цим обирає насамперед саму себе, вільно визначає 
загальну практичну скерованість свого буття – що, власне, й охоплюється 
поняттям «воля». Таким чином, з–поміж усіх форм, різновидів свободи 
найбільш істотною і засадничою з погляду етики виявляється свобода 
волі – здатність людини вільно визначати власну життєво–практичну 
спрямованість як певного роду ціле.

Проблематика свободи поділяється й відповідно до тих основних 
сфер буття, з якими має справу людина: навколишнього природного 
світу, суспільства й буття самої людини як такої. У відношенні до при-
роди свобода людського суб’єкта постає переважно в її діяльно–творчому 
аспекті: людина, користуючись власною не скутістю суто біологічними 
обмеженнями, перетворює навколишній світ, вносить у нього нове, ви-
користовує його багатства з метою розвитку власної цивілізації; разом з 
тим під впливом нинішньої екологічної занепокоєності дедалі більшою 
мірою усвідомлюючи себе вже не повновладним господарем, а, скоріше, 
«пастухом буття», вона крок за кроком привчається шукати шляхи й 
можливості співіснування зі світом природи, гармонізації своїх стосунків з 
ним. Щодо суспільного життя, то тут особливої ваги набувають власне со-
ціальні, економічні, правові, політичні виміри людської свободи. Прогрес 
у цій галузі має полягати в цілісному розвитку всього комплексу свобод, 
що визначають якість буття особистості в сучасному цивілізованому 
суспільстві.

Нарешті, важливим аспектом свободи є аспект внутрішній, пов’язаний 
із здатністю людини усвідомлювати й контролювати власне буття – во-
лодіти собою, бути господарем свого Я.

Виходячи з наведеного слід зазначити, що свобода становлення 
особистості, зокрема в освітньому процесі, не просто артикулюється 
як оптимізуючий фактор, а обґрунтовується як необхідна умова вну-
трішнього становлення самосвідомості, що детермінується умовами 
його внутрішньої суб’єкт–суб’єктної структури. При цьому об’єктивні 
детермінанти (тобто цінності, що привносяться в освіту суспільством) 
ні в якому разі не випускаються з уваги, але у випадку особистісного 
людського розвитку вони діють, лише будучи охопленими й асимільова-
ними внутрішньою структурою свідомості. В такому розумінні свобода 
обумовлена не усвідомленням зовнішньої необхідності, а пов’язана умо-
вами суб’єкт–суб’єктної позиційності свідомості, і в такому значенні є 
внутрішньо визначеною. 

Проблема свободи й освіти в різних варіантах наукового знання на-
буває все зростаючої актуальності: «теорія вільного виховання» (Ж.–Ж. 
Руссо, Л. Толстой, С. Гессен), «вільна освіта» (Д. Дьюї, А. Нілл), «освіта 
як практика свободи» (Белл Хукс), «педагогіка свободи» (А. Пінський) 
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та інші версії, що виходять своїм початком до епох Відродження й 
Просвітництва. В сучасній освітній риториці свобода проголошується 
базовою цінністю і, водночас, метою освіти. Наприклад, О.Дусавицький 
пише про це так: «Основне право, що характеризує особистісну форму по-
ведінку, – це право вибору власної долі. Щоб жити в невизначеному світі, 
а саме таким з’являється перед нами XXI сторіччя, необхідно сформувати 
у дитини здібності, які дозволять йому самостійно вирішувати проблеми 
професійного й соціального самовизначення» [16,16].

Співвідношення понять «свобода» і «освіта» подекуди розглядають 
у контексті філософії влади, що визначає останню саме як можливість 
зовнішнього цілеспрямування діяльності іншого суб’єкта (М. Вебер). 
Однак численними дослідниками минулого і сьогодення освітній про-
стір мислиться принципово невільним, оскільки насилля лежить у самій 
природі знання. Наприклад, М. Бердяєв зазначав: «Знання – примусове, 
віра – вільна. Усякий акт знання, починаючи з елементарного сприйняття 
і закінчуючи найскладнішими його плодами, містить у собі примусовість, 
обов’язковість, неможливість ухилитися, виключає свободу вибору» 
[17,45]. Цілий напрямок в освітній теорії ХХ ст. здобув назву «критичної 
педагогіки» (І. Ілліч, П. Фрейре, П. МакЛарен та ін.), піддаючи нещадній 
критиці переважно насильницький, анти–вільний характер сучасного 
знання, а вслід за ним і освіти.

Отже, якщо знання є авторитарним за своєю внутрішньою природою, 
то чи можлива взагалі свобода в освіті як діяльності, що є переважно піз-
навальною? Відповідь на це питання, як виявляється, лежить у площині 
онтологічної протилежності свободи й відповідальності. Класична бінарна 
опозиція «свобода – відповідальність» імплікується в освітній простір у 
вигляді діалектичного протиріччя, коли посилення одного полюсу авто-
матично призводить до послаблення або навіть знищення іншого. На 
нашу думку, справедливо пише про це А. Адамський: «Головна причина 
педагогічного насилля, примусу і навіть приниження учнів криється саме в 
цьому – в гіпертрофованій відповідальності за успіхи своїх учнів» [18,16]. 
Інакше кажучи, надлишок відповідальності вбиває свободу. 

Таким чином, освіта і свобода співвідносяться (і будуть співвід-
носитись) як у певній мірі суперечні одна одній універсалії, напруга 
суперечності між котрими, між тим, є (може бути) джерелом і, водночас, 
метою розвитку внутрішньої рефлексії мислячого суб’єкта, тої самої 
«участі у бутті», про яку писав О. Ухтомський: «Нам потрібна участь в 
істині. Це має бути не просто участь у вченні про буття, але участь у само-
му бутті, що є незрівнянно важчим» [19,39]. 

Проблема свободи знайшла своє відображення і в поглядах Г. Гегеля. 
Виходячи із розвитку історії як розвитку абсолютного духу, Г. Гегель 
конкретизує це поняття, звертаючись до народного духу. «Дух існує 
лише як одинична дійсна свідомість», – стверджує Г.Гегель [20,143]. Саме 
народний дух втілює в собі єдність законів, державних установ, релігії, 
мистецтва тощо. Прогрес у всесвітній історії здійснюється завжди одним 
народом, дух якого є носієм світового духу на певному етапі його розвитку. 
Мета всесвітньої історії – пізнання світовим духом самого себе. Виходячи 
з такої концепції Г.Гегель встановлює й критерії суспільного прогресу. Це 
прогрес в усвідомленні свободи. Людство розвиваючись, поступово при-



321

ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

ходить до найглибшого розуміння свободи. Порівнюючи історію різних 
народів, Г. Гегель стверджує, що лише германські народи в християнстві 
дійшли до усвідомлення, що людина як така вільна, що свобода духу є 
основною властивістю природи людини. 

Внутрішні цінності «вірно розвинутої людини» ґрунтуються на мо-
ральності, що формується в процесі виховання. Так, ще стародавні стоїки 
поділяли усіх людей на мудреців та дурнів, залежно від прояву волі. Не 
дивлячись на те, що всі люди зазнають бажання та прагнення, мудрець 
відрізняється від звичайної людини лише тим, що вміє обмежувати вла-
ду бажань. На шляху почуттів у мудреця постає розум. Навіть сильно 
бажаючи будь–чого, мудрець не опиняється повність під владою свого 
бажання, оскільки усвідомлює, що бажане в дійсності не є ані благом, ані 
злом. Єдине справжнє благо у світі – це доброчинність. Слідувати їй, по-
вчали древні мислителі, це єдиний розумний шлях утвердження власної 
зрілості, досягнення свободи [21,140].
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Молодиченко В.В. Образование как поле выбора ценностей

Анализируется механизм функционирования образования как сферы 
выбора, усвоения и реализации системы мировоззренческих, моральних, 
политических и других ценностей в контексте свободы личности.

Ключевые слова: личность, образование, ценности, выбор, свобода.

Molodichenko, V.V. Education as an area for values option 

Analysis of mechanisms of education functioning as an area for selection, as-
similation and realisation of a system of world vision, moral, political and other 
values in the context of a personal freedom. 

Key words: a personality, an education, values, an option, freedom.
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УДК 141.7:331.548 Москалик Г. Ф. 

Сучасна філософія професійної орієнтації 
особистості: проблеми становлення

Аналізуються філософські засади професійної орієнтації 

особистості в контексті утвердження ринкових відносин.

Ключові слова: ринок, філософія освіти, життєві орієнтації, 
професійні інтереси.

Актуальність комплексного осмислення філософії професійної орієнта-
ції в сучасних умовах пов’язана в першу чергу з тим, що профорієнтаційна 
робота в незалежній Україні тільки починає складатися в цілісну систему, 
лише вимальовуються її окремі рівні та елементи. Натомість це є нагально 
необхідним для підвищення ефективності функціонування ринку і для 
зняття суперечності між потребою в досягненні максимальної економічної 
ефективності країни, з одного боку, і актуальною тенденцією гуманізації 
всіх сфер суспільного життя, – з іншого. На цей час можна констатувати, 
що профорієнтаційна робота на більш–менш задовільному рівні ведеться 
тільки в старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів – на 
тлі практичної її відсутності для дорослого населення. Хоча і в навчальних 
закладах вона часто має формальний характер. Глибинною причиною такої 
ситуації є відсутність обґрунтованих концептуальних засад цієї діяльності, 
що відповідно актуалізує створення філософії професійної орієнтації осо-
бистості в сучасних умовах. Тим більше, що процес професійної орієнтації за 
змістом і призначенням міждисциплінарний, і відповідним чином повинен 
осмислюватись. Як вказує в цьому контексті Т.Пазюченко, «профорієнтація 
як галузь знання за змістом і методами є психолого–педагогічною, за сфе-
рою діяльності – соціальною, результати її відбиваються в економічному і 
культурно–просвітницькому сучасному житті» [1,3].

У науковому просторі колишнього Радянського Союзу проблема 
фахового самовизначення і вибору молоді як власне мета професійної 
орієнтації розглядалась досить ґрунтовно, що, наприклад, репрезен-
тується роботами російських дослідників В.Шубкіна, С.Іконнікової, 
В.Лісовського, Г.Чередниченко; українських науковців І.Надольного, 
Л.Сохань, Е.Суіменка, А.Ручки та ін. Їх розвідки свідчать, що ця проблема 
завжди була важливою не лише серед робіт психолого–педагогічної галузі, 
але й в дискурсі соціально–філософського осмислення. Але дослідження 
принципів і процедур професійної орієнтації здебільшого здійснювалось 
в контексті середньої освіти і проблем самовизначення молоді і саме в 
рамках молодіжної проблематики; крім того слід відзначити домінування 
емпіричних досліджень над концептуальними. 

У незалежній Україні серед робіт, в яких в той чи інший спосіб по-
рушується проблема професійної орієнтації, варто назвати праці таких 
вчених, як В.Аза, В.Андрущенко, В.Бех, В.Журавський, В.Кремень, 
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С.Кримський, М.Михальченко, В.Огнев’юк, М.Перепелиця, В.Пилипенко, 
І.Прокопенко, А.Ручка та ін. 

Безпосередньо профорієнтації присвячені розвідки Є.Головахи, 
С.Кисельова, Я.Крушельницької, В.Ніскородова, Г.Цибулька, В.Сипченка, 
Б.Федоришина. Загальні основи побудови системи профорієнтації роз-
роблені в роботах А.Боровського, М.Захарова, Л.Йовайши, І.Назимова, 
Є.Павлютенкова, К.Платонова, П.Потапенка, В.Сахарова, В.Симоненка, 
Д.Сметаніна, М.Степанкова, М.Чистякова, В.Ярошенка та інших. 
Дотичними є роботи з проблем соціально–професійного становлення 
особистості (В.Іконніков, Є.Клімов, І.Краснощок, В.Кушнір, О.Михайлов, 
В.Подшивалкіна, В.Радул), самопізнання і самовизначення особис-
тості (О.Вітковська, В.Носков, С.Сергєєва, М.Пряжников, П.Тігер, 
О.Туриніна), з різних питань професійної освіти і професійного розвитку 
особистості як суб’єкта самовизначення на довузівському етапі орієнтації 
(І.Зязюн, В.Колінько, В.Моляко, В.Моргун, С.Фукуяма та ін.), кадрової 
політики (А.Турчинов), більш прикладні напрацювання з професіографії 
(С.Карпіловська, Р.Мітельман, В.Синявський, О.Ткаченко, Б.Федоришин) 
тощо. В роботах А.Войтка, В.Зінченка, Г.Клімова, І.Седляра, М.Янцура 
обґрунтовано систему підготовки спеціалістів з професійної орієнтації 
(методистів, профконсультантів, психологів), розроблено навчальні 
програми і посібники з різних аспектів профорієнтаційної підготовки. 
Теорія і практика профорієнтаційної роботи у зарубіжних країнах висвіт-
лена у працях І.Бринцової, К.Івановича, Н.Лавриченко, В.Омельяненко, 
Л.Сундукової, а також С.Гінзберга, Д.Сьюпера, С.Фукуями, Д.Холанда. 
Всі ці праці створюють солідне полідисциплінарне підґрунтя для сис-
темного концептуального осмислення професійної орієнтації в усьому 
багатстві цього феномена та в єдності його теоретико–методологічних і 
прикладних орієнтирів. 

Загалом, походячи від латинського слова «oriens» (схід), в експліка-
ції до соціальної дійсності слово «орієнтація» означає визначення свого 
положення в часі і просторі, вміння розібратись в оточуючій ситуації, 
усвідомлений вибір напряму діяльності для досягнення певної мети. 
Відповідно професійна орієнтація в найзагальнішому розумінні може 
бути осмислена як діяльність з визначення фахових нахилів окремої 
особистості, їх співставлення з актуальними потребами соціального серед-
овища і здійснення усвідомленого вибору тієї чи іншої професійної освіти 
і подальшої професійної діяльності. Так може бути визначена сутність 
професійної орієнтації, і підтвердження цьому можна побачити в різ-
них дефініціях, що наводяться в літературі [2] – незважаючи на те, що 
сучасні підходи до сутності профорієнтації, які склалися у зарубіжній і 
вітчизняній науці, настільки багатоманітні, що об’єднуються у три різні 
напрями: структурні теорії (Н.Аксельрод, Е.Гінзберг, Є.Климов, П.Міллер, 
В.Моргун, Г.Форш); мотиваційні теорії (А.Маслоу, Є.Павлютенков, 
Е.Роу, В.Фрумм, Ф.Херцберг); теорії «індивідуальності» чи «розвитку 
саморозуміння» (О’Хара, Д.Сьюпер, Л.Тайлер, Д.Тідеман, Б.Федоришин, 
С.Фукуяма, Дж.Холланд) [1,3].

У базовому нормативному документі з цього питання – Положенні 
про організацію професійної орієнтації населення (зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 27 червня 1995 р. за №190/726) [3] про-
фесійна орієнтація населення визначається як «комплексна науково 
обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою 



325

ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування про-
фесійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та 
потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між 
професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспіль-
ства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація 
населення є складовою частиною соціально–орієнтованої ринкової еко-
номіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу».

Як видно з наведеної дефініції, і з інших поглядів, профорієнтація 
тісно пов’язана з професійним самовизначенням. Власне, історично скла-
лося так, що терміном «професійна орієнтація» позначають підготовку 
особистості до професійного самовизначення [4,6]. Так, у роботах, безпосе-
редньо присвячених профорієнтаційній роботі в школах як кульмінаційному 
компоненту професійної орієнтації, підкреслюється, що метою профорієн-
тації учнів є формування професійного самовизначення, структура якого 
включає: професійну спрямованість, професійну освіченість, професійну 
самосвідомість, професійні наміри. При цьому структура профорієнтації як 
різновиду навчально–виховної діяльності включає: цільовий, стимулюючо–
мотиваційний, змістовий, діяльнісно–операційний, емоційно–вольовий, 
контрольно–регулюючий, оцінково–результативний [5,9,14].

Узагальнюючи накопичений досвід у сфері теорії й практики профо-
рієнтації, виявлених суперечностей та шляхів їх розвитку й вирішення, 
О.Джура формулює визначення профорієнтації таким чином: це бага-
товимірна цілісна система науково–практичної діяльності суспільних 
інституцій, які відповідають за підготовку молоді до обрання професії та 
вирішують комплекс соціально–економічних, психолого–педагогічних та 
медико–фізіологічних завдань щодо формування в молоді професійного 
самовизначення, адекватного індивідуальним особливостям кожної осо-
бистості та потребам суспільства у кадрах високої кваліфікації. Ця система 
є підсистемою у загальній системі безперервної освіти й виховання, метою 
яких є всебічний розвиток особистості, реалізація її творчих потенцій, 
формування духовної культури молоді [6].

В.Харламенко формулює таке авторське визначення професійної 
орієнтації: «професійна орієнтація – це цілісна динамічна система, 
що складається із структурних одиниць (підсистем, компонентів), які 
взаємопов’язані між собою комплексністю мети, завдань і сприяють опти-
мізації вибору професії з урахуванням потреб ринку праці» [7,10].

Також професійну орієнтацію визначають як науково обґрунтовану 
систему форм, методів і засобів впливу на людину, що сприяють її пра-
вильному залученню до різних сфер виробництва на основі об’єктивної 
оцінки здібностей [8,7]. 

Визначену вище сутність феномена профорієнтації доцільно деталь-
ніше розкрити в її змісті, що може бути адекватно представлений тільки 
в комплексному баченні досліджуваного явища. 

Оскільки сьогодні безсумнівною є потреба в освіті протягом усього 
життя, перспективність підвищення кваліфікації та перекваліфікації тощо, 
то саме на сучасному етапі ми особливо не маємо права обмежувати розу-
міння профорієнтації виключно періодом старших класів середньої школи. 
В індивідуальному життєвому шляху необхідно розрізняти щонайменше 
три етапи в комплексному процесі професійної орієнтації особистості: 

стихійний процес самовизначення особистості, яке відбувається • 
здебільшого неусвідомлено протягом дитинства і юнацтва на тлі 
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здобуття загальної (не вузько профільної) освіти, без цілеспрямо-
ваного впливу на формування фахових уподобань;
здійснення активних цілеспрямованих профорієнтаційних заходів • 
у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів – метою 
якого є сприяння професійному самовизначенню індивіда з роз-
становкою фахових пріоритетів безвідносно конкретного робочого 
місця;
заходи з професійного орієнтування в рамках конкретної органі-• 
зації, в якій починає працювати індивід. Важливо підкреслити, 
що на цьому етапі професійна орієнтація перебігає в тісному 
взаємозв’язку з процесами розстановки персоналу на підприємстві 
та його адаптації в колективі. 

Крім цього, в деяких випадках є сенс говорити і про професійну 
переорієнтацію (що можна вважати четвертим етапом), потреба в якій 
виникає або коли людина змінює місце роботи, або коли переконується 
в неправильному виборі попередньої професії і відчуває необхідність у 
здобутті нової спеціальності. 

Подивимось детальніше на ці етапи.
У результаті першого етапу поступово стихійним чином створюються 

передумови для усвідомленого вибору особистістю тієї чи іншої про-
фесії, формування орієнтирів у певній сфері діяльності і навіть способу 
життя. Отже, на цьому етапі здійснюється професійне самовизначення 
як складова загального самовизначення особистості, причому цей про-
цес здебільшого розгортається стихійним чином, на який певний вплив 
чинять хіба що члени родини. При цьому професійне самовизначення [9] 
доцільно розглядати як багатоступеневий процес, який можна аналізувати 
під різними кутами зору: як серію завдань, що ставить суспільство перед 
особистістю; як процес поетапного прийняття рішень, за допомогою яких 
особистість формує баланс між особистісними перевагами і потребами 
системи розподілу праці у суспільстві; як процес формування індивіду-
ального стилю життя, частиною якого є професійна діяльність. На цьому 
початковому етапі стихійної профорієнтації професійне самовизначення 
практично не відокремлюється від інших складових самовизначення, при-
чому тут не розкривається такий аспект особистісного самовизначення, 
як відповідність його конкретним завданням з боку суспільства. Це майже 
повністю особистісно–орієнтований процес [10].

Говорячи про те, що професійне самовизначення – як відображення 
погляду людини на світ професій, на конкретну професію, свої можливості 
в соціальному середовищі, а також власні наміри щодо самореалізації в 
рамках певної трудової діяльності – є складовою загального особистісного 
самовизначення, варто підкреслити, що останнє має ціннісно–значеннєву 
природу. Це активне визначення особистістю своєї позиції відносно 
суспільно виробленої системи цінностей, визначення на цій основі сенсу 
свого власного існування. Істотною особливістю особистісного самовиз-
начення є його орієнтованість на майбутнє. Найбільш вагомим чинником 
особистісного самовизначення у ранній юності є формування смислової 
системи, в якій зібрані уявлення індивіда про себе, тобто когнітивної скла-
дової Я–концепції [11,6–7]. Саме на цьому етапі початкової соціалізації 
закладаються підвалини професійного самовизначення і самореалізації 
особистості і фундамент її ціннісних орієнтацій, вимальовується проекція 
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головних напрямів пошуку можливостей самовираження в подальші пері-
оди, закладаються професійні інтереси та стиль поведінки, здійснюється 
початкове оволодіння індивідом перспективами його життя та усвідом-
лення себе як неповторної особистості [12].

Але наближення індивіда до старших класів загальноосвітньої школи 
означає серед іншого, що його професійне самовизначення поступово 
набуває все більш усвідомленого і цілеспрямованого характеру – і ця 
цілеспрямованість виходить як від нього самого, так і від його дорослого 
оточення. Тому вже ближче до другого етапу профорієнтації профе-
сійне самовизначення передбачає формування у школярів уподобань 
по відношенню до конкретного виду праці, спеціальності й професії, які 
характеризуються високою мобільністю. Таке професійне самовизначення 
передбачає широкий орієнтир у світі професійної праці, не обмежуючи 
можливості особистого саморозвитку [13,8]. Зрештою, основний зміст 
цього етапу – свідомий вплив на формування професіознавчої компетент-
ності школярів, реалізація методології профорієнтології [14].

Отже, серед іншого система освіти покликана виконувати професійно–
орієнтаційну функцію на рівні загальноосвітньої школи та професійного 
навчання. В ідеалі результатом виконання цієї функції має бути те, що 
освіта не лише озброює сумою знань чи виховує певні навички, але й 
«відкриває людині саму себе», виявляє й розвиває її схильності, задатки, 
формує потреби й інтереси до майбутньої професії. Власне, саме завдяки 
освіті особистість – на відміну від стихійного професійного самовизна-
чення – цілеспрямовано знайомиться з основами майбутньої професії 
і свідомо здійснює свій вибір, причому важливою є роль і значення в 
системі професійного самовизначення особистості як загальноосвітньої, 
так і професійної та вищої школи [6].

У теорії профорієнтація в системі освіти повинна включати цілісний 
комплекс процедур – і інформативні, і консультативні тощо – тільки за цієї 
умови формується адекватне ставлення до майбутньої професії і дійові, 
реалістичні професійні інтереси особистості. Здійснюючись крізь призму 
самопізнання і самооцінки, профорієнтаційна робота в закладі освіти 
повинна бути направлена на виявлення інтересів до певних професій, 
обґрунтування мотивації вибору професії, вироблення активної позиції 
в обранні оптимальних шляхів і засобів здійснення свого професійного 
самовизначення [15]. Однак в сучасній українській практиці, на жаль, 
доводиться спостерігати обмеженість профорієнтаційної діяльності у 
школах її інформативним компонентом. 

Крім того, профорієнтаційні заходи не пов’язані, як правило, з актуаль-
ними проблемами школярів і стосуються здебільшого діагностики окремих 
аспектів професійного самовизначення особистості; і навіть сама інформа-
ційна функція профорієнтації реалізується недостатньо, оскільки суттєво 
не відповідає сучасним вимогам запровадження ринкової економіки; не 
узгоджено форми та методи координації діяльності суб’єктів профорі-
єнтації у деформованій пострадянській структурі підготовки учнівської 
молоді до вибору майбутньої професії, організаційно–педагогічні умови 
їх взаємодії тощо [16,8]. Адже в рамках цієї інформаційної функції в 
освітньому закладі мав би виконуватись цілий спектр завдань: 

ознайомлення учнів з визначеним колом інформаційного матері-• 
алу, що характеризує найбільш масові професії; 
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інформування учнів про умови оволодіння тими чи іншими про-• 
фесіями (про навчальні заклади, навчальні предмети, строки 
навчання, кваліфікаційні перспективи тощо); 
формування в учнів позитивного ставлення до різних видів про-• 
фесійної діяльності; 
формування в учнів стійких професійних інтересів і правильно • 
мотивованих професійних намірів, в основу яких покладено 
усвідомлення своїх власних професійно значущих психологічних 
особливостей, здатностей, а також соціально–економічних умов 
вибору професії [6].

Згідно «Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчаєть-
ся» (затв. Мінюстом України 03.07.95 р. № 198/734) профорієнтаційну 
роботу у навчально–виховних закладах повинні здійснювати практичні 
психологи, вчителі–предметники, класні керівники, викладачі, майстри 
виробничого навчання, вихователі, керівники гуртків, бібліотекарі, мето-
дисти, медичні працівники. Проте ця робота у більшості шкіл здійснюється 
формально [17,1]. Є й інші труднощі. 

Так, важливим елементом, що бере участь у виконанні про-
форієнтаційної функції в українській системі освіти, є міжшкільні 
навчально–виробничі комбінати. Однак, як показує практика, профорієн-
таційна робота із старшокласниками в більшості комбінатів проводиться 
епізодично, обмежуючись лише інформаційно–довідковим консультуван-
ням старшокласників і їх батьків; у міжшкільних навчально–вироб ничих 
комбінатах немає спеціальних приміщень, фахівців і методик виявлення 
індивідуальних психофізіологічних якостей особистості старшокласників, 
необхідних для обґрунтованого вибору профілю навчання і майбутньої 
професії; не вистачає методичних посібників і розробок з питань організації 
і проведення профорієнтаційної роботи із старшокласниками у міжшкіль-
них навчально–виробничих комбінатах; слабкою є науково–методична і 
матеріально–технічна база для проведення профконсультації [18,8].

Таким чином, профорієнтація в закладах освіти повинна бути цен-
тральною ланкою в загальній системі профорієнтації, однак чисельність 
проблем перешкоджає цьому. 

Професійна орієнтація на третьому етапі спрямована на забез-
печення орієнтації особистості на конкретну організацію, що 
передбачає за посередництвом максимального виявлення фахового 
потенціалу працівника і забезпечення йому комфортних умов роботи 
сформувати в нього бажання довготривало, ефективно і віддано пра-
цювати саме в цій організації і переконаність в оптимальності цього 
вибору. Професійна орієнтація на конкретну організацію підпорядко-
вується таким основним принципам:

принцип зменшення стартових витрат (адже нова людина не • 
знає роботи, так само, як і специфіки функціонування конкрет-
ної організації – це означає: до тих пір, поки новий співробітник 
працює менш ефективно за досвідчених працівників, він потребує 
додаткових витрат. Ефективна профорієнтація зменшує ці стар-
тові витрати і сприяє скорішому досягненню новим працівником 
загальних стандартів виконання роботи);
принцип скорочення плинності робочої сили (якщо працівник • 
відчуває власну незатребуваність в новій організації або власну 
фахову неумілість, він може відреагувати на це звільненням; а над-
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мірна плинність кадрового складу є одним із найбільш витратних 
негативних явищ в життєдіяльності будь–якої організації);
принцип економії часу співробітників і керівництва (адже якщо • 
профорієнтація була проведена неефективно, працівник все одно 
має виконувати свої функції, але потребує практично постійної до-
помоги своїх колег, що означає для останніх зайві витрати часу)
принцип зниження дискомфорту нового працівника, який у першу • 
чергу проявляється в надмірній невизначеності і стурбованості 
новим оточенням (особистісна стурбованість тут означає боязнь 
невдач у новій роботі, хоча, як це не парадоксально, але вона ж 
сама і підвищує ризик невдач);
принцип розвитку позитивного ставлення до роботи, реалізму • 
очікувань і підвищення задоволеності професійною діяльністю 
в цій організації. 

Четвертий етап – професійна переорієнтація – не обов’язково при-
сутній на трудовому шляху кожної особистості, лише в тих випадках, коли 
людина під впливом тих чи інших обставин вирішує змінити професію. 
Професійна переорієнтація – це, як правило, тривалий і дуже складний і 
суперечливий процес переходу особистості від однієї професії до іншої на 
основі набутих професійних якостей. При цьому в процесі переорієнтації 
виділяють кілька основних елементів, кожен з яких вимагає специфічного 
підходу професійних консультантів через своєрідність психічного стану 
особистості. 
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УДК 165.745 Джура О. Д. 

«Мистецтво жити» як засада 
життєтворчості особистості

«Мистецтво жити» розглядається як одна з основних засад 

життєтворчості особистості.

Ключові слова: життєтворчисть, особистість, культура, духовність, 
творчість.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю увиразнення 
і чіткого розуміння кожним індивідом життєвих пріоритетів у суспільстві, 
що трансформується. Як наголошують науковці, втративши успадковані 
від минулого, перевірені самим життям або ж репрезентовані попередньою 
тоталітарною системою цінності й орієнтири, сучасна людина опинилася в 
ситуації необхідності самостійного вибору, розв’язання різних, серед інших 
і постійних життєвих проблем [1–3]. Оволодіти «умінням жити» змушена, 
зрештою, кожна особистість. Але вміння жити і вміння влаштовуватися в 
житті – принципово різні речі. На місце вміння влаштовуватися в житті з 
усім комплексом його забезпечення за сучасних умов приходить потреба 
в умінні провадити осмислене життя. Осмислене не тільки в аспекті 
свідомого, але й у розумінні життя, сповненого сенсу. 

Мистецтво жити людина опановує в процесі навчання та виховання, 
на основі накопичення життєвого досвіду упродовж свого життєвого 
існування. Як зазначав мислитель–гуманіст Г.С.Сковорода, «навчити-
ся найвеличнішому мистецтву жити справа дуже важка». ХХ ст., крім 
успадкованого попереднього соціального типу людини, яка «загубилась у 
соціальному житті», породило новий тип, який «поступово перетворюєть-
ся на пануючий, – людини, яка «загубилася у власному житті». Цей стан 
породжується «життєвою дезорганізацією, втратою уявлення про сенс 
власного життя, хибністю визначення життєвих пріоритетів» [1,222].

Розв’язання питання сенсу життя потребує розвиненого, самостійного, 
діалектичного мислення, здатного проникати в сутність явищ і процесів 
повсякдення, зосереджуватися на найістотнішому, інтегрувати його в 
цілісному, «завершеному» розумінні того, в чому полягає призначення 
життя. Це мислене впорядкування життєвого матеріалу, осмислення 
«таємниці» буття, визначення щонайважливішого для людини «вектора» 
його розгортання. Сенс життя людини – і його виправдальна істина, і 
життєва впевненість, життєва сила.

Сутність людини реалізується в єдності її існування з іншими людьми. 
Про сенс життя є резон вести мову, визначаючи, як є, «буває» особистість 
на широкому соціальному, культурному тлі, в єдності її різних «іпостасей», 
як вона проявляє, реалізує себе. Органічна єдність життя з родом люд-
ським, з історією, з культурою, природою є онтологічною підставою його 
сенсу. Як складовий «момент» цілісного людського існування впродовж 
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історії, кожна людина посідає певне місце, відіграє відповідну роль, хоча 
на перший погляд видається віддаленою від суспільства та зосереджується 
на особистому.

Але саме з особистісних дій–вчинків виростає загальнозначуще, що 
надає життю відповідного сенсу. Усвідомлюючи чи ні, бажаючи чи не 
бажаючи, людина у той чи інший спосіб виконує своєю життєдіяльністю 
свій обов’язок перед людським родом, іншими людьми – тими, хто жив 
до неї, та майбутніми. Її існування є живою реалізацією зв’язку минулого 
та майбутнього, переходом з минулого в майбутнє [2,152].

Вітчизняні дослідники проблеми життєтворчості цілком право-
мірно вказують, що сенс життя людини не є його наперед даність, яку 
залишається віднайти, він – у самій людині, у тому, як у першу чергу в 
її індивідуально–особистісних характеристиках розгортається її життя, 
якою вона постає крізь її життєдіяльність. Сенс буття при–відкривається 
в аспекті самотворної зорієнтованості людини на вищі цінності та ідеали. 
«Специфіка сучасно ситуації, – зазначає І.В.Степаненко, – полягає у тому, 
що на зміну традиційної ціннісно–смислової зумовленості людського 
життя прийшов ціннісно–смисловий плюралізм. За таких умов сенс уже 
не привноситься ззовні, а людина потребує вміння відшукувати, обира-
ти та реалізовувати низку автентичних для неї смислів, тобто потребує 
вміння здійснювати процес життєтворчості, володіння мистецтвом жити» 
[1,222]. 

Потреба в оволодінні мистецтвом жити – це вимога не тільки сучас-
ної цивілізації, а й сучасного українського суспільства. Реалізація цієї 
потреби має не тільки первинне особистісне значення, але є однією з 
необхідних умов виходу українського суспільства із шоку посттоталі-
тарної аномалії, з властивими їй граничною життєвою дезорганізацією, 
ціннісно–нормативним вакуумом, розквітом егопраграматичних форм 
життя, почуттями соціальної зайвості, відчуженості.

Крім цього слід наголосити на «благодійність впливу української куль-
тури» (О.Ольжич) і на тому, що вміти правильно жити – це також зуміти 
збагнути, що культура завжди національна, що національна культура та 
національна свідомість – найважливіші чинники гуманізації умов існу-
вання; що національна культура – життєва основа збагачення особистості, 
її духовного світу; що водночас з утвердженням особистісного буття вона 
й існує в усьому історично визначеному багатоманітні її можливостей, 
форм, напрямків: національна культура та особистісне буття взаємно 
передбачають, потребують одне одного. 

Українське суспільство ще значною мірою залишається маргіналізова-
ним. Мається на увазі амбівалентність соціальних груп, їх існування на межі 
різних соціокультурних, соціально–політичних, соціально–економічних 
зломів. Це призводить до поширення таких форм маргінальності, як гро-
мадянська, політична, соціальна, економічна, духовна. За цих умов людина 
(зокрема молода) не почуває себе господарем свого власного життя, не 
має визначеної життєвої позиції, а суспільство позбавлене дієздатного, 
свідомого, відповідального суб’єкта власного розвитку.

Поширенню маргіналізації людини та суспільства в цілому сприяють 
такі фактори, як розбалансованість системи власності на знаряддя та 
засоби виробництва, відсутність привабливої соціальної перспективи, 
нерозвиненість демократії, підміна повноцінного життя боротьбою за 
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виживання. Ці чинники, будучи взаємопов’язаними, формують механізм 
гальмування поступального розвитку життєдіяльності людини.

Розглядаючи ці чинники в контексті визначення детермінант опти-
мізації процесу, що нас цікавить (тобто життєтворчість), безумовно, 
необхідно враховувати нагальну необхідність усунення негативних на-
слідків впливу згаданих факторів, що призводять до гальмування процесів 
життєздійснення сучасної людини (або ж, як мінімум, їх послаблення) 
[3;4;5].

Засоби виконання накреслених завдань передбачають розробку 
життєвої програми за багатьма параметрами, яка може бути ідентичною 
життєвому проекту. 

Проект життя – це погляд у майбутнє крізь призму сподівань, намірів, 
цілей та думок. У ньому визначаються також тактика, техніка та спосо-
би розв’язання життєвих завдань, здійснення задуманого, бажаного. У 
цій якості життєвий проект, програма, план виступають як інструменти 
саморегулювання особистістю свого життєвого процесу, спрямовуючи 
його наперед визначеним шляхом.

Скептичне ставлення до життєвого проектування, та програмування, 
яке спостерігається і серед науковців, і на побутовому рівні, на тій підставі, 
що, мовляв, особистість, опинившись у «прокрустовому ложі» проекту 
чи програми свого життя, позбавляється свободи дій та вибору, є безпід-
ставними. Навпаки, ці своєрідні документи організують, упорядкують 
індивідуальне життя людини, зовсім не звужуючи поля її свободи, а лише 
вкладаючи її вияви у цивілізовані рамки.

Коріння термінів «проект», «проектування» походить від латинського 
«projectys» – «кинутий уперед». До початку ХХ ст. це поняття вживалося 
переважно в техніці, будівництві та природознавчій науці, згодом воно 
поширюється й на інші сфери людської діяльності, зокрема соціальну. 
Перші спроби застосування понять «соціальний проект», «соціальне про-
ектування» відносяться до 20–х років ХХ ст. і пов’язані, зокрема, з іменами 
першопрохідців соціальної інженерії – Р.Паунда, С.Веббів, Б.Веббів в 
США, А.К.Гастева та Н.А.Витке в СРСР.

Із 60–х років ХХ ст. радянські вчені починають особливо активно 
розробляти понятійний апарат соціальної проективно–конструктивної 
діяльності. У процесі цієї дослідницької роботи, що продовжується і нині 
вже пострадянськими суспільствознавцями, виділяють декілька позицій 
розуміння суті соціального проектування:

об’єктивно–орієнтований підхід, у рамках якого соціальне • 
проектування визначається як особлива планова діяльність із 
відтворення нових або реконструкції існуючих об’єктів, що ви-
конують важливі соціокультурні функції;
проблемно–орієнтований підхід, за яким соціальне про-• 
ектування трактується як органічний та завершений етап 
соціально–діагностичної роботи;
суб’єктивно–орієнтований (тезаурусний підхід), згідно якого со-• 
ціальне проектування є багатоманітною, багаторівневою працею 
практиків, які озброєні простими алгоритмами дій з врахуванням 
наявних ресурсів і наслідків соціальних інновацій, що пропону-
ються [6,23–30].

Якщо спробувати провести узагальнення цих різних точок зору, то 
вони можуть бути кваліфіковані як такі, що позначають особливу форму 
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соціально–пізнавальної діяльності, що орієнтована на відображення та 
створення бажаного та здійсненного соціального майбутнього.

Призначення будь–якого соціального проекту – зміна соціального 
середовища, здійснення інновації. Інновація – не просто відновлення (а 
саме таке значення цього латинського слова), це свідома діяльність по 
конструюванню нового та його впровадження в життя на основі пере-
осмислення попереднього досвіду.

Соціальні інновації можуть мати різні форми, вибір яких звичайно не 
випадковий. Він диктується часом, установками даної історичної епохи і 
даного співтовариства людей.

Соціальне проектування у своїй основі передбачає певні соціальні 
зміни. Ці зміни задумуються, отримують обґрунтування, плануються. 
Інакше кажучи, соціальне проектування являє собою різновид іннова-
ційної діяльності. У великих соціальних проектах багато чого спільного 
із соціальними реформами – і вони теж піддані небезпеці перегляду, чи 
скасування, ревізії в силу обставин, що зв’язані з особливостями функці-
онування вищих рівнів влади. Але є і такі проекти, що зачіпають інтереси 
невеликих груп людей і навіть окремих індивідів.

Тезаурусний підхід дозволяє обґрунтувати різноманіття та багаторів-
невість соціально–проективної діяльності, зрозуміти причини розбіжності 
задуму і виконання, провалу «сильних» та успіху «слабких» проектів. 
Якщо визнати справедливість цієї позиції, то для соціального проекту-
вання випливає, що:

У наш час прийнятні такі плановані соціальні зміни, що: а)обмежені 
в масштабі, б)обмежені в ресурсах, в)обмежені в часі, г)відповідають 
прийнятим у співтоваристві ціннісно–нормативним вимогам. Прагнення 
проекту до всеосяжних результатів (загальне щастя та інші) суперечить 
особливостям сучасного світу.

Проектування в соціальній сфері не повинне надавати значення тільки 
досягненню деякого результату. Цінним є і сам процес розробки проекту 
(від його задуму, від народження ідеї) і його реалізації. Процесуальна 
сторона проектування в багатьох випадках виходить на перше місце.

У фрагментарному та хаотичному соціальному світі цілісність 
суспільно значимих дій забезпечується тезаурусами активної частини 
суспільства (у нашому випадку – тезаурусами, що належать ініціаторам 
соціальних проектів).

Соціальний проект як тип організації життєвого простору щонайкраще 
відповідає обмеженням та вимогам нашого часу. Виходячи із тезаурусного 
підходу, соціальне проектування – не вузькоспеціалізована діяльність 
учених–теоретиків, а різноманітна, з різним рівнем робота практиків, 
озброєних простими алгоритмами дій з урахуванням наявних ресурсів та 
наслідків пропонованих соціальних інновацій. У цій роботі, зрозуміло, є 
місце і для теоретиків, але в конкретних проектах вимагаються головним 
чином їхні прикладні знання.

Технологічним розробкам в галузі соціального проектування повинне 
передувати філософське осмислення його основ, цілей і меж застосування. 
Але воно не обов’язково повинно носити занадто загальний характер. У 
менеджменті є і більш прикладне використання терміна «філософія»: 
говорять про «філософію фірми», «філософії маркетингу» і т.д.

У рамках тезаурусного підходу філософію соціального проектування 
виражають кілька кардинальних ідей і положень:
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1. Треба експериментувати. Людина відкрита соціальним змінам, вона 
по своїй природі соціальний експериментатор – така установка ініціатора 
соціального проекту. Звичайно, усім відома і консервативність людей, 
небажання змін. Але ініціатор соціального проекту не може не ставити на 
перше місце ті риси самоорганізації людей, що дозволяють задумувати, 
планувати та здійснювати соціальні нововведення. Нам варто пам’ятати 
слова Бенедикта із шекспірівської комедії «Багато шуму з нічого»: лю-
дина – істота не постійна. 

Відкритість до нововведень – попередня умова їхньої розробки і здій-
снення. Соціальні зміни бажані, але міра бажання істотно розрізняється 
і по типах суспільства, і по ситуації, що склалася в даному місці і тепер, і 
по особливостях світосприймання окремих людей та їхніх співтовариств. 
Особливе прагнення до змін властиво перехідним епохам, у найбільшій 
мірі стимулюючим соціально–проективну діяльність.

Але відкритість нововведенням зовсім не означає можливості без-
межного соціального експерименту. Це відкритість у рамках соціально 
прийнятих рішень, що відповідають прийнятій ціннісно–нормативній 
системі. Суспільство парадоксальним чином виходячи з цінностей та 
установок свого часу нерідко приймає слабкі проекти та противиться 
сильним.

2. Проект цікавий не для усіх – але для багатьох. Людина як 
ціле унікальне, в окремих же властивостях і відносинах вона типова. 
Невизначеність та мозаїчність життєвого простору переборюється в галузі 
соціального проектування введенням параметра типовості:

а) потреби людей типові ( що підходить для одного, то підходить для 
багатьох);

б) життєві траєкторії людей типові (форми життєдіяльності одного є 
форми життєдіяльності багатьох);

в) поведінкові реакції людей типові (подібні стимули народжують у 
визначеному соціальному середовищі подібні реакції);

г) завжди знайдеться визначений тип, а виходить, і група людей, що 
підтримуючи пропонований проект мають потребу в його здійсненні.

Але типове не є характерне для всього суспільства. Ідея ощасливити 
усіх залишається утопією. 

3.«Ми» завжди кращі, ніж «вони». Розподіл на «ми» і «вони», 
«свої» і «чужі» – природний для людини спосіб суб’єктивного пере-

структурування суспільства, подолання соціальних розходжень, з одного 
боку, і встановлення соціальних дистанцій, з іншого. Соціальні проекти 
активно беруть участь у такім переструктуруванні, зближаючи учасників 
проекту, перетворити хаотичну масу в щось визначене, стійке та зв’язане 
внутрішніми значеннями (ціннісно–нормативною системою).

Серед соціальних цінностей людей солідарність – одна з вищих. Явною 
чи латентною (схованою, прихованою) метою соціального проекту завжди 
є досягнення солідарності людей, включаючи і групову солідарність безпо-
середніх учасників проекту. Поділ на «ми» і «вони» та зміцнення почуття 
відданості та довіри «своїм» властиві навіть тим хто прагне до соціальної 
єдності та загального взаєморозуміння: у кінцевому рахунку це шлях до 
розширення «ми», а не до подолання дистанції між «ми» та «вони». 

4. Треба створювати можливе. Границі проектування соціальних змін 
визначаються «інтересом епохи». У творчому плані цим не скасовується 
розробка позамежних ідей, і на попередніх етапах роботи, включаючи 
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концептуальний етап, можна «вимагати неможливого», що лише відтіняє 
устремління до створення можливого.

5. Треба шукати союзників. Ініціатор соціального проекту досягає 
успіху там. Де його проект не нав’язується людям, а вибирається ними. 
Ініціатор проекту прагне до кращого майбутнього, але він повинен пере-
конати інших у тому, що це і для них краще майбутнє.

Тезаурусний підхід до соціального проектування ефективний в умовах 
ринкової економіки. Суб’єктна орієнтація проекту, його зв'язок з тезау-
русом ініціатора – не єдина характеристика творчої волі, реалізованої в 
проекті: у виборі чи відкиданні даного проекту виявляється творча воля 
інших суб’єктів життєдіяльності.

Відомий український філософ С.Б.Кримський, відзначаючи роль та 
значення соціального проектування, зауважує: «Актуалізація завдань про-
ектування дійсно пов’язана зі станом сучасної цивілізації, яка маніфестує 
зростання соціальної небезпеки, помилки і тому затверджує необхідність 
проектного випробування всього нового» [7,62].

Ядро (оцінка результативності) соціально–проективної діяльності усе 
більше зміщається у ціннісну сферу. Саме в силу цієї обставини виникає 
можливість подивитися з нової точки зору на підходи, що затвердилися 
у нас в країні, до соціального проектування. 

У сучасній Україні найбільш розповсюджений об’єктивно–
орієнтований підхід до соціального проектування. Цей термін 
запропонований відомою дослідницею проблем соціального проектування 
Т.М. Дридзе для позначення концепцій, розроблених Г.А.Антонюком, 
Н.А.Аітовим, Н.И.Лапиним, Ж.Т.Тощенко та ін. Соціальний проект із 
позицій такого підходу має на меті створення нового чи реконструкцію 
наявного об’єкта, що виконує важливу соціокультурну функцію. Це може 
бути школа, лікарня, спортивний комплекс, але як об’єкт проектування 
можуть виступати також соціальні зв’язки та відносини, а також життєт-
ворення людини.

Людина, соціальна група, як уже зазначалось, виступають як активний 
діяч, творець соціальної діяльності. Ця активність (соціальна суб’єктність) 
виявляється у відтворенні та відновленні суспільних відносин, у со-
ціальному конструюванні та проектуванні реальності, у різних формах 
життєтворення, життєдіяльності.

Соціальна суб’єктність перетворюється у форми життєдіяльності від-
повідно до суспільних умов і несе на собі відбиток прийнятих у суспільстві 
моделей поведінки. Соціальна поведінка людей надзвичайно різноманітна, 
якщо дивитись на неї як на серію подій. Але за цією розмаїтістю стоїть 
досить обмежене число життєвих концепцій – найбільш загальних ліній 
соціальної поведінки, ставлення до життя.

Можливі різні класифікації життєвих концепцій. Проте можна 
об’єднати різні лінії соціальної поведінки у три життєві концепції людей 
(як індивідів, так і співтовариств).

Перша життєва концепція: рухатися з волі життєвих хвиль. Ця 
концепція знайшла своє теоретичне обґрунтування у скептицизмі – фі-
лософському вченні, що йде з глибини віків. 

Засновник скептицизму давньогрецький філософ Пірон сформулював 
вихідну тезу цієї життєвої концепції в словах: «Ніщо не є в більшому сту-
пені одне, чим інше» [8,14]. Зміст цієї формули такий: людина має справу 
з формами речей, але їй не відомі властивості речей; тому варто утримува-
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тися від рішень і виявляти апатію. Атараксія (бездіяльність) – найкраща 
позиція для людини, що у реальності повинна слідувати правдоподібності, 
традиціям та природі. 

Ця життєва концепція досить поширена в деяких країнах (зокрема, у 
країнах, де сповідується буддизм) і менш поширена в інших (наприклад, 
у протестантських).

Друга життєва концепція: активно захищати традиції. Деяка час-
тина людей дуже жорстко дотримується цієї позиції. Це характерно для 
патріархальної родини, для деяких закритих співтовариств, нерідко кон-
сервативна тенденція виявляється серед політиків та діячів мистецтва, 
скрізь, де новаторські віяння небезпечні для традицій.

Третя життєва концепція: змінювати світ. Тут є два різновиди, точ-
ніше – дві різні лінії соціальної поведінки. Одна з цих ліній веде людину 
чи співтовариство до зміни світу шляхом особистого самовдосконалення, 
критики недосконалості суспільного устрою.

Інша лінія – дії щодо зміни суспільства шляхом інновацій. Іноді 
інновації стають всеохоплюючими та потрясають основи соціального 
устрою. Це завжди характерно для соціальних революцій, а іноді – і для 
реформ.

У реальному житті з причини його суперечливості та парадок-
сальності мають місце ситуації, коли проектування та планування 
підпорядковуються не творчим, а руйнівним цілям. Ясна річ, що це так, 
коли складені проект та програма адекватні справжнім особистісним на-
мірам, сподіванням, цілям та життєвим обставинам, в яких відбувається 
життєдіяльність особистості, коли вона спрямована на її саморозвиток, 
а не на саморуйнування, і не використовуються на шкоду іншим. Лише в 
цьому випадку життєвий проект, план, програма відповідатимуть своєму 
сутнісному призначенню – сприяти розвитку особистості та повноті її 
життєздійснення.

Життєвий проект – особистий документ, який певною мірою роз-
криває таємницю особистості, а «таємниці людської душі великі» 
(І.С.Тургенєв). Автор проекту зацікавлений у розкритті цієї таємниці, 
бо лише у такому випадку він може стати творцем своєї долі. Однак він 
може і не бажати відкрити свою таємницю іншим. Саме автор визначає 
ступінь відкритості проекту, його гласності, публічності. Щоб поєднати 
ці дві площини – «закритості» та «відкритості» – можна скласти два ва-
ріанти: розгорнутий, з тим ступенем відкритості проекту, його гласності, 
які визначить сама особистість, і проект, до якого перейде лише те, що 
особистість вважатиме можливим відкрити іншим: рідним, наставникам, 
друзям. Оскільки процес життєвого проектування має індивідуальний ха-
рактер, то, природно, він може мати різний ступінь повноти, різну форму, 
структуру, включаючи ті чи ті моменти життєвого процесу особистості. 
Отже, вже на цій стадії є можливість виявляти творчість, робити корекції 
у своє життєздійснення. Готовність до життєтворчості визначається не 
тільки наявністю відповідних знань та потреб, а й здатністю їх реалізу-
вати та застосовувати у реальному (власному) практичному житті. На 
помилках вчаться ( переважно на власних) і щоб запобігти цьому можна 
вже у межах навчально–виховного процесу застосовувати попередню 
апробацію різних життєвих стратегій, моделювання складних життєвих 
ситуацій: здійснити попередню перевірку ефективності життєвих планів 
та їх відповідності схильностям (нахилам) особистості.
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Джура А.Д. «Искусство жить» как принцип жизнетворчества 

личности

«Искусство жить» рассматривается как один из основних принципов жиз-
нетворчества личности.

Ключевые слова: жизнетворчество, личность, культура, духовность, 
творчество.

Jura, A.D. «The Art to Live» as the principle of life creation by a person 

«The Art to Live» is reviewed as one of the basic principles of the life–creation 
by a person. 

Key words: the life creation, a personality, culture, spirituality, creation.
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УДК: 115:316.258 Ілляхова М. В. 

Часовий аспект соціальних змін

Досліджується проблема темпоралізації елементів соціальної 

системи. Аналізуються динамічні якості соціальної реальності 

на основі досліджень Н. Лумана, Уайтхеда А.Н. Зроблено 

висновок, що система має забезпечити власну темпоральну 

комплексніть.

Ключові слова: соціальний час, соціальний процес, статичність, 

динамічність, система, структура, темпоралізація, само референція.

Ідея темпоральності завжди залишається актуальною як з теоретичної, 
так і з практичної точки зору, оскільки темпоральність може розглядатися 
як структура або в якості умови, принципів, або правил в якості 
становлення будь–яких форм людської життєдіяльності. Зрештою, всі 
соціальні явища, процеси відбуваються в певний момент часу та мають 
свою протяжність. Так, суспільство постає перед нами зовсім не як цілісна 
сутність, але як багаторівневий внутрішньо зв’язаний потік процесів. За 
словами Едварда Шилза, суспільство – трансчасовий феномен. Воно не 
утворюється буттям на даний момент. Воно існує лише через час. Воно 
функціонує завдяки часу [7,57].

Незаперечним також є те, що час тісно пов’язаний із соціальними 
змінами. Адже сама ідея часу походить зі зміни природи реальності. 
Неможливо сприймати або уявляти час без посилань на якісь зміни та 
навпаки, ідея зміни, що відокремлена від часу є просто незрозумілою. 
Питирим Сорокін чітко підкреслив, що «будь–яке Становлення, Зміна, 
Процес, Зсув, Рух, Динамічний Стан, в протилежність існуванню, перед-
бачає час» [5,157]. Саме на проблемі часу як аспекті соціальних змін буде 
сконцентрована увага в даній статті.

Нещодавно наукова думка поставила під сумнів надійсть класичної 
моделі суспільства, а саме дихотомію соціальної статики та динаміки. На 
даний момент все більшого значення набувають дві обставини: по–перше, 
бажання досліджувати динамічні якості соціальної реальності (сприйнят-
тя суспільства у русі); по–друге, прагнення розглядати в якості об’єкта 
не суспільство, а його становлення (Георг Зіммель), його диференціацію 
(Нікдас Луман). Думка про те, що дихотомія статики та динаміки може 
стимулювати пізнання, а досліджувати незмінні об’єкти, протяжності, 
структури або цілосноті не має сенсу, прийшла з природничих наук. 
Альфред Н. Уайтхед сформулював цю думку наступним чином: «Зміна 
належить да самої природи речей» [6,559]. Така суто динамічна або про-
цесуальна настанова досліджувати події, але не речі, процеси, але не стани, 
згодом стала домінуючою тенденцією сучасної соціальної думки. 
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Відповідно, суспільство стало розглядатися не як статичний, стабіль-
ний стан, але як процес, не як квазіоб’єкт, але як невпинний потік подій. 
Суспільство (групи, організації, спільності) може існувати лише остіль-
ки, оскільки всередині нього щось відбувається, щось змінюється, тобто 
онтологічно суспільство не існує і не може існувати у незмінному стані. 
Вся соціальна реальність є динамічним потоком змін різної швидкості, 
інтенсивності, ритму, темпу. За словами Петера Штомпки «…життя – ні 
що інше, як рух, прагнення та зміна. Коли зміна відсутня, то й життя не-
має, настає смерть» [7,35]. 

Таким чином, кожний соціальний феномен або подія пов’язані з ін-
шими, тобто абсолютно окремих, унікальних або ізольованих феноменів, 
подій не існує. Дане відношення пов’язаних між собою подій є проце-
сом. Класичне визначення соціального процесу сформулював Питирим 
Сорокін: «Під процесом розуміють будь–який вид руху, модифікації, 
трансформації, чередування або «еволюції», тобто будь–яка зміна об’єкта, 
що досліджується, напротязі певного часу, чи то зміна його місця у про-
сторі, чи то модифікація його кількісних або якісних характеристик» 
[5,155]. 

Так, можна сказати, що соціальна зміна – це соціальний процес, який 
поєднує послідовність соціальних подій. Оскільки сам час заданий перш 
за все у соціальних змінах, то він може бути зворотним або незворотним. 
За словами Нікласа Лумана «… незворотність часу є в свою чергу є лише 
абстракцією просторово–часового континууму, який охоплює зворотність 
та незворотність; але в якості абстракції він є не лише поняттям, але і фак-
том макроскопічного порядку природи. Однак початково сам час заданий 
нечітко та залишає простір для переходу незворотнього до зворотнього 
більш високого порядку, та навпаки» [2,77].

Дійсно, уявлення про час майже завжди супроводжується метафорою 
незворотності. Адже неможливо помислити щось «назад», відчути щось 
«навпаки». Кожна дія має свій початок та постійно наближається до пев-
ної визначеної мети, або до кінцевого стану. Так, кожна наступна стадія 
відрізняється від попередньої та охоплює її результат, тоді як кожна по-
передня – створює необхідність для наступної. Але «чим би то не був час, 
він не примушує до незворотності» [2,76]. В даному виразі Ніклас Луман 
підводить до того, що така незворотність часу в якості послідовного розді-
лення теперішнього на минуле та майбутнє має силу не для всіх систем. 

Комплексна система необов’язково повинна спиратися на таку послі-
довність у часі, навіть більше, вона повинна відмовитись від синхронізації, 
оскільки має бути здатною передбачати та перехоплювати ризик, що 
виникає в результаті її часової невідповідності навколишньому світу. 
Відповідно, даний процес пристосування потребує часу. Таким чином, 
по відношеню до системи та навколишнього світу повинні існувати вбу-
довані зсуви у часі, що взаємодоповнюють, виправляють себе, та вони 
не обов’язкого мають бути одночасними й неперервно слідувати один за 
одним. Ніклас Луман вказує на те, що «системи можуть підготовлювати 
реакції, можуть тримати їх напоготові на будь–який випадок; вони можуть 
реагувати на миттєві можливості або перешкоди тривалими процесами, 
або припиняти реакцію, при цьому не руйнуючись» [2,78].
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Для здійснення такої рефлексії система має дві різні форми: 
структура та процес. Звісно, вони передбачають один одного, оскільки 
структурування є процесом, процес має структуру. Але різняться вони 
саме відношенням до часу. Структури утримують зворотність часу, 
оскільки вони завжди залишаються відкритими для можливостей вибору. 
Навпаки, як вже зазначалося, процеси позначають незворотність часу, 
передусім, вони складаються з незворотних подій. Структури створюють 
можливості поєднувати елементи між собою в більш конкретних діючих, 
повторюваних, очікуваних зв’язках. Завдяки такому відбору, вони здатні 
спрямовувати подальші акти відбору, при цьому кожен раз редукуючи 
нові можливості. Процеси здійснюються завдяки тому, що конкретні події 
відбору вибудовуються у часі відносно один одного в якості передумов. 
Відповідно, структура має справу з попереднім відбором та є діючою, коли 
процес є вже послідовністю конкретних подій. Ніклас Луман констатує, 
що завдяки наявності у системі даних форм рефлективного відбору, вона 
може «регулювати власний аутопоезис» [2,80]. 

Завдяки тому, що система здатна контролювати травалість власних 
елементів, зменшувати або зовсім редукувати їх до неіснуючих подій, вона 
може брати участь у побудові незворотності часу. Сама по собі система 
не здатна до таких дій, але вона може копіювати незворотність та ство-
рювати структури, що здатні пов’язувати нові та зниклі елементи. Тобто 
система має прилаштовуватись до незворотності часу. Така процедура є 
темпоралізацією. 

Темпоралізація комплексності має здатність вибірково поєднува-
ти елементи у часовій послідовності. В такому випадку це потребує і 
темпоралізації самих елементів системи, а саме: елементи повинні іденти-
фікуватися у часі в якості подій, інформації або дій, тим самим віддаватися 
незворотності часу. Для забезпечення такої ідентифікації темпоралізація 
вимагає постійної зміни елементів. Дія не залишається просто актом, 
подія не залишається просто подією. Також темпоралізовані елементи 
неможливо посилити шляхом повторення, вони початково орієнтовані 
на приєднання чогось іншого. Вони можуть актуалізувати лише миттєві 
зв’язки і тому в кожний момент створюють нові ситуації, що орієнтовані 
на зміни. Таким чином, темпоралізація комплексності здійснюється за-
вдяки темпоралізації елементів системи.

Система створюється з нестабільних елементів, які існують лише ко-
роткочасно, а у випадку дії взагалі не мають власної тривалості, оскільки 
зникають разом із виникненням дії. Звісно, кожний елемент має свою 
тривалість у часі, але тривалість, в якій він розглядається як цілісність, 
визначається самою системою. Ніклас Луман зазначає, що: «стабільна 
система складається із нестабільних елементів; її стабільність криється в 
ній самій, але не в її елементах; вона створюється на взагалі не «існуючій» 
основі і саме в цьому сенсі є аутопойетичною системою»[2,83]. Але незва-
жаючи на це, система складається із власних елементів, тобто подій. Вона 
не має основи для тривалості поза подіями. Саме тому ми переживаємо 
теперішнє як миттєве. Тому не можна відокремлювати події від системи, 
«подія не відокремлюється від цілого, але виявляється в цілому» [2,83].

Висновки, що виведені із концепці події та структури Нікласа Лумана 
домінують і в науковій теорії. Сам дослідник посилається на теорію 
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Альфреда Н. Уайтхеда, який виходить з того, що просторово–часові від-
ношення не є зовнішніми. «Концепція внутрішніх відносин потребує ідеї 
субстанції як синтезуючої діяльності події, що виникла» [6,487]. Даний 
процес здійснення є узгодженням синтетичних активностей, завдяки яким 
різні події стають існуючими. Це, передусім, узгодженість основних діючих 
субстанцій, завдяки чому дані субстанції стають індивідуалізаціями. Як 
зазначає Ніклас Луман, «не суб’єкт, а час, що розкладений на події, надає 
дії її індивідуалізацію» [2,379].

Альфред Н. Уайтхед засвідчує, що його вчення виходить із концепції 
подій та природи стійких об’єктів. «Завдяки внутрішній стійкості подія 
здійснює значний вплив на зміну навколішнього середовища. Подія у 
процесі самоздійснення виявляє структуру, що внутрішньо належить 
події, та дана структура потребує певної тривалості, яка визначається 
деяким значенням одночасності. Кожне таке значення одночасності 
пов’язує структуру з певною просторово–часовою системою» [6,407]. 
Таким чином, дійсність просторово–часових систем конституюється у 
процесі реалізації структури.

Так, подія інтерпретується як просторово–часова зміна. Подія по-
чинається як наслідок, що звернений до минулого, а закінчується як 
причина, що звернена до майбутнього. «Об’єкти суть ті елементи в при-
роді, які можуть бути знову» [6,435]. Альфред Н. Уайтхед вважає, що 
темпоральність виникає як наслідок більш фундаментального природного 
фактору. Основою є становлення та тлінність епізодичних подій або 
дискретних епізодів досвіду, які є «актуальними речами». Кожна подія є 
актуальною, оскільки виникає. Вона конституює себе в якості суб’єкта із 
елементів, що виведені із власного минулого. Таку первинну активність 
Альфред Н. Уайтхед описує як зрощення, формування особливого іс-
нування. Зрощення рухається у напрямку своєї цілевої причини, що є її 
суб’єктивною метою.

Другий вид становлення – перехід від одного існуючого до іншого. 
Зупинка процесу у випадку формування окремо існуючого конституює 
дане існуюче як первинний елемент конституювання інших окремо іс-
нуючих елементів, що проявляються у випадку повторення процеса. 
Перехід є механізмом діючої причини, що є вічним минулим. Коли ж по-
дія стає повністю визначеною, вона наповнюється «тлінністю», втрачає 
активність. Але така визначена подія залишається актуальною в іншому, 
не менш важливому, сенсі – як ефективна. Кожна річ, що визначила себе, 
в свою чергу є елементом для побудови послідуючих активних випадків. 
Даний процес становлення актуальних речей та послідуючого наповнення 
їх тлінністю, тобто перехід із стану активності до фіксованих, пасивних, 
незмінних об’єктивних визначеностей є потоком становлення. «Даний 
перехід – зазначає Альфред Н. Уайтхед – із суб’єктивності теперішнього 
до об’єктивності минулого визначає, таким чином, векторну асиметрію 
часу» [6,501]. 

Завдяки тому, що об’єктивовані минулі події є у буквальному сенсі 
матеріальною причиною активності у теперішньому між «актуальни-
ми речами» можна прослідкувати аналогію з В–рядами Мак–Тагрта 
(раніше–пізніше). Ніклас Луман вказує, «без даного часового зв’язку, 
який неможливо замінити ані предметним, ані соціальним визначенням 
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смислу система і навіть дія взагалі зникли б разом із останньою подією, 
що відбулася б» [2,379].

Даний причинний зв’язок від минулого до теперішнього більш асиме-
тричний: зв’язки речей теперішнього з їх попередниками завжди внутрішні, 
тоді як речі минулого завжди пов’язані з перебуваючим у теперішньому 
зовнішнім образом. Майбутнє, згідно з Альфредом Н. Уайтхедом, це 
центр нереалізованих можливостей, які можуть стати дійсністю або ні. 
Момент теперішнього «настільки далекий у часі, наскільки це можливо, 
оскільки для належної активної самопобудови або зрощення актуальних 
можливостей нічого більш віддаленого не існує» [6,509]. Таким чином, 
часовий потік постає не як образ прокрутки готової кіноплівки, але як 
неперервно діюче виробництво постійно змінюючих один одного кадрів 
незавершеного фільму. Тут стає доречним вислів Штомпка: «… суспіль-
ство перебуває у постійному русі від минулого до майбутнього. Його 
теперішнє – просто фаза між тим, що відбулося, і тим, що відбудеться. У 
теперішньому існують відгомони, сліди минулого та потенційні ростки 
майбутнього. Природа суспільства така, що її попередні стадії причинно 
пов’язані з поточною, теперішньою фазою, а вона, в свою чергу, формує 
грунт для послідуючої» [7,68].

У теперішньому об’єктивно існує лише необхідність появи майбутніх 
реальних подій та необхідність того, що такі майбутні події відповіда-
тимуть умовам, що є сутністю теперішньої події. Майбутнє належить до 
сутності факту теперішнього та не має іншої реальності, окрім реальності 
факту теперішнього. «Природі буття властиве те, що вона має в собі по-
тенцію для кожного випадку становлення» [6,578].

«Актуальні речі», реальні існування, атомізують континуум і те, що до 
цього було потенційним стає реальним. Атомізація протяжного контину-
уму є також її темпоралізацією. Атомізація – необхідна умова реальності 
часу. Темпоралізція є реалізацією цілісного організму. Це не є непервним 
процесом. Темпоралізація є атомарною послідовністю. Таким чином, час 
атомарний, хоча те, що темпоралізується, ділиме. Можна сказати, що час – 
це те, що відбувається, змінюється. «Здійснення є становленням часу у 
полі протяжності» [6,609].

Таким чином, можна зказати, що система Альфреда Н. Уайтхеда 
повністю конкретизована лише на рівні своїх елементів. Лише так вона 
час від часу набуває реального існування. Але темпоралізовані елементи 
(події, дії) завжди мають в собі момент несподіваності, завжди є новими 
комбінаціями визначеності та невизначеності. Ніклас Луман зазначає, що 
такий підхід виключає можливість наукової програми, яка спрямована 
на пояснення конкретного, оскільки тут ми маємо справу лише з об-
меженим приблизним розумінням конкретного. Насправді ж, проблема 
полягає не тільки у неосяжній комплексності конкретного, але в її часовій 
перервності.

З однієї сторони подія, виводить наслідки з того факту, що жоден 
об’єкт не може змінити своє відношення до часового потоку. З іншого 
боку, будь–яка подія змінює минуле, майбутнє та теперішнє, оскільки 
передає статус теперішнього наступній події та стає для неї минулим. 
Разом із таким мінімальним зсувом у той самий час може змінюватися 
і релевантна точка зору, що структурує та обмежує горизонти минулого 
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та майбутнього. Ніклас Луман зазначає, що: «…в даному сенсі будь–яка 
подія призводить до загальної модифікації часу. Пунктуалізація елемен-
тів в якості подій у часі можлива лише у часі і лише завдяки йому; але 
за рахунок зникнення та загальної модифікації вона реалізує максимум 
свободи по відношеню до часу. За додаток свободи доводиться сплачувати 
створенням структури; звідси виникає необхідність регулювати відтво-
рення подій подіями» [2,378].

Саме тому самореферентні системи повинні розвивати структури, що 
здатні пов’язувати події та дії. Такий зв’язок має форму «раніше–пізніше». 
Без даного часового зв’язку, як вже зазначалося вище, система просто 
зникла б. Але завжди існує певний мінімум несподіваності, а саме зняття 
того, що було раніше, оскільки новизна конституйована у новій дії, яка 
ще не є елементом системи. В даному відношені така ненадійсть також є 
структурною умовою. У випадку знищення будь–якої ненадійності струк-
тура також знищила б саму себе, оскільки її основною функцією є саме 
забезпечення аутопойетичної репродукції. В даному відношенні разом із 
виникненням структури завжди виникає й необхідна міра ненадійності.

Також подібне можна розглядати і навпаки – без будь–якого компо-
ненту несподіваності, без відхилення від предметно стійкої дії неможливо 
було б темпоралізувати, тобто закріпити дію за певним моментом часу. 
Так без факту несподіваності не виникло б жодної структури. Але нове 
не залишається таким, оскільки одразу повертається у часовий конти-
нуум за рахунок того, що конституює власні часові горизонти минулого 
та майбутнього. Таким чином, нове знову поєднується та розглядається 
як таке, що можна знову переживати. Це також справедливо й для осо-
бистісних дій. 

З цього приводу Райнгарт Козеллек зазначає: «Саме той часовий 
мінімум, який народжується в проміжку між тим, що було досі, і що буде 
потім, переповнює нас здивуванням. Відбувається розрив безперервнос-
ті, що пролягає між попереднім досвідом та очікуваним прийдешнього. 
Досвід формується по–новому. Саме цей часовий мінімум між «досі» і 
«потім», що не мають вороття, є рушійною силою несподіванок, які ми 
переживаємо»[1,38]. 

В даному випадку очікування також є структурами, аутопойетичною 
потребою для відтворення дій. (Тут необхідно зазначити: Ніклас Луман 
абстрагується в напрямку загальної значимості для особистісних та со-
ціальних систем, тобто такі поняття як очікування, переживання, інтенція, 
дія є елементами структури, якими можуть бути як психічні, так і со-
ціальні системи). Отже, структури очікування є перш за все абсолютно 
простою умовою можливості дій, що здатні до приєднання, і в цьому ж 
відношенні умовою можливості саморепродукції елементів завдяки їх 
власній організації. 

Оскільки елементи пов’язані часом, вони повинні постійно оновлю-
ватись, інакше система зупинила б своє існування. Теперішнє зникло б 
у минулому і нічого іншого не настало б. Ніклас Луман зазначає: «Цього 
можливо уникнути завдяки тому, що смисл дії конституюється у гори-
зонті очікування подальшої дії – чи то очікування продовження ряду дій 
концентрованого смислу, наприклад набір чергової цифри телефонного 
номеру; чи то очікування комплементарної поведінки іншого, коли від-
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криваються двері за дзвінком» [2,380]. Роберт Мертон назвав подібну 
структуру «соціально очікуваною тривалістю». Він вважає, що «існують 
соціальні норми, які складають первинний часовий компонент соціальних 
структур та міжособистісних відносин»[4,63]. Оскільки вони вбудовані 
у соціальну структуру, то регулюють тривалість певних актів: існування 
груп, організацій тощо. 

Таким чином, стабільність очікувань базується на постійному припи-
нені та відновлені дій. Флуктуація матеріалу подій є передумовою того, що 
очікування, на відміну від всіх змін, можливо формувати та утримувати. 
Відповідно, це забезпечує темпоральну комплексність системи.

Отже самореференція системи досягається наступним чином:
вибіркове поєднання елементів;• 
поєднання вільної енергії інших рівнів реальності шляхом • 
взаємопроникнення;
постійного миттєвого нового розриву відношень, що поєднуються;• 
репродукція елементів на основі вибірковості всіх віношень, що • 
поєднуються;
здатність до еволюції, що відкриває можливості для нового • 
відбору.

Така система не є стабільною у часі, вона завжди має прилашто-
вуватись до змін власних структур. Таким чином, система забезпечує 
своє самооновлення у навколишньому світі, який постіно висуває нові 
вимоги.

Так, можна констатувати, що час є не лише універсальним вимірюван-
ням соціальних змін, але й їх основою, констатуючим фактом. Суспільство 
(групи, організації, спільності) може існувати лише остільки, оскільки 
всередені нього щось відбувається, щось змінюється, тобто онтологічно 
суспільство не існує і не може існувати у незмінному стані. Йдеться не 
просто про зміну подій у часі, а саме про час у подіях, тобто темпораліза-
цію самих елементів системи. Відповідно, для того щоб зміни елементів 
системи не суперечили незворотності часу навколишнього світу, система 
має забезпечити власну темпоральну комплексніть. Таке досягнення є 
смислом будь–якої системи. 
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Ильяхова М.В. Временной аспект социальных изменений

Исследуется проблема темпорализации элементов социальной системы. 
Анализируются динамичность социальной реальности на основе исследова-
ний Н. Лумана, А.Н Уайтхеда. Установлено, что социальная система должна 
обеспечить собственную комплексность.

Ключевые слова: социальное время, социальный процесс, статичность, 
динамичность, система, структура, самореференция.

Illyakhova M.V. Time aspect of social changes

The subject of investigation is a problem of temporalization of social system ele-
ments. The dynamic aspects of social reality are taken into consideration on the 
basis of N. Luman, A.N. Whitehead. It is concluded that the system must ensure 
its own temporal complexity.

Key words: social time, social process, statics, dynamics, structure, system,
temporalization, self-reference.
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УДК 130.2 Перехейда О.М. 

Авторитет культури для 
суспільства і особистості

Аналізується роль культури у розвитку суспільства і формування 

особистості; особлива увага приділяється процесам культурного 

саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Ключові слова: культура, особистість, самореалізація, саморозвиток.

Історичний час, в якому ми перебуваємо сьогодні, є глибоко супер-
ечливим. З одного боку, відчувається прогресивний порух у майбутнє, 
з другого – розлад і руйнація усталених традицій, звичних практично 
для кожної особистості. Розставити крапки над «І» може лише історія. 
Однак ми, як її суб’єкти, маємо не лише спостерігати і констатувати, але 
й визначатись, приймати рішення, діяти: до якого берега пристати, в який 
бік гребти, з ким об’єднувати зусилля і від чого відмовлятись. Історичний 
досвід засвідчує, що найбільш міцною опорою, продуктивною основою, 
на яку треба при цьому спиратись, є традиція і культура, вибудовані на 
одвічних національних і загальнолюдських цінностях. Освоєння відродже-
них культурних цінностей є саме тим процесом духовного зростання, які 
возвеличують людину і суспільство, народ і націю, державу і громаду в їх 
загальнцивілізаційному вимірі. Зупинимось на цьому більш детально. 

Духовна культура як об’єкт дослідження має свою структуру (від 
лат. struktura – розміщення, порядок, побудова) – мережу усталених і 
впорядкованих зв’язків між її складовими, елементами, які забезпечують 
її цілісність і тотожність самій собі, тобто зберігають основні якості при 
різноманітних внутрішніх і зовнішніх змінах. Найкраще сутність духо-
вної культури особистості розкриває її структура. До структури духовної 
культури особистості включені такі основні елементи: цінності сфери 
індивідуальної свідомості, тобто світоглядна культура (філософські, 
політичні, наукові, релігійні та інші ідеї і погляди людини), моральна 
культура (норми поведінки, форми спілкування, культура почуттів), 
естетична культура (сприйняття мистецтва і літератури, художнього 
конструювання), а також науково–технічна творчість тощо. Ці ціннос-
ті закріплюються у поглядах та вчинках людей, звичаях і традиціях, у 
творах літератури і мистецтва. Особливий вимір займають у ціннісній 
сфері такі явища духовного життя людей, як мова, мислення (логіка). 
Звільнення людських почуттів та характеру від так званого зоологічного 
індивідуалізму, вміння володіти своїми почуттями і настроями є також 
суттєвими елементами духовної культури; матеріально–технічна база 
духовної культури, яка використовується для виробництва і поширення 
досягнень культури серед населення (поліграфічна, книговидавництво, 
музичних інструментів, паперова; театри, музеї, палаци культури, біблі-
отеки, а також засоби зв’язку, масової інформації тощо).
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«Перед нами, таким чином, постає питання – що таке духовність? Що 
таке дух? Це слово походить від латинського слова «дихання» чи «вітер», 
це невидима сила вітру що приводить дерева до руху. Дух ми можемо мис-
лити як невидиму силу – сутність, що дає життя глибоко захоплює нас, чи 
як джерело, що призводить до руху все, діючи із середини, з глибин. Дух 
не постає вочевидь, не проявляється не демонструється, його не можна 
затримати у долоні…» [1,8].

Перш за все духовний розвиток вчені трактують як ієрархію мета-
мотивів та потреб, виходячи з яких особистість оцінює себе, інших, 
довкілля і діє. Найсуттєвішими є такі потреби: самоповага, пізнання світу, 
себе, сенсу життя, сприймання та створення краси, здійснення добра та 
справедливості, досягнення психічної досконалості. Духовний розвиток 
особистості визначається так: духовне – це ідеальне, всезагальне; життя, 
активність, вчинки, спрямовані до світлого і святого; щедрість, любов до 
ближнього, самовідданість; почуття радості від творення блага; свобода, 
можливість діяти без зовнішнього примусу; досягнення особистості, що 
набуті завдяки власним внутрішнім ресурсам; творчість, безпосередність, 
щирість у діянні добра.

Як зазначав К.Юнг, ментальна духовність має в своїй основі колектив-
ні уявлення та архетипи колективного несвідомого. З плином часу вони 
ускладнюються, вбудовуються і вибудовуються в систему ментальної 
духовності етносу, традиційно передаються через покоління і через колі-
зії та апокаліпсиси в історії етносу. Ментальність включає в себе також 
настанови (стосунки і готовності), які проявляються у передбачуваній, 
наперед визначеній, спрямованості психіки на певний спосіб і стиль 
взаємодії з світом, які (спосіб і стиль) втілюються в образах–уявленнях 
(звична неусвідомлена, але реально діюча інформація) і в автоматичних 
динамізмах (звична не імпульсивна енергетика), через які реалізуються 
образ світу і життєва філософія етносу чи іншої спільноти.

Ментальна духовність інтеріоризуючись в психіку окремого індивіда 
закладає там «базову особистість», характерну для даної спільноти, яка 
здійснює упорядковуюче структурування світу та регуляцію діяльності 
і поведінки цього індивіда у відповідності з образом світу і життєвою 
філософією етносу чи групи.

Сукупність духовних цінностей можна класифікувати в соціологіч-
ному плані за видами духовної діяльності, або в гносеологічному аспекті 
за формами суспільної свідомості: цінності знання, моральні цінності, ес-
тетичні тощо. У цих класифікаціях беруться до уваги здебільшого об’єкти 
ціннісного відношення, які включені до того чи іншого виду матеріальної 
або духовної людської діяльності. Духовна культура особистості – це така 
інтегрована її властивість, у якій відбиваються внутрішній світ людини, 
цінності, настанови, ідеали, культурні смисли життя, але все це має і 
зовнішній вимір, де, з одного боку знаходяться формуючи духовну осо-
бистість фактори, а з іншого – наслідки її власної духовної діяльності. 

У культурно–антропологічному контексті введення поняття духовнос-
ті необхідне для визначення не тих утилітарно–прагматичних цінностей, 
котрі мотивують поведінку людини та її внутрішнє життя, а цінностей, 
на основі яких вирішуються смисложиттєві проблеми, що звично вира-
жаються для кожної людини (різного рівня і типу освіченості) в системі 
«вічних питань» людського буття. Хто я, навіщо прийшов у цей світ, яке 
моє місце в ньому, який смисл мого існування, на основі яких цінностей я 
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повинен зробити вибір власного життєвого шляху, визначити мету і смисл 
діяльності, за якими критеріями та яким чином можна вдосконалювати 
мою особистість? Перелік цих питань можна продовжити, у тій чи іншій 
формі вони постають перед кожним. Складність пошуку відповідей на них 
полягає в тому, що, хоча вони мають «загальнолюдську» основу, щоразу, в 
історичному часі та просторі, кожна людина відкриває їх заново для себе 
і вирішує по–своєму. На цьому шляху здійснюється духовне зростання 
особистості, набуття нею духовної культури [2,480].

Людинотворча сутність духовної культури визначається не тільки 
впливом зовнішніх факторів, а й через саморозвиток, самовдосконален-
ня, через комунікацію та спілкування зі світом. Особистість людини та 
її духовна культура формується в процесі повсякденного спілкування з 
навколишніми. Культура визначеного суспільства приймається людиною 
не як щось зовнішнє, ззовні нав’язане, але як складається з моделей відпо-
відного поводження, що виникають у комунікації і постійно зміцнюються 
остільки, оскільки люди спільно взаємодіють з умовами життя [3,17].

Саморозвиток та самовдосконалення має вихід через творчу діяль-
ність, через будь–які прояви самореалізації та пошуку сенсу життя.

У дослідженні проблеми самореалізації особистості актуальні засадни-
чі праці українських учених В. Андрущенка, М. Булатова, Л. Губерського, 
А. Єрмоленка, С. Кримського, А. Лоя, М. Михальченка, І. Надольного, 
В. Табачковського, Г. Шалашенка [4] та ін. Методологічно слушні ро-
боти таких вітчизняних авторів: Л. Гармаш, А. Єфремов, Є. Іваненко, 
В. Коцюбинський, C. Крилова, І. Мартинюк, М. Михайлов, В. Муляр, 
Т. Нечипоренко, Б. Паригін, О. Рубан, Л. Сохань, В. Тихонович, 
З. Файнбург, А. Чаплигін, І. Чорноморденко, О. Шишкін та ін., які остан-
нім часом безпосередньо торкаються проблеми самореалізації людини. 
З’явилися підручники та посібники з людинознавства і проблем розвитку 
людини [5] .

Самореалізація людини неможлива без прояву духовної культури 
у поведінковому аспекті, що характеризують етичні складові духовної 
культури особистості. Етичні якості особистості – це такі характерні її 
ознаки, які базуються на нормах поведінки, моралі людини конкретного 
класу, суспільної чи професійної групи. До структури духовної культу-
ри особистості надходять також ділові якості – це ознаки особистості, 
які ґрунтуються на знанні конкретного роду занять, володінні певними 
нормами, що засвідчують ерудицію, уміння гнучко реагувати на зміни 
ситуацій, явищ, процесів суспільного, виробничого, особистого життя, 
дотримуючись при цьому етикету, моральних принципів, закону тощо. 
Ділові якості часто впливають на вироблення конкретною особистістю 
життєвої позиції, яка вирізняє її серед інших і корегує зміст усього життя. 
Поняття «життєва позиція» тлумачиться як «точка зору, принцип, втілені 
в основу поведінки, дій» і глибоко пов’язані з життєвою дійсністю, важ-
ливі для неї, життєво–необхідні. Вона найчастіше базується на досвіді 
людини, її умінні сприймати, осмислювати і втілювати у власні вчинки 
внутрішньо–прийнятні для неї ідеї. «Досвід» є поняттям поширеним у 
різних сферах життєдіяльності особистості. Його зміст тлумачиться як 
«сукупність знань, навиків, умінь, набутих у житті, практичній діяльності» 
[6,34]. 

Суттєвою ознакою людського в людині є любов, яка з давніх–давен 
посіла важливе місце в духовній культурі людства. Особливо важливе зна-
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чення почуття любові в культурі полягає в його здатності перетворювати 
знання, образи, ідеї, цінності на ідеали. Це ж стосується й ідеї Бога. Вона 
стає найвищою ідеальною реальністю, якщо животвориться почуттям 
любові до Бога і через нього – до його творінь. Любов, таким чином, є 
глибинною основою культури і всього духовного життя людини.

У сучасних умовах відбувається становлення цивілізації нового типу, 
зверненої до людини й заснованої на її найвищому духовному, інтелекту-
альному й технологічному базисі. Завданням сучасної освіти є виховання 
особистості з планетарною свідомістю, яка самоутверджується в новому 
відкритому національно–культурному просторі, знаходить сприятливі 
умови для духовної самореалізації. Проблема духовно–морального 
відродження може бути вирішена лише в тому випадку, якщо підрос-
таюче покоління перейметься ідеями загальнолюдських й національних 
цінностей і високих ідеалів у своєму життєвому самовизначенні, буде 
відчувати нагальну потребу й прагнення до духовного саморозвитку й 
самовдосконалення.

Поняття «культура», «духовність, «духовна культура» виступають 
важливими елементами сучасного науково–педагогічного дискурсу. Усе 
розмаїття визначень культури фіксує найважливішу її характеристи-
ку – людський вимір культури, втілення в культурі людського способу 
організації життя. Духовність – внутрішня енергетична сила особистості, 
стрижень життя, ієрархія загальнолюдських, національних цінностей, 
творчість за законами краси. Духовність реалізується через вчинок особис-
тості, у якому людина постає як відповідальний суб’єкт життєтворчості.

Духовність – це індивідуальна вираженість у системі мотивів осо-
бистості двох фундаментальних потреб: 

ідеальної потреби пізнання; • 
соціальної потреби жити й діяти «задля інших». • 

Під духовністю переважно розуміється перша з цих потреб, а дру-
га – під душевністю. З категорією духовності співвідноситься потреба 
пізнання – світу, себе, сенсу й призначення свого життя. Людина духовна 
настільки, наскільки замислюється над цими питаннями і прагне отри-
мати на них відповідь. Об’єктивна користь духовної діяльності людини 
діалектично поєднується зі суб’єктивною безкорисністю, де нагорода – 
задоволення процесом пізнання оточуючого світу й задоволення від 
виконаного обов’язку. Ця відносна незалежність пізнавальної діяльності 
від негайного соціального схвалення робить духовність важливішим 
фактором розвитку цивілізації. 

На думку Ж. Маценко [7], духовність є складним гармонійним поєд-
нанням певних психічних та особистісних якостей людини. Як і будь–яке 
психічне явище, духовність виявляється у процесі взаємодії людини з 
довкіллям (природою, іншими людьми тощо), тобто має певні форми ви-
яву, які можна досліджувати. Так, духовність виявляється у спрямуванні 
інтересів, нахилів людини на пізнання, засвоєння та створення духовних 
цінностей. Духовні цінності містять: загальнолюдські цінності (краса, 
добро, любов, знання ) та індивідуальні (інтереси, погляди, переконання, 
духовний ідеал, який є уявленням людини про такі якості особистості, такі 
особливості її ставлення до природи, людей, світу в цілому, які є гідними 
наслідування). У сукупності зазначені психічні утворення становлять 
духовні ціннісні орієнтації, які є однією з форм вияву духовності. 
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Процес формування духовної культури особистості досягає 
оптимального рівня, якщо: досліджені філософські, педагогічні та пси-
хологічні основи мистецтва, як сукупності гуманістичних цінностей 
та на цьому підґрунті виявлено потенціал системи естетичного вихо-
вання як засобу формування духовної культури особистості; виявлено 
психолого–педагогічні умови та засоби, що сприяють перетворенню 
цінностей мистецтва в об’єкт духовних потреб особистості; визначено 
критеріальні підходи до відбору та присвоєнню духовних цінностей, 
які потенційно впливають на особистість, що формується; забезпечено 
особистісно–діяльнісний підхід до реалізації ціннісного змісту об’єктів 
мистецтва в ході естетичного виховання молоді. «Якщо знання людина 
може отримати в «готовому вигляді», то особистісні цінності вона може 
напрацювати для себе тільки сама. Тому єдиний можливий шлях впливу 
на процес формування цінностей – це цілеспрямована організація духо-
вної діяльності людини, організація її переживань – завдання на порядок 
більш складне, ніж організація практичної чи тільки розумової діяльності» 
[8,105].

Найбільш важливою умовою безпеки суспільства є наявність і 
збереження системи культурних та духовних цінностей, що складають 
ціннісний смисл людського буття. Саме педагог забезпечує у суспільстві 
відтворення та трансляцію духовних цінностей, здійснює духовний зв’язок 
поколінь і духовного досвіду людства [9,3].

Поняття культура завжди є свідомою роботою духу над своїм власним 
удосконаленням і над упорядкуванням всього того, що оточує людину. 
Такі поняття як «духовне життя», «духовна культура», «духовні цін-
ності», «духовна діяльність» завжди були в епіцентрі уваги суспільства 
будь–якого історичного періоду. Вони привертали увагу як вчених гума-
нітарних, так і природничих наук. Духовна діяльність має два аспекти: 
духовно–продуктивна діяльність – діяльність по виробництву духовних 
цінностей та духовно–практична діяльність – діяльність по опануванню 
соціального досвіду, накопичених людством духовних цінностей у про-
цесі культурного розвитку людей, опанування духовними цінностями 
є еволюційний процес набуття духовного досвіду, розвитку ціннісних 
орієнтацій, духовних потреб і духовних почуттів.

У сфері духовного життя людиною здійснюється осмислення й ви-
бір ідеалів та цінностей. Проблема духовності – це не тільки окреслення 
найвищого рівня освоєння людиною свого світу, ставлення до природи, 
суспільства, до інших і самої себе. Це проблема виходу людини за межі 
вузькоемпіричного буття, подолання себе «вчорашньої» у процесі понов-
лення і вдосконалення, сходження особистості до своїх ідеалів, цінностей 
і реалізації їх на життєвому шляху. Отже, це проблема життєтворчості 
[10,50]. Перетворення індивіда на самостійного і суверенного суб’єкта 
суспільного процесу спричинило зростання значення таких форм ра-
ціональності, в основі яких лежить доведене, побудоване на свідомому 
виборі уявлення про світ, котре відбиває досвід індивідуальної діяльності. 
Розвиток форм духовної активності відкрив перед людиною внутрішні, 
не помічені раніше механізми духовної діяльності. 

Формування духовної культури особистості необхідно. Це поводжен-
ня людини відповідно до тих норм, що виробило і яким дотримує дане 
суспільство. Це визначені манери, прийняті способи спілкування, звер-
тання до навколишньої ситуації, котрі як би підказують, як правильно і 
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красиво поводитися в суспільстві, бути ввічливими і попереджувальним зі 
старшими, з жінками, розуміти, що пристойно робити в даній обстановці. 
Формування загальної культури особистості припускає визначену на-
читаність людини, більш–менш широке коло інтересів і знань, зовнішню 
охайність, доброзичливість, емоційну стриманість і, головне, високу до-
брозичливість [11,17].

Зважаючи на переконання багатьох дослідників, особистість найпо-
вніше, найвиразніше проявляє себе у вчинку. Сам вчинок визначається 
як «дія, що розглядається з точки зору єдності мотиву та наслідків, на-
мірів та справ, цілей та засобів, котра, є найсуттєвішим, найглибиннішим 
осередком психічного в широкому розумінні цього слова, що знімає в собі 
і суб’єктне, і суб’єктивне в їх різноманітних формах прояву людського 
в людині, як «буття–подія», процес, що скеровується і переживається 
суб’єктом як автором і її учасником, котрий несе повну відповідальність 
за її наслідки» або як всезагальний філософсько–психологічний принцип, 
який допомагає тлумачити природу людини і світу в їхніх пізнавальному 
та практичному відношеннях. Ситуативний аспект вчинку – своєрідне 
поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, що зумовлюють певну форму 
активності особистості – вчинкової активності (сукупність соціальних, 
індивідуальних, культурно–історичних умов, обставин, подій). При 
спроможності суб’єкта визначити напрямок «використання свободи, 
відвойованої у ситуації» виявляється мотиваційний компонент, котрий 
виступає властивим особистості первинним усвідомленням спонукаючого 
характеру ситуації, що приводить до актуалізації певних мотивів вчинко-
вої активності, до їх протиставлення чи поєднання [12,54–55].

У сучасному культурно–освітньому просторі поняття «духовність», 
«духовна культура» активно вводяться в навчальний та методич-
ний процеси. Основою духовного зростання підростаючих поколінь, 
професійно–педагогічної успішності педагогів стає адекватне розу-
міння духовності та заснований на ньому розвиток духовної культури. 
Культура – це здатність людини мислити, пізнавати себе і своє оточення. 
Саме наявність культури перетворює нас на гуманних, розумних, критично 
мислячих істот із моральними зобов’язаннями. За допомогою культури 
ми розрізняємо цінності і робимо вибір, шукаємо сенс існування. 

Духовна культура – багатошарове утворення, що включає в себе 
пізнавальну, моральну, художню, правову й ін. культури; це сукупність 
нематеріальних елементів: норми, правила, закони, духовні цінності, це-
ремонії, ритуали, символи, міфи, мова, знання, звичаї. Будь–який об’єкт 
нематеріальної культури має потребу в матеріальному посереднику, на-
приклад – книга [13,276].

Духовна культура – сфера людської діяльності, що охоплює різні сто-
рони духовного життя людини і суспільства. Духовна культура містить у 
собі форми суспільної свідомості і їхнє втілення в літературні, архітектурні 
й інші пам’ятники людської діяльності. Виступаючи якісним показником 
духовного життя суспільства, духовна культура по своїй суті структурі 
духовної сфери громадського життя, що як систему являє собою єдність 
таких компонентів, як духовна діяльність, духовні потреби, духовне спо-
живання, соціальні інститути, духовні відносини і спілкування. 

У прикладному розумінні духовна культура – це сфера духовного 
життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, 
духовно–мистецької творчості, а також установи й організації, що забез-
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печують їх функціонування (школи, вузи, музеї, театри, творчі спілки, 
товариства, міністерства тощо) [14,320–321].

Серед різноманіття функцій, які виконує духовна культура у від-
ношенні до особистості особливе місце належить виховній функції 
культури. Культура не лише пристосовує людину до певного природного 
та соціального середовища, а й сприяє її соціалізації та вихованню. Вона 
виступає ще й універсальним фактором саморозвитку людини та людства. 
Світоглядна функція культури виявляється в тому, що вона синтезує в 
цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особис-
тості – пізнавальних, емоційно–чуттєвих, оцінних, вольових. Світогляд 
забезпечує органічну єдність елементів свідомості через сприйняття й 
розуміння світу не в координатах фізичного простору і часу, а в соціо-
культурному вимірі. Необхідно підкреслити, що світоглядне мислення та 
світоглядне уявлення в історичному аспекті черпають свій зміст у міфо-
логії, релігії та науковому пізнанні, тобто у формах суспільної свідомості, 
що складають зміст культури. Основним напрямком культурного впливу 
на людину є формування світогляду, через який вона включається в різні 
сфери соціокультурної регуляції [15,42]. 

Метою формування духовної культури виступає виховання високих 
інтелектуально–моральних інтересів та запитів, ціннісних поглядів та 
переконань. 

Дана мета конкретизується через систему завдань: 
пробудження в людині бажання бути моральною; • 
формування моральної свідомості; • 
формування розуміння особистісного ставлення до сутнісних • 
питань про сенс і мету життя людини; 
вироблення толерантного ставлення до інших культур і • 
традицій. 

Формування духовної культури особистості сьогодні має здійснювати-
ся з урахуванням того, що людину не можна примусити бути моральною. 
Її треба переконати, пропустити знання через її емоції, почуття, психіку, 
свідомість, щоб моральні цінності стали її власним надбанням. 

Тобто духовність перш за все пов’язана із здатністю людини любити, 
радіти життю у всіх його проявах. Адже світле і духовне живе в кожному з 
нас. Також нерозривно пов’язані між собою поняття духовність і свобода. 
І саме осмислення духовності може допомогти кожному стати вільною 
людиною.
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Перехейда О.М. Авторитет культуры для общества и личности

Анализируется роль культуры в развитии общества и формирования лич-
ности; особенное внимание уделяется процессам культурного саморазвития 
и самоусовершенствования личности.

Ключевые слова: культура, личность, самореализация, саморазвитие.

Perekheida, O.M. The authority of culture for a society and an 

individual 

Analysis of the role of culture in the development of a society and personal 
formation; a special attention is paid to the processes of self-development and 
self-improvement of an individual in terms of culture. 

Key words: a culture, an individual, self-fulfilment, self-development.
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УДК 113/119:504 Семенюк Н. В.

Поняття «екобезпечного розвитку» 
у світлі сучасних наукових інтерпретацій

Аналізується проблема пошуку екобезпечного розвитку 

людства, забезпечення умов нормального функціонування 

локальних соціумів і людства як цивілізації загалом. 

Ключові слова: екобезпечний розвиток, людство, активність, 
навколишнє середовище, людина, суспільство. 

Сучасний етап розвитку суспільства ознаменувався концентрацією 
уваги на проблемі існування людини в інтенсивно змінюваному нею 
навколишньому середовищі. Сучасна цивілізація створила такі технічні 
засоби і можливості, що впливають на природу як середовище життєді-
яльності людини. Сьогодні суспільство стоїть перед обличчям глобальної 
екологічної кризи, подолання якої – одна з першочергових проблем 
людства. Зрозуміло, що винятково зусиллями політиків сформована си-
туація розв’язна бути не може, необхідний комплексний науковий аналіз 
екологічних проблем, обґрунтоване прогнозування можливих варіантів 
розвитку і наслідків планованих заходів. Для того, щоб вижити, сучасному 
людству необхідно змінити зміст і напрямок власної активності, переорі-
єнтувавши її на ліквідацію негативних наслідків впливу на природу, на 
гармонізацію відносин з нею.

На перших етапах своєї історії людина була безпосереднім об’єктом 
екологічних процесів, як інші представники тваринного світу. У плині 
свого розвитку вона виділилася з навколишнього середовища і з об’єкта 
екологічних процесів стала їхнім суб’єктом. В.Вернадський сказав із цього 
приводу: «В останнє тисячоріччя спостерігається інтенсивне зростання 
впливу одного виду живої речовини цивілізованої людини на зміни біосфе-
ри» [1,21]. Тепер проблеми, що отримали назву екологічних, і виникають 
у процесі обмінів речовиною, енергією та інформацією між людиною та 
навколишнім середовищем, стали домінувати в сучасній цивілізації, бо 
вже йдеться про виживання людини як виду.

Встановлено, що різке загострення глобальних проблем у другій по-
ловині XX ст. – це не фатальна помилка чи, власне, людська стратегія, 
не дива історії та природні аномалії, а результат багатовікових якісних 
та кількісних трансформацій у суспільному розвитку та у системі «лю-
дина – суспільство». Їх поява своїм корінням сягає історії становлення 
сучасної цивілізації. Як свідчить аналіз, ще ніколи упродовж усієї іс-
торії людство не зустрічалося з такими суперечностями між природою 
та суспільством, що набули в наш час такої деструктивної кульмінації. 
Фетишизація природи, страх перед нею змінились у другому тисячолітті 
нашої ери вульгарно практичним підходом до природи, в контексті якого 
природа помилково вважається її недосконалою системою, яку людина 
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повинна змінити. Поступовий розвиток науки та техніки спричинив 
прагнення людини «поліпшувати» природу, з’явилась нова «філософія» 
насильства та перемоги над природою, негативні наслідки якої вже ви-
явилися наприкінці XIX ст. Антропологічний вплив на біосферу Землі 
різко зростає, сили людини, що озброєна сучасною технологією, можна 
навіть порівняти з силами природи. В результаті під загрозою катастрофи 
знаходяться механізми природної саморегуляції біосфери, що існували 
мільйони років. Антибіосферна поведінка людини загрожує розпаду про-
грами її геному, а це важливий аспект екологічного виклику. Погіршення 
становища навколишнього середовища, розвиток наукових технологій мо-
жуть призвести до технобіологічної революції. В соціально–філософській 
літературі зустрічається думка, що біологічна революція закінчилась та 
настає ера технобіологічної революції, головним діючим актором якої буде 
кіборг – синтез технічних пристроїв з живим організмом. Поки ця ідея 
розробляється, причому підкреслюється, що саме «кіборг – еволюційний 
ланцюг щодо Homo sapiens, після чого людська цивілізація поступиться 
цивілізації кіборгів» [2,37]. 

Глобальна екологічна криза пов’язана безперечно зі зростаючим на-
вантаженням на життєзабезпечуючі системи і поновлювальні природні 
ресурси планети, з деградацією навколишнього середовища і підривом 
стійкості біосфери, являє собою таку ж серйозну небезпеку, як і традиційні 
погрози військового характеру. Розвиток кризи загрожує не тільки гідному 
існуванню людини, але і самому життю. Для нашої держави екологічна 
криза пов’язана із скороченням свободи політичного вибору, що обу-
мовлено транскордонним характером екологічних проблем; загострення 
екологічної ситуації в різних регіонах світу стає причиною соціальної і 
політичної нестабільності, міждержавних суперечностей і насильницьких 
конфліктів» [3,25]. 

На сьогодні сама можливість існування людської цивілізації багато в 
чому залежить від того, чи зможе людство відмовитися від тих ціннісних 
орієнтацій суспільства й особистості, що ведуть до відчуження суспіль-
ства і природи, людини і природи, від переважно технотронних основ 
у життєзабезпеченні суспільства, виробити нові системи цінностей, що 
гармонізують відношення людини і природи. 

Традиційно поняття «екологія» асоціюють лише з проблемами до-
вкілля. Насправді, екологічна проблематика є не стільки боротьбою з 
наслідками, скільки забезпеченням нормальних умов для життя людини. 
Екологічна складова загальнолюдської безпеки як комплексна проблема 
стосується в першу чергу економіки, соціальної та гуманітарної сфер. 
Конкурентоспроможність країн на сьогодні часто залежить від еколо-
гічного фактору – адже будь–яка техногенна катастрофа перекреслює 
попередні здобутки та унеможливлює повноцінний розвиток на майбут-
нє. В свою чергу виснажені ресурси та їх нераціональне використання 
роблять країну залежною від зовнішніх сил, що призводить до втрати 
національного суверенітету. Відповідно, від здоров’я та раціональної 
системи господарювання залежить перспектива людства.

Людина за своєю природою прагне до стану захищеності і хоче зробити 
своє існування максимальне комфортним. З іншого боку, ми постійно 
знаходимося у світі ризиків. Сьогодні все це сприймається природно і 
не здається чимось надуманим, тому що всі події, що загрожують нашій 
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безпеці, цілком ймовірні і, більш того, вже стали щоденним явищем люд-
ської цивілізації. 

На сьогодні позитивний імідж країни потребує ефективної природо-
охоронної політики, адже відношення людини до природи – це не просто 
показник цивілізованості, а ще й турбота окремої нації про нашу планету. 
На початку ХХІ ст. внесок людини до природоохоронної сфери повинен 
збільшитися до такої міри, щоб забезпечити наступним поколінням нор-
мальні умови для існування. Незважаючи на науково–технічній прогрес 
та його беззаперечні здобутки, людство знаходиться на межі катастрофи. 
Тому безпека набуває нових вимірів – військова обороноздатність та 
потужність армії перестали бути чинниками, які захищають людину від 
загроз.

Починаючи з середини ХХ ст. загроза для безпеки і комфортного 
існування людини починає виходити від несприятливого стану навколиш-
нього середовища. У першу чергу, це ризик для здоров’я конкретних людей 
та людства в цілому. Зараз уже не викликає сумніву, що забруднення на-
вколишнього середовища здатне викликати ряд екологічно обумовлених 
захворювань і, загалом, приводить до скорочення середньої тривалості 
життя людей, на яких впливали екологічно несприятливі фактори. Саме 
очікувана середня тривалість життя людей є основним критерієм еколо-
гічної безпеки. 

Декілька останніх десятиліть поняття «екологічна безпека» вжи-
вається в ряді екологічних, соціальних, політичних та публіцистичних 
досліджень. Відзначимо також, що поняття «екологічна безпека» вжи-
вається відносно багатьох реалій. Наприклад, часто можна зустріти такі 
словосполучення як екологічна безпека населення чи міста, цілої держави, 
екологічна безпека технологій і виробництв. Термін «екологічна безпе-
ка» стосується і промисловості, сільського і комунального господарства, 
сфери послуг, області міжнародних відносин. Іншими словами, поняття 
«екологічна безпека» міцно входить у наше життя, і її важливість і акту-
альність зростає рік від року.

Прийнято вважати, що екологічна безпека – це стан, за якого всі 
складові природного оточення є оптимальними для нормального функці-
онування і розвитку людської цивілізації. Останнє досягається в рахунок 
балансування взаємовпливів природних, технічних і соціальних систем, 
формування природо–культурного середовища. Екологічна безпека 
є новою фундаментальною загальнолюдською потребою. Ця потреба 
органічно вплітається в систему традиційних аспектів уявлень про без-
пеку – політичну, військову, економічну, технологічну, соціальну, етнічну 
і гуманітарну. В ідеалі, вона мала б стати необхідною передумовою, яка 
забезпечує існування і конструктивну взаємодію держав. На жаль, не всі 
держави і народи ставляться до неї однаково відповідально. 

Екологічна безпека є складним соціальним феноменом, який може 
бути досягнутим лише на основі вироблення і реалізації нової стратегії 
миру і розвитку. Основа екобезпеки – ідеї взаємозалежності, єдності і 
спільності людей, розуміння світового розвитку як співіснування, пе-
рейнятого гуманізмом, ідеалами соціального прогресу й екологічного 
мислення. Екологічна безпека є невід’ємною частиною системи загальної 
безпеки нації, народу, держави. Однак для подолання труднощів людства 
цього визнання недостатньо. Необхідно, насамперед, всебічно осмислити, 
далі – визнати цю проблему такою, що має абсолютний пріоритет перед 
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іншими проблемами, які стоять перед людством. Світ має зрозуміти, що 
екобезпека досягається лише тоді, коли здійснюється своєрідне допо-
внення, об’єднання природних і гуманітарних наук. останнє потребує 
створення нової загальнонаукової парадигми суспільних наук, принци-
пово іншого уявлення про місце людини в біосфері.

У сучасних дослідженнях пропонується ряд напрямків глобальної 
екологічної безпеки людства. Проте, здається, що першорядне зна-
чення в даному відношенні має формування екологічного світогляду, 
в основу якого має бути покладений соціально–історичний антропо–
соціо–екологічний принцип. На якому б рівні не розглядалися механізми 
взаємодії суспільства з природою, визначальним фактором має бути 
людство та прийдешні покоління. Як у планетарних масштабах, так і в 
масштабах соціально–екологічного розвитку окремої держави, у всіх 
сферах виробництва й обслуговування має неухильно дотримуватися 
принцип збереження здоров’я і благополуччя людства. 

Необхідно підкреслити, що будь–яка глобальна проблема і, тим 
більше, їхня сукупність є проблемами соціальними. По своїй суті гло-
балістика є, зрештою, інтернаціональним перетворенням природи в 
планетарному масштабі, загальнолюдською гуманізацією штучного, 
культурного, науково–технічного середовища людського існування. «Усі 
так звані природні глобальні проблеми по своїй суті є проблемами 
соціально–природними, репрезентуючими ті чи інші проблеми соціа-
лізації природи в інтересах розвитку людини. Поява і спосіб вирішення 
глобальних проблем (у першу чергу екологічної) детермінуються рівнем 
соціально–економічного, політичного і загальнокультурного розвитку 
суспільства» [4,8–9]. 

Безперервне поглиблення екологічної кризи, а точніше кризи від-
носин суспільства і природи, наприкінці ХХ ст. викликало необхідність 
радикальних мір щодо цілей і пріоритетів розвитку. У цьому зв’язку 
симптоматичною є та обставина, що для вирішення завдань глобальної 
екологічної безпеки все частіше починають говорити про екобезпечний 
розвиток.

Мова в даному випадку йде про розкриття поняття «екологічна без-
пека» через залучення терміну «стійкий розвиток». Термін «стійкий 
розвиток» (sustainable development) має досить тривалу історію, що 
починається з Декларації першої Конференції ООН по навколишньо-
му середовищу (Стокгольм, 1972 р.) і робіт Римського клуба, коли був 
усвідомлений зв’язок між проблемами навколишнього середовища, 
економічним і соціальним розвитком. Створена при ООН Міжнародна 
комісія з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Г.Х. Брундтланд) 
поставила задачу сформувати «глобальну програму змін», для якої Комісія 
запропонувала найменування «стійкий розвиток». Потім термін був за-
кріплений на ЮНСЕД, де відповідно до основних ідей стійкого розвитку 
була почата спроба розробити конкретну програму дій. 

За визначенням Світової комісії ООН з розвитку і навколишнього 
середовища, стійкий розвиток (sustainamble development) – це розвиток, 
що забезпечує потреби нинішнього покоління без утрат для майбутнього 
покоління забезпечити свої власні потреби. Сьогодні існує досить багато 
тлумачень цього терміна, проте жодне з них не стало загальновизнаним. 
Але у всіх випадках мова йде про розвиток у межах господарської (еко-
логічної) ємності природного середовища, що не вносить необоротних 
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змін у природу і не створює загрози для тривалого існування людини як 
біологічного виду homo sapiens.

Парадигма суспільства екобезпечного розвитку істотно відрізняється 
від парадигми індустріального (економічного) суспільства, що ґрунту-
ється на пріоритеті економічного росту шляхом широкого використання 
індустріальних способів виробництва, у т.ч. і в сільському господарстві. 
В індустріальному суспільстві відбувається концентрація виробництва і 
населення, формування системи цінностей, орієнтованих на ефективність, 
раціональність безвідносно до можливостей природного середовища.

Соціальний і економічний прогрес в індустріальному суспільстві іде 
по лінії нарощування обсягів виробництва матеріальних благ і одержання 
економічної вигоди за будь–яку ціну. У таких умовах охорона природи 
виявляється справою, підлеглою економічному розвитку, що обумовлює 
принципову неможливість належним чином захистити навколишнє 
середовище. От чому природоохоронні заходи часто виявляються не-
ефективними, а природоохоронне законодавство – недієвим. 

Проте індустріальне суспільство розвитих країн забезпечило своєму 
населенню високий рівень матеріального добробуту і якості послуг, хоча 
при цьому була використана неймовірна кількість природних ресурсів 
і природне середовище зруйноване так, що реально виникло запитання 
виживання людини як біологічного виду.

За радянської моделі індустріального суспільства не було створено 
матеріальної основи високої якості життя, хоча природних ресурсів при 
цьому використано не менше, а навіть більше на одиницю ВВП, у порів-
нянні з Заходом.

За використанням ресурсів, та побудовою пріоритетів постіндустрі-
альне (постекономічне) суспільство практично нічим не відрізняється 
від індустріального (економічного), але економічний ріст тут досягається 
на основі нових технологій, відбувається перехід від товаровиробничої 
до обслуговуючої економіки. Виробництво послуг і інформації відіграє 
домінуючу роль. Формується новий соціально активний клас – інтелек-
туальна еліта і технократи, що контролюють матеріальне виробництво і 
процес створення високих технологій через інформацію, використовувану 
у виробництві кінцевого продукту. Інакше кажучи, знання й інформація 
стають провідною продуктивною силою. Звідси інша назва постіндустрі-
ального суспільства – інформаційне суспільство.

Якщо постіндустріальне (інформаційне) суспільство в економічно-
му рості сприймає обмеження екологічного імператива – воно здобуває 
ознаки суспільства стійкого економічно безпечного розвитку. Парадигма 
такого суспільства, на відміну від індустріального, ґрунтується на органіч-
ному (не механічному) тринітарному об’єднанні економічної, соціальної 
й екологічної сфер, при визначальній ролі останньої.

Суспільством, що досягло стану динамічної чи стійкої рівноваги, є таке 
суспільство, що у відповідь на зміну внутрішніх і зовнішніх умов здатне 
встановлювати новим, відповідним цим змінам рівновага як усередині 
себе, так і в межах середовища своєї життєдіяльності. 

Світовий рух за Стійкий Розвиток, ставить своєю метою створення 
екологічно сприятливих умов на всій земній кулі, як єдиному і єдиному 
просторі, у межах якого може жити і розвиватися людство. Під стійким 
розвитком суспільства варто розуміти такий розвиток, при якому вста-
новлюється науково обґрунтована межа чисельності населення (людей), 
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забезпечувана усім необхідним для життєдіяльності і задоволення 
духовних потреб в умовах природного відтворення середовища життє-
діяльності. У рамках концепції стійкого розвитку розуміється розвиток, 
що висловлюється за зниження чисельності світового народонаселення 
приблизно до 1 мільярда, що дозволить значно зменшити навантаження на 
навколишнє середовище і забезпечити людству високий рівень життя. Так 
стверджують прихильники, що перейшли в стан послідовників концепції 
стійкого розвитку, чи адепти так званої концепції «золотого мільярда», що 
припускають вирішити екологічні й інші глобальні проблеми найбільш 
розвинутої частини світу за рахунок його слаборозвиненої і перенаселеної 
периферії. Як бачимо, точки зору у відношенні суспільства стійкого роз-
витку не дуже сильно відрізняються друг від друга, розходження скоріше 
в долі відвертості.

Отже, суспільство стійкого розвитку – це якісно нова фаза постін-
дустріального (пост–економічного) суспільства, це новий соціальний 
порядок, що відрізняється від попередніх форм першочерговим зна-
ченням і роллю особистості в соціальній структурі. При переході до 
суспільства стійкого розвитку соціально–економічний прогрес повинен 
втілюватися не стільки в нарощуванні обсягу виробництва матеріальних 
благ, скільки в зміні відносини людини до самої себе і своєму місці в 
навколишньому світі. Але це не означає, що матеріальне забезпечення 
людини утрачає свою цінність. Навпаки, матеріальний прогрес, належний 
рівень матеріального забезпечення – необхідна умова формування нового 
соціально–економічного порядку. Але тут мова йде про те, що достатньою 
умову для встановлення нового порядку є зміна ціннісних пріоритетів 
людини, створення такої ситуації, коли головним для особистості стає 
удосконалювання її внутрішнього, духовного потенціалу. На зміну праці 
як діяльності, продиктованою винятково матеріальною необхідністю, 
повинна прийти активність, мотивоване бажання людини розкрити себе 
відповідно до власної внутрішньої природи.

Таким чином, мова йде про речі прості і очевидні – добробут людини і 
благополуччя природи. Тому, часто уживаний зараз в Україні термін «по-
стійний розвиток» – найменш адекватний сутності поняття sustainamble 
development. З терміном «екобезпечний розвиток» асоціюються поняття 
про розвиток – збалансований, коеволюційний, природовідповідний. 

Отже, якщо йдеться про перехід до нової епохи цивілізаційного розви-
тку на основі радикальної зміни цінностей і цілей сучасного суспільства, 
орієнтації і змісту різних сфер людської діяльності, то при перекладі на 
українську мову не вдалося знайти однозначно відповідного терміна 
sustainable development, і словосполучення «стійкий розвиток» нерідко 
асоціюється зі стабільністю, стійкістю в механічному змісті, що не від-
биває адекватний зміст поняття, що позначається їм. На наш погляд, 
поняття екобезпечного розвитку поєднує уявлення про дві основні ознаки 
антропоцентричність і біосфероцентричність. Під першою розуміється 
можливість виживання людства і його здатність до подальшого необме-
жено довгого підтримуваного (керованого) розвитку. Біосфероцентрична 
ознака передбачає збереження біосфери (і її стійкості) як природної осно-
ви життя на Землі і її природної еволюції. Термін sustainable development, 
більш ідентичний терміну «коеволюція людини і біосфери», тому що має 
на увазі розвиток суспільства, прийнятний для збереження екологічної 
ніші людини, якою є біосфера, а виходить, і умов для розвитку цивілізації. 
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Сама ідея стійкого розвитку пов’язана не просто з подоланням антропоцен-
тризму і прийняттям замість нього біоцентризму, а з їхньою інтеграцією 
в єдину коеволюційну систему людина–суспільство–природа, здатну до 
ноосферогенезу [5,43]. 

Екобезпечний розвиток – це союз людини з природою і із самим собою. 
Під екобезпечним розуміється такий розвиток, що задовольняє потреби 
дійсного часу, але не ставить під погрозу здатність майбутніх поколінь за-
довольняти свої власні потреби. Під екобезпечним розвитком розуміється 
така модель розвитку суспільства, при якій задовольняються основні 
життєві потреби як нинішнього, так і всіх наступних поколінь.

Екобезпечний розвиток являє собою соціоприродну форму розвитку, 
що враховує екологічні й інші глобальні імперативи і що представляє, на 
відміну від економічно детермінованого нестійкого розвитку, систему 
коеволюції суспільства і природи. Під екобезпечним розвитком розумі-
ється керований розвиток суспільства не руйнує своєї природної основи 
і виживання, що забезпечує, і безупинний розвиток цивілізації.

Екобезпечний розвиток передбачає створення умов, що забезпечують 
задоволення потреб сьогоднішнього дня, не піддаючи існування наступних 
поколінь більшому ризику, ніж нинішній. Екобезпечний розвиток – це 
регульований розвиток: цілеспрямований контроль над змінами, що 
відбуваються, прогнозування і компенсація найбільш небезпечних не-
стабільностей і диспропорцій розвитку. Загальнолюдську парадигму 
екобезпечного розвитку, варто розглядати як настання якісно нового етапу 
розвитку людства, у ході якого окремі держави і усе світове співтовариство 
в цілому організують цілеспрямовану і скоординовану діяльність, спрямо-
вану на: повну нейтралізацію всього негативного комплексу соціальних, 
економічних і екологічних диспропорцій, накопичених (в основному за 
останнє сторіччя) у суспільстві і навколишньому середовищі; створення 
умов, що виключають виникнення таких диспропорцій. Розвиток, при 
якому, по–перше, масштаби експлуатації природних ресурсів, напрямок 
інвестицій, орієнтація технічного і соціального розвитку узгодяться з 
майбутніми потребами майбутніх поколінь; по–друге, при цьому поняття 
потреб включає й інтереси найбідніших шарів світового населення, задово-
лення яких вважається пріоритетним; по–третіх, обмеження в експлуатації 
природного середовища і природних ресурсів визнаються неминучими, але 
вони в кожен конкретний момент повинні погоджуватися з досягнутим 
рівнем технічного розвитку і соціальної організації суспільства, а також 
зі здатністю біосфери справлятися с наслідками людської діяльності.

На сьогодні альтернативи екобезпечному розвитку не існує. Концепція 
екобезпечного розвитку визначає нову поведінкову домінанту людини в 
природі, що спричинить її рух дійсно до ноосфери як зараз, так і на від-
далену перспективу.

Сформований до початку 50–х років планетарний підхід до проблем 
екології детермінував заміну погляду на екологічний простір як на про-
стір, поділений (фрагментований) з уявленням про нього як про певну 
єдність, що включає як натурально–природні, так і соціальні компоненти. 
Взаємовідносини людини і природи характеризуються нині прогресую-
чим загостренням, яке виявляється в планетарному характері людської 
активності, що охоплює не лише біосферу, але і найближчий космос. Як 
наслідок – порушується стабільність планетарних екологічних систем, від-
бувається деградація природного, а за нею і соціокультурного середовища 



ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

362

існування людини. Усе це не може не відбиватися на рівні традиційних 
форм суспільної свідомості: науки, політики, філософії.

У зв’язку з цим, виникає необхідність створення нового між-
дисциплінарного вчення [6,12]. «Важливим завданням даного 
міждисциплінарного напрямку є розкриття закономірностей виробничо–
господарського, економічного цільового освоєння регіонів планети1. 
Виявлення цих закономірностей необхідно для довгострокового плану-
вання освоєння окремих територій, використання природних ресурсів 
регіону, країни в цілому, а також для створення загальнодержавної програ-
ми природокористування і, разом з тим, охорони соціально–гуманітарного 
оточення людської цивілізації.

Екологічний образ нашої планети, що сформувався під впливом ево-
люції біосфери і людської цивілізації вже із середини XIX ст. піддавався 
самому рішучому і методичному переосмисленню. У результаті зароджу-
ється широко розгорнулося в XX ст. унікальний напрямок екологічної 
науково–філософської думки – філософія екобезпечного розвитку
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Анализируется проблема поиска экобезопасного развития человечества, 
обеспечения условий нормального функционирования локальных социумов 
и человечества как цивилизации вообще.

Ключевые слова: экобезопасное развитие, человечество, активность, 
окружающая среда, человек, общество.

Semenuk, N.V. Notion of «ecologically safe development» in the light of 

contemporary scientific interpretations 

Analysis of a problem of search for an eco-safe development of the humankind, provi-
sion of conditions for normal functioning of local societies and the humankind at large. 
Key words: an eco-safe development, the humankind, an activity, the environ-
ment, a man, a society. 



363

ФІЛОСОФІЯ Випуск 17

УДК 141.7:33 Філіпенко А. В.

Базові поняття у визначенні сутності 
підприємницької діяльності та якостей її 

суб’єкта

Розглядаються основні поняття підприємницької діяльності, 

якісні характеристики, якими володіє (чи має володіти) її 

суб’єкт. 

Ключові слова: ринок, ринкова економіка, підприємництво, прибуток, 

моральність підприємця.

Проблеми формування підприєницьких здібностей обумовлені 
потребами практики, насамперед, становленням ринкових відносин, 
утворенням нового типу носія виробничих відносин, демократизацією 
управління економічними процесами і суспільством як таким, 
утвердженням у ньому нових моральних регулятивів та людських 
якостей.

Протягом багатьох років наша країна знаходилася за своєрідною 
завісою, ім’я якій «адміністративно–командна система», що охоплюва-
ла всі сфери життєдіяльності суспільства, включаючи кожну людину. 
Найяскравіше віддзеркалення дане явище знайшло в економіці держави, 
оскільки разом із політикою і правом воно визначає основи державного і 
суспільного життя, саме в цій тріаді виявляються найбільш чіткі супереч-
ності і закономірності розвитку суспільства. В даний час Україна вступила 
в новий період свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових від-
носин, основною рушійною силою якого є підприємницька діяльність. 

Інколи терміни «ринок», «ринкова економіка», «ринкові відносини» 
в нашій країні потрактують тільки як товарообмінні операції і товарно–
грошові відносини, іншими словами, як торгівля, обмін, але таке уявлення 
примітивне.

Ринок – це вся система багатоманітних економічних відносин між 
людьми, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і спо-
живання, заснованих на певних якостях та принципах, що складаються 
в сучасному суспільстві. 

Найважливішим і головним в переході до ринку є надання свободи 
кожній людині, його зацікавленість в цьому переході і, звичайно створен-
ня умов для вільного руху людини, виявлення його творчої ініціативи і 
можливість її упровадження в життя. В свою чергу ринкові відносини, 
що складаються, змінюють архітектоніку людських якостей, та потребу 
в їх формуванні та розвитку.

Головною проблемою суспільного розвитку є перехід на новий рівень 
значень і цінностей, де різні орієнтації могли б взаємодіяти як різнорідні 
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елементи цілісної системи. В цьому синтетичному, якісно новому але 
зберігаючому позитивне значення старого ціннісному пласті культури 
і слід шукати духовні орієнтації і етичні цінності людини в умовах рин-
кових відносин. 

З кінця 80–х років в державі почалося формування легального ринку 
робочої сили. Як наслідок цього процесу стало розшарування населення, 
утворення соціальних груп, відмінних по поглядах, манерам поведінки.

Сьогодні в Україні та в інших постсоціалістичних державах фор-
мується принципово інша соціальна структура. Виникають і швидко 
утверджуються типи господарюючих суб’єктів значущість яких в пере-
хідній економіці не цілком зрозумілі. У ряді типів особливо видне місце 
займає предприємець, що підкоряється законам ринкової економіки, ти-
повим продуктом якої він і є, особливо стосовно епохи НТР. Народному 
господарству держави належать найбільші не тільки соціальні, але і 
технико–технологічні перетворення із здійсненням яких ми явно відстали 
від розвинутих країн Заходу. 

В західній економічній науці при розгляді місця, значущості і харак-
теру взаємостосунків між різними представниками соціальної структури 
сучасного суспільства акцент робиться на виявленні функцій, що вони 
виконують в ринковій економіці. З цієї відправної позиції визначаються їх 
значущість в житті суспільства і перспективи розвитку. Під такою точкою 
зору складаються і уявлення про відмінні риси людини в умовах ринкових 
відносин як представника особливого прошарку. Тут йдеться і про ризико-
вий характер його діяльності, і про новаторство, і про особливу значущість 
в забезпеченні динамізму сучасної економічної системи. Розглядаються 
і організаційні форми цієї діяльності: людина може працювати поодин-
ці, а може – і на великій фірмі; вона може організувати і власну фірму 
з використанням як особисто йому так і позикового капіталу. Іншими 
словами, реалізується творчий потенціал в різних соціально–економічних 
і організаційних формах. 

В рамках ринкової економіки людина зовсім не обов’язково повинна 
бути фабрикантом, промисловцем. Такі функції виконують і селянин, і 
ремісник, і особи вільних професій, тобто представники різних шарів. Щоб 
бути здібним до виконання цих функцій, індивід повинен володіти рядом 
специфічних рис: гострота бачення, уміння йти вперед поодинці, йти не-
проторованою дорогою, володіти ініціативою, авторитетом, передбачення, 
впливи на інших людей. Схильність до аналізу, здатність мінятися, присто-
совуватися до ситуації, незалежністю думок – такою повинна бути людина 
в умовах ринкових відносин. В системі їх ціннісних орієнтації особливе 
місце займають прагнення до самостійності, готовність йти на жертви. Їм 
не чужі ідеї самообмеження в ім’я створення і підтримки власного бізнесу. 
Для них він виступає як самодостатня цінність [1,76].

Базовими цінностями є повсякденна працьовитість і сумлінність, 
чесність і виконання обов’язку, а зовсім не збагачення будь–яким шляхом 
по праву сильного. Тим більше що в українській культурі ніколи не при-
ймалися ідеї соціального дарвінізму – безжальної боротьби за виживання, 
за успіх і процвітання ціною придушення слабих.

Це смілива і азартна людина, схильна до усвідомленого ризику. 
Вона часто ризикує своїм станом, благополуччям, майбутнім. Так звані 
«ризикові люди» які змогли конструктивно і з користю для суспільства 
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реалізувати свою активність. Їх можливості якнайповніше розкриваються 
в дрібному бізнесі, де вони можуть контролювати ситуацію, гнучко при-
стосовуватися до ринку мобільно міняти вид діяльності після того, як їх 
ідеї запозичили представники великого бізнесу.

Істинний бізнесмен не терпить рутинної праці, його завжди привертає 
новизна. Він надзвичайно мобільний, гнучкий, легко перебудовується. 
Він прагне розвитку і руху вперед.

В період ринкових відносин для людей не рідко на перший план ви-
ступають величезні прибутки. Інші вважають величезним успіхом, якщо 
їм вдалося врятувати свою фірму від банкрутства. Багато хто вважає, що 
працюють успішно, надійно вкладаючи зароблений прибуток на стороні. 
Інші ж вкладають зароблені гроші знову в своє підприємство і бачать свій 
успіх в його зростанні і процвітанні. Тоді як одні прагнуть скоротити яко-
мога більше робочих місць, інші вважають свою роботу успішною якщо 
їм вдається зберегти або створити нові робочі місця. Успіх, таким чином, 
залежить від психології конкретної людини, від його системи цінностей, 
від ступеня його радощів і страхів. При цьому система цінностей кожної 
людини може з часом зазнавати зміни.

Багато десятиріч цінувалися, наприклад, такі якості, як старанність, 
працьовитість, пунктуальність, точність і т.д. 

У цих традиційних чеснот тепер з’явилися конкуренти: сьогодні до-
водиться чути про так звані «постматеріальні цінності», такі, наприклад, 
як незалежність або уміння насолоджуватися життям. Оцінка успіху за-
лежить також і від прихильності до традиційних етичних цінностей.

Від сотих часток секунди часто залежить доля величезних рекламних 
замовлень, спонсорських вкладень і т.д. В той же час тут з найбільшою 
наочністю виявляється закономірність успіху. Успіх дістається потім 
і кров’ю. Прагнучи успіху, треба завжди пам’ятати про цю прописну 
істину.

Є і такі люди, які вважають успіхом скромне, тихе існування без за-
йвих турбот і тривог. Якщо останнє не є метою, то слід подумати, заради 
якого успіху ви стали б трудитися не покладаючи рук. Ступінь успіху 
завжди залежить від інтенсивності зусиль або від розміру вкладених за-
собів у будь–яку справу. Успіх у будь–якому вигляді діяльності завжди 
залежатиме від особистих здібностей, від ступеня мотивації людини.

На підтвердження вищевикладеного можна зазначити, що за даними 
соціологічних даних аналіз ринку праці показує, що на сьогоднішній 
день вимоги, які найбільш поширені до кандидата на роботу: наявність 
освіти – 90% від загальної кількості; знання професіональної електронно–
обчислювальної машини на рівні не нижче упевненого користувача – 95 %; 
знання, як мінімум однієї іноземної мови – 50 відсотків [1,83].

Перехід до ринкової системи господарювання – це перехід до 
економіки підприємницького типу. Створення умов для розвитку підпри-
ємництва є найважливішою складовою трансформаційних змін перехідної 
економіки.

Перші спроби систематичного теоретичного осмислення підприєм-
ництва почалися із ХVІІ ст. і пов’язані з іменами Р.Каптільона, Ф.Келе, 
А.Сміта, Ж–Б. Сел.

Термін «підприємництво» ввів в обіг і дав його систематизований 
аналіз Кантільон. Він трактував підприємництво, як економічну функцію 
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особливого роду та підкреслював елемент ризику, який завжди характер-
ний для неї.

Імпульсом для сучасних досліджень підприємництва були ідеї 
Й.Шумпетера та Фрідріха фон Хайєка, їх послідовників.

Підприємництво визначається як самостійна, ініціативна системна 
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і со-
ціальних результатів та одержання прибутку [3,15]. Саме активізація 
підприємства сприяла виробленню нових людських якостей.

Поняття «підприємництво» як в економічній, так і соціально–
психологічній літературі трактується по–різному, але стрижнем всіх 
визначень виступає ефективна мотивована активність людини. 

Підприємництво – ініціативна самостійна діяльність громадян, на-
правлена на отримання прибутку або особистого доходу, здійснювана від 
свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені і під юридич-
ну відповідальність юридичної особи. Підприємець може здійснювати 
будь–які види господарської діяльності, не заборонені законом включаючи 
комерційне посередництво, торгово–закупівельну, консультаційну та іншу 
діяльність, а також операції з цінними паперами.

Підприємництво – це форма діяльності у сфері виробництва товарів 
і послуг з метою отримання можливо більшому прибутку. 

Підприємництво – це мистецтво ведення ділової активності, уміння 
організувати власний бізнес і достатньо успішно здійснювати функції, 
пов’язані з веденням власної справи, також це інтелектуальна діяльність, 
пов’язана з усуненням незадоволеності, що обумовлює активну діяльність. 
Підприємництво означає здійснення нових комбінацій у виробництві, рух 
на нові ринки, створення нових продуктів, обгрунтований ризик. Досвід 
реформ в нашій країні приводить до розуміння того, що підприємництво – 
основний чинник динамізму ринкового господарства. Підприємницька 
активність в ринковій економіці виявляється переважно в зростанні 
числа самостійних приватних підприємців, і поки, на жаль, вона дуже 
обмежена у сфері виробничої діяльності, де тільки і може повною мірою 
реалізуватися новаторська функція підприємницького потенціалу. Серед 
найважливіших функцій підприємництва виділяються наступні:

забезпечення зайнятості населення; підприємство надає робочі • 
місця працездатній частині населення;
забезпечення відтворювання і задоволення потреб населення; • 
потреби населення постійно зростають, і їх задоволення лежить в 
основі діяльності підприємства, яке проводить для цього необхідну 
кількість товарів і послуг. 
розвиток соціально–економічної сфери суспільства; сюди мож-• 
на віднести підвищення рівня життя і добробуту населення, 
соціально–економічну допомогу населенню та ін.;
поповнення бюджету; підприємство поповнює бюджет за рахунок • 
податкових відрахувань;
реалізація підприємницьких здібностей людей.• 

Підвищення ефективності підприємства неодмінно потребує підго-
товки тих, хто його має здійснювати, – підприємців.

Підприємцями ми називаємо господарських суб’єктів, функцією яких 
є здійснення нових комбінації, і які виступають як його активний елемент. 
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Особові якості підприємця – здатність реагувати на зміни економічної і 
суспільної ситуації, самостійність у виборі і ухваленні рішень, наявність 
управлінських здібностей. На думку І.Кирцнера, головна роль підприємця 
полягає в тому, щоб досягти такого регулювання системи, здійснити таке 
її налаштування, яке забезпечувало б рух ринків до стану рівноваги, тобто 
підприємець є «врівноважуючою силою». 

Підприємець (entrepreneur) – це людина, що виконує на виробництві 
особливі функції: 

підприємець об’єднує землю, капітал і працю в єдиний процес • 
виробництва економічних благ (товарів і послуг); 
підприємець ухвалює ключові (головні) рішення в процесі ви-• 
робництва, «прокладаючи курс» фірми; 
підприємець – новатор. Він прагнути проводити нові товари і по-• 
слуги, використовувати нові технології виробництва. 

Поняття підприємництва з часом розширилося, додалися функції і вже 
такі характеристики, як особистий ризик, реакція на фінансові можливості 
і бажання довго і наполегливо працювати, не зважаючи на відпочинок, 
тобто, те, що традиційно вважається рисами доброго підприємця, зовсім 
не обов’язково свідчить про можливості тієї ж самої людини ефективно 
управляти організацією у міру того, як вона стає більшою. Для того, щоб 
досягти ефективності в підприємницькій діяльності, будь–який підпри-
ємець повинен володіти сукупністю індивідуальних і психологічних 
характеристик. 

Перш за все підприємець повинен досконало знати ту справу, якою 
займається, бути фахівцем в ній. У нього повинні бути одночасно якості 
і адміністратора, і лідера. Підприємець повинен бути комунікабельним 
і володіти уявою стратега. Його інтелектуальні горизонти повинні бути 
широкими, а моральні стандарти високими. У підприємця повинне бути 
відчуття перспективи, знання того, що потрібне його компанії зараз і в 
майбутньому. Він повинен уміти слухати людей; в основі ж всіх достоїнств 
доброго підприємця лежить чесність. Без чесності не може бути довіри, і 
слід пям’ятати, що лідерство базується на довірі.

За даними соціологічних досліджень з ряду особистісних якостей 
підприємців (чесність у справах, зарозумілість, чванство, підлість, ініціа-
тивність, працелюбство, пристосовництво, прагнення до влади, здатність 
до ризику) єдина соціально–бажана якість, вираженість якої група під-
приємців визнає як високу, це – «здатність до ризику».

Конкурентність, як особистісна якість є «вторинною» і може розви-
ватись тільки на певному цілісно–орієнтованому грунті. «Конкурентні» 
резиденти більше, ніж «слабкі» орієнтовані на самостійність, здобуван-
ня високих доходів, стабільність суспільного середовища, можливість 
впливати на людей. «Слабким» у підприємницькій діяльності більше до 
вподоби можливість робити своє діло (88,7%) належних до цієї групи, у 
групі «сильних» – 44%, проявити здібності, приносити користь суспіль-
ству [4,41–42].

Особливо слід зупинитися на діловій етиці. Вважається, що початок 
етичних принципів західного підприємництва лежить в протестантизмі, 
його центральному положенні: «Завгодно Богу те, що я роблю на землі» 
(Лютер). Це перш за все чесність і виняткова порядність в ділових зв’язках, 
добросовісне відношення до своєї праці, самопожертвування розвинуте 
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почуття обов’язку перед людьми, прагнення до високої якості в роботі. 
Крім всього іншого, бізнесмен – це людина, з одного боку, володіючий 
різними знаннями в області економіки, психології, інноватики, політики, 
юриспруденції. З другого боку, він уміє організувати ефективну взаємо-
дію фахівців з різних професійних сфер і продуктивно контактувати як з 
ученими, розробляючими нові ідеї, так і з власниками капіталу представ-
никами виробництва і фахівцями по маркетингу. Воістину, бизнесмен – це 
універсал в діловому світі. Західні фахівці справедливо вважають, що 
бізнесмени і підприємці – це «цвіт нації», її «золотий запас», діловий по-
тенціал країни вираз в людському «матеріалі» або в людських ресурсах 
її прагнення до духовного і економічного процвітання.

Далеко не всяка людина, що володіє добрими діловими якостями, 
може стати процвітаючим підприємцем. Істинний підприємець відріз-
няється від урядовця по багатьох ознаках – і перш за все по особистих 
якостях. Найважливіша якість бізнесмена – готовність ризикувати і брати 
на себе відповідальність, з урахуванням того, що ризик не нерозсудливе 
молодецтво, а здатність передбачати і прораховувати всі можливі варіанти. 
Підприємець повинен володіти високими духовними і фізичними якос-
тями. Він зобов’язаний працювати більше, ніж його співробітники. Треба 
хотіти і уміти переносити підвищені фізичні навантаження, працювати 
по 12–16 годин на добу і вважати це абсолютно нормальним. Працювати, 
коли інші сплять, подорожують, обідають, розважаються. 

Ще одна неодмінна якість – здатність шукати в бізнесі не стільки 
збагачення, скільки бажання служити своїй справі, прагнення до само-
досконалості, тобто шукати те, що вище за гроші.

І головне – підприємець зобов’язаний бути оптимістом і завжди вірити 
в кінцевий результат бізнесу.

Також підприємцю потрібна упевненість в собі і своїх здібностях. 
Невпевнена в собі людина, не віряча в свої сили, не здатна довести справу 
до кінця в будь–якій сфері, не тільки в підприємництві. Правда, необхід-
но остерігатися того, щоб ця якість не перейшла в самовпевненість, не 
з’явилася основою переоцінки себе. 

Що для підприємця згубно. Побоювання будуть зведені до мінімуму, 
якщо підприємець реалістично дивиться на себе і навколишню дійсність. 
Реалістичність вимагає зваженої експертної оцінки своїх ідей. З одного 
боку, не потрібно поспішати з реалізацією якої–небудь виниклої ідеї. 
З іншого – не можна зволікати з її втіленням в практику. Вихід з такої 
суперечливої ситуації один: будь–яка ідея повинна дозріти. Сиру, непро-
думану до кінця у всіх деталях ідею не можна запроваджувати в життя. 
Спочатку, звичайно, шикується загальна схема реалізації ідеї. Виділяються 
ті моменти, які поки незрозумілі і подальша робота зв’язується звичайно 
з обробкою таких деталей. Ця робота вельми важлива і необхідна, бо в 
ній основа майбутнього успіху (у тому числі і фінансового) [5,186–204]. 

Підприємець рідко здійснює реалізацію своєї ідеї поодинці. Виграє, 
звичайно ж, той, хто в змозі створити «потрібну команду», здатну ефек-
тивно впливати на процес реалізації підприємницької ідеї. В зв’язка з цим 
перед підприємцем виникають непрості задачі – якого профілю потрібні 
фахівці, якими особистими якостями вони повинні володіти, чи зможуть 
вони вписатися в той психологічний клімат, який підприємець конструює. 
Бізнесом займається людина, і ефект від будь–якої діяльності залежить 
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саме від людини, і перш за все від рівня культури праці. Японці, наприклад, 
стверджують, що в основі їх «економічного чуда» лежить не тільки наука, 
науково–технічні і технологічні досягнення, а перш за все зміна культури 
праці, для чого японському суспільству було потрібно 30 років. 

Під культурою праці ми розуміємо певний рівень загальної організа-
ції виробництва, відмова від традиційних, застарілих і сприйнятливість 
до нових, більш ефективних методів праці і прийомів спілкування з 
колегами і підлеглими, пошук нових ідей, технологій і т.п. Про культуру 
праці можна, мабуть, судити лише в тому випадку, якщо процесу праці 
властива гуманістична спрямованість. Особисті характеристики підпри-
ємця формують основу його ділових якостей. Відповідно до сучасних 
вимог, ділові якості включають здатність створювати поліпшені органі-
заційні структури шляхом формування нових виробничих підрозділів 
або шляхом купівлі–продажу компаній (при цьому використовується 
аналіз структурних чинників розвитку, виділення на цій основі тієї 
економіко–господарської «ніші», яка поки що залишається незайнятою) 
[6,187–188]. 

Отже, якщо ми говоримо про підприємництво на рівні професійної 
діяльності, то необхідно обмовитися, що здійснювати таку діяльність 
можна лише за наявності якихось певних якостей, від яких і залежить 
підприємницький успіх. Які особисті якості допомагають досягненню 
підприємницького успіху? Різні автори виділяють різні риси вдачі: одер-
жимість ідеєю; упевненість в собі; здатність підібрати потрібну команду; 
комунікабельність тощо.

Торкнемося, проте, іншої сторони цієї проблеми. Справжній успіх, 
мабуть, не супроводитиме людині: який не здатний на романтичні 
устремління; не вірить в себе; з підозрою відноситися до всіх людей і не 
здатний на щиру дружбу і пошану; не терпить чужої думки; не утрудняє 
себе аналітичною діяльністю.

Не слід, очевидно, займатися підприємницькою діяльністю людині: 
який ледачий (і душею, і тілом); не самолюбний; не поважає себе; не 
любить інших людей, не уміє і не хоче спілкуватися з ними; не любить 
вчитися і постійно поповнювати свої знання; не готовий на самопожерт-
вування (багато і напружено працювати, але не дуже багато заробляти, 
особливо на перших порах, і т.д.); не має особливого бажання до творчості 
і конструювання ідеї і проектів.

Підприємництвом не слід займатися людині, не здатній спиратися на 
свої власні сили, але тяжіючому до утриманства.
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ШКОЛА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ: 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ // МОНОГРАФІЯ. – 

Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 188 с.

Монографія Докашенко Г.П. – перше у вітчизняній історіографії 
комплексне дослідження становлення та функціонування шкільної освіти 
в Болгарії повоєнного періоду в умовах тоталітарного суспільства.

Тема монографії відповідає актуальним напрямкам сучасних історич-
них досліджень в контексті з’ясування основних проявів тоталітарного 
режиму в різних галузях суспільства. Культурна сфера взагалі, і освітян-
ська зокрема, складна й особлива для розгляду, оскільки в ній помітно 
відчувається вплив суб’єктивного фактору. За останні десятиріччя по-
мітно зріс інтерес до діяльності освітянських закладів, як вітчизняних, 
так і зарубіжних, котрі мають значний вплив на формування майбутніх 
поколінь. Розгляд даної теми набуває актуальності ще і у зв’язку з підви-
щенням в українському суспільстві історико – культурного інтересу до 
Болгарії – важливого слов’янського сусіда та партнера України.

Автор зібрала та обробила велику кількість архівних матеріалів з архів-
них установ України, Росії, Болгарії, використала опубліковані матеріали, 
опрацювала майже всю можливу періодичну літературу. Значна частина 
архівних матеріалів вперше стала об’єктом неупередженого наукового 
аналізу. Використання такої міцної джерельної бази зробило реальним 
вирішення складних дослідницьких завдань, достовірними висновки і по-
ложення роботи. До уваги читачів надано історіографічний огляд, в якому 
проаналізовано роботи українських і болгарських істориків, філософів, 
культурологів, а також роботи західних науковців, в тому числі і представ-
ників діаспори. Представлено також і критичний, але об’єктивний аналіз 
досягнень і прорахунків радянської історіографії з означеної теми.

Мета та завдання монографії обумовлені актуальністю обраної теми і 
пов’язані із виявленням причин та наслідків світоглядних трансформацій, 
узагальненням суспільної місії освітянських інституцій та громадськості 
в державно – громадському процесі керівництва болгарською школою.

Хронологічні межі роботи характеризуються важливими історичними 
подіями в болгарському суспільстві: 1944 рік – встановлення влади уряду 
Вітчизняного фронту, яка поступово призведе до соціалістичного вибору 
і тоталітарного режиму; кінець 80 – х років – відмова від соціалістичного 
варіанту і початок постсоціалістичного періоду.

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше досліджена про-
блема становлення і розвитку шкільної освіти в тоталітарному суспільстві 
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на матеріалах Болгарії, де було створено новаторську систему керівництва 
освітянською сферою. В монографії визначені історичні традиції та полі-
тичні умови, в яких відбувалося становлення шкільної освіти, узагальнено 
досвід її функціонування в період соціалістичних перетворень.

Монографія складається з трьох розділів, які логічно розкривають 
поставлені у вступі проблеми та завдання. Автор зосередилась на по-
глибленому вивченні внутрішніх та зовнішніх факторів встановлення 
тоталітарного режиму в Болгарії, аналізі співвідношення загальних 
рис тоталітарної системи та її особливостей в цій балканській країні, 
характеристиці процесу створення «нової» шкільної освіти. В роботі 
акцентовано увагу на тому, що освіта стала одним із найважливіших 
засобів ідеологізації суспільства на засадах тоталітаризму; досліджено 
шляхи її перетворення на знаряддя тоталітарного виховання. Одночасно 
з цим виявлені специфічні риси освітянського простору Болгарії, який 
формувався на багатовіковій національній традиції поваги, шанування, 
постійної турботи і допомоги шкільній справі. Ці традиції пройшли ви-
пробування п’ятивіковим османським пануванням і соціалістична держава 
не могла їх не враховувати. Автор переконливо показує, що відповіддю на 
цю історичну особливість стало впровадження державно – громадської 
системи управління освітянською сферою, яка хоча б за зовнішніми по-
казниками наближалася до традиційних форм.

Окремий параграф висвітлює проблеми, суперечності, досягнення і 
прорахунки українсько – болгарських зв’язків в галузі освіти.

Здобутком автора стало використання не тільки історичних методів 
дослідження, а й залучення методів суміжних наук – контент – аналізу, 
лінгвістичного аналізу текстів, дисперсійного аналізу та ін., що значно 
підсилює достовірність та об’єктивність викладених положень.

Викликає зацікавленість введення нових історичних дефіні-
цій – «компрадорська інтелігенція», «демократичний авторитаризм», 
«угодівська демократія», які ефективно відображають особливості роз-
витку освітянської сфери в Болгарії.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її 
матеріалів та висновків при написанні узагальнюючих праць з історії 
Болгарії, проблем слов’янознавства, а також з історії педагогіки, у про-
пагандистській роботі серед громадськості, культурницьких організацій 
України і Болгарії.

Рецензована монографія підготовлена в руслі нового наукового 
напрямку, спрямованого на вивчення історичних аспектів розвитку 
суспільства на різних етапах та в його різноманітних проявах. Автору 
вдалося зробити роботу, яка знаходиться на межі кількох наук – історії, 
соціології, педагогіки й політології. Такий досвід заслуговує на, безумовно, 
позитивну оцінку.
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