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ФІЛОСОФІЯ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ АРІСТОТЕЛЯ

Ілля Беспалов
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

філософський факультет, кафедра теорії культури та філософії науки
майдан Свободи, 4, 61022, м. Харків, Україна

У статті розглядається пізнання по Арістотелю та його уявлення про душу та тіло. Центральне 
місце в етиці Арістотеля займає вчення про чесноти. Етика Арістотеля теологічна. Він вважав, що 
в людині закладено прагнення до вищого блага як кінцевої мети. Щастя людини – це і є прагнення 
до вищого блага.

Душа і тіло співвідносяться як форма і матерія. Душа надає сенс життя людському існуванню. 
Душа є цілеполагающою причиною тіла, його ентелехією. Вище благо, до якого прагне людина, не 
існує окремо від матерії, як не може існувати ідеальне окремо від матерії. Арістотель вважав, що вище 
благо – це не абстрактна категорія, подібна ідеї краси або блага в філософії Платона, воно втілюється 
в людських діях і вчинках. Вище благо для Арістотеля полягає в відчутті глибокого задоволення, яке 
людина отримує під час усвідомлення факту виконаного обов’язку, здійснення свого призначення.

Призначення людини Арістотель вбачав у самовдосконаленні, придушенні чуттєвих потягів 
у своєму розвитку. З огляду на вчення про душу чуттєвий потяг пов’язаний із нижчою частиною 
душі, завдання людини – культивування розумної частини душі. Для того, щоб вести правильний 
спосіб життя і слідувати своєму призначенню, людина повинна подолати прагнення чуттєвої частини 
душі, мусить орієнтуватися на пріоритет розуму над почуттями. При цьому Арістотель вказує, що 
у людини повинні бути позитивні моральні уявлення, які впливають на її вчинки. Розумових чеснот 
можливо навчати, етичні ж повинні вироблятися за рахунок звичок.

Мудрість як чеснота характеризується тим, що дозволяє людині поставити правильну мету, 
розсудливість дозволяє знайти кошти для досягнення мети, передбачає винахідливість, спритність. 
Арістотель говорить про середину у вчинках і справах людини. Тут ми бачимо принцип «заходу», 
характерний для філософії античності.

Вище благо, на думку Арістотеля, досягається шляхом здійснення правильних вчинків. Аріс-
тотель бачить призначення людини в розумній осмисленій діяльності. Етичним ідеалом Арістотеля 
є мудрець, який веде споглядальний спосіб життя – життя, присвячене філософії та діяльності розуму.

Ключові слова: Арістотель, вище благо, душа, тіло, етика.

Процес пізнання за Арістотелем містить у собі п’ять простих і зрозумілих момен-
тів. Перший момент – це ім’я речі. Ми завжди починаємо пізнання, коли у нас є ті чи 
інші імена. Не можна зайнятися поясненням затемнення місяця, якщо людина не розуміє 
слова «місяць», не можна почати пояснювати припливи Нілу, якщо людина не знає, що таке 
«прилив», що таке «Ніл». 

Другий момент, який необхідно визначити, – чи існує річ, встановити, чи відповідає 
цьому імені щось про існуюче, чи існує щось? Коли ми встановили, що це щось існує, 
починається третій момент – найважливіший для Арістотеля, фактично центральний, коли 
відомо ім’я і що щось відповідне цьому імені існує. Визначення за Арістотелем, – це визна-
чення через рот і видові відмінності.
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Четвертий крок наукового пізнання, який може початися за Арістотелем тільки 
тоді, коли відомо визначення, це вказівка істотних властивостей атрибутів речі. Четвертий 
крок – це докази істотних властивостей і атрибутів речі, доказ того, що річ має певні вла-
стивості і атрибути. Коли є визначення, то можна доводити атрибути. Так, якщо хтось гово-
рить, що людина смертна, то він нічого наукового не затверджує, а залишається на рівні 
думки, тому що в цьому випадку лише констатується факт без вказівки причини. Потрібно 
довести, з огляду на визначення людини, те, що людина – це жива істота, потрібно дове-
сти її смертність. Тут здебільшого і працюють докази через науковий силогізм. Потрібно 
шляхом силогізму довести, що речі мають властивість, навести низку доказів. Це можна 
довести, тільки якщо вказати причину.

П’ятий момент. Потрібно знайти причину, яка пояснить, чому річ має власти-
вість. Коли буде вказана причина, можна пояснити цю річ, починаючи з імені. Так процес 
пізнання буде закінчений. Якщо вказана причина, то далі нічого дізнаватися і питати не 
треба. Процес пізнання закінчується, коли вказується причина.

Опис Арістотелем індуктивного процесу, за допомогою якого пізнаються першоос-
нови наукового знання, починається з відчуття. У деяких живих істот є тільки відчуття, але 
в інших до відчуття додається пам’ять – здатність утримувати відчуття протягом тривалого 
часу. До пам’яті додається безліч спогадів, які об’єднуються в якийсь один образ і виникає 
ще одна сходинка – досвід.

Досвід за Арістотелем – це безліч спогадів, об’єднаних у щось одне. Від досвіду 
відштовхуються мистецтво і наука. Перехід від досвіду до мистецтва і науки – головний 
епістемологічний стрибок, тому що саме тут ми переходимо від одиничного до загального 
в мистецтві та науці. На рівні досвіду у нас виникають уявлення, безліч уявлень злива-
ються в одне поняття. Наука і мистецтво за Арістотелем – приблизно одне й те ж, але 
в них різні предметні області. Мистецтво спрямовано на становлення, на світ виникнення 
і знищення, а наука – на світ буття. Вона має справу із загальними поняттями, а не з уяв-
леннями, зі спогадами, з відчуттями.

Безпосереднє сприйняття – це останній ступінь пізнавального сходження, коли 
безпосередньо осягається початок. Тут виникає питання, що має на увазі Аристотель під 
безпосереднім сприйняттям початку? Чи має він на увазі, що на цьому останньому етапі 
пізнається? Розуміння значення найзагальніших термінів або що потрібно дійти до розу-
міння закону протиріччя? На це у Арістотеля немає чіткої відповіді, швидше за все, він має 
на увазі і те й інше. Тобто, те, що на останньому етапі, який Арістотель називає умомнус 
або ноісіс, пізнаємо і значення найбільш загальних понять, і значення найбільш загальних 
міркувань. Чітко він про це не говорить.

Доказове знання в підсумку можливе тільки тому, що в людей є здатність до індук-
ції і вони безпосередньо пізнають світ. Ця здатність украй важлива для Арістотеля, вона 
гарантує повну безпомилковість і достовірність точного наукового знання. Якщо не можна 
дійти до такого первоначала і причин, то не може бути достовірного знання. 

Арістотель стверджує, що ця здатність – не людська здатність, а спроможності, які 
пізнаються через значення термінів, сутність, якість, кількість або закон суперечності. Ця 
здатність, якою володіє Бог і яка до нас приходить ззовні, – одне із найзнаменитіших і най-
більш незрозумілих тверджень Арістотеля про те, що розум приходить ззовні і логіка його 
дуже проста. Людина як істота відбулася з форми і матерії, вона залучена в світ виник-
нення і знищення, тому за своєю природою повинна помилятися. Ця здатність гарантує 
безпомилковість математичних наук, вона помилятися не може і тому є божественною. 
Вона не має відношення до нашого психофізіологічного цілого.

І. Беспалов
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Арістотель в базовій частині своєї психології стверджує, що вона ніби не дуаліс-
тична. У нього душа – це лише форма тіла, але коли він доходить до цієї здатності, то 
настільки захоплений успіхами грецької математики того часу, впевнений у тому, що 
знання математичне не помиляється і що повинна бути особлива здатність пізнання і пер-
воначал, і причин, доказ, який не живе у нас, а приходить ззовні.

Попередники Арістотеля схилялися до того, що початком і першопричиною фізич-
ного світу є протилежності. Тут маються на увазі вчення досократиків. Арістотель робить 
ще один крок. Припустимо, що началами фізичного світу є протилежності, але вони не 
можуть переходити одна в одну. Біле не може стати чорним, верх – низом, а праве – лівим.

У протилежностей повинен бути носій. Арістотель отримав ту схему, яка з його 
точки зору є найбільш універсальною для пояснення фізичного світу, основних причин, 
необхідних для наукового пояснення фізичного світу. Це носій, перша позитивна проти-
лежність, друга негативна протилежність. Третє – це те, що Арістотель називає позбавлен-
ням форми.

Усі природні речі поділяються на речі, у яких є тільки природа як початок руху і спо-
кою, і на одухотворені речі принципом початку руху і спокою, у яких є душа. Арістотель 
виходить із дуже простих спостережень. Можна побачити, що є речі досить прості, в них 
немає органів і різних пристосувань, а є тіла більш складні. Психологія насправді почина-
ється з тих тіл, у яких складна будова. Не випадково в якості умови психології Арістотель 
називає певний вид тіла.

Коли Арістотель дає визначення душі, воно звучить так, що душа – це перша енте-
лехія тілоприродного наділеного органами, яка має життєві можливості. Тіло може бути 
носієм душі, воно повинно бути природним і наділеним органами. Якщо взяти шматок 
мармуру, то в нього немає органів, якщо ж ми візьмемо навіть простеньку рослину, то там 
обов’язково буде коренева система. 

Це важливий момент, притаманний арістотелівській психології, яка налаштовується 
на поєднання форми і матерії. Тіло природне, наділене органами, воно має життя і можли-
вості – це матерія живої істоти. Принцип, який робить матерію одушевленою, – це душа. 
Як у випадку із фізичним світом, так і у випадку з психологією тут йдеться про подвійність 
форми і матерії, які об’єднані в живе одиничне тіло.

Традиційно обговорюється питання, був Аристотель матеріалістом чи ідеалістом? 
Чим арістотелівське поняття душі відрізняється від поняття душі Платона? Арістотеля 
важко назвати матеріалістом або ідеалістом, коли він розмірковує, що душа як інтелехія, 
як форма тіла не може пережити це тіло. У такому випадку його записують до матеріа-
лістів. Коли він розмірковує про те, що душа є формою тіла, його записують в ідеалісти. 
Насправді Арістотель намагався створити новий тип психології, який би не був матеріаліс-
тичним або ідеалістичним.

Якщо мати справу зі складними тілами, у яких є не тільки елементи, але і тканини, 
й органи, то у них повинен бути якийсь об’єднуючий принцип, який тримає це живе тіло 
і складається з тканин і органів. Саме цю форму, яка тримає разом тіло, Арістотель і нази-
ває душею. «Душа – це перша здійснюваність тіла природного, яка володіє органами і має 
життєві можливості» [1, с. 1] 

Що означає це визначення? Арістотель називає душу здійсненністю тіла. Він 
стверджує, що душа відноситься до тіла так само, як зір – до зіниці. У нас є зіниця, але 
ми можемо нічого при цьому не бачити. Коли ми зіницею бачимо, то це відповідає тому, 
що таке душа щодо нашого тіла. Якби не було душі, то у нас було б якесь фізичне тіло, яке 
не володіло б здатністю здійснювати психічний акт.

І. Беспалов
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Душа – це перша здійсненність тіла, вона не може бути відділена від тіла, при-
наймні вся душа не може бути відділена. Душа як форма тіла може бути відокремлена 
тільки логічно, але не може бути відділена реально. Аристотель не вірить у піфагорейське 
перевтілення і психоз. Він вважає, що душа є відповідною формою тіла. Вона є загальна 
або душа як така, у неї є здібності. Арістотель говорить про те, що у душі є такі здібності:

Рослинна душа. Основні ознаки рослинної душі – це зростання, харчування і роз-
множення.

Тваринна душа. У неї є властиве відчуття, прагнення або бажання. Тваринній душі 
властиве відчуття прагнення, бажання і просторове переміщення або локомоція.

Третій вид душі – це розумова душа. Це те, що є у людини, – здатність міркувати. 
У душі є така над здібність, яка приходить ззовні і тільки до людей, – це так званий окре-
мий розум, найзагадковіша частина арістотелівської психології. Це не має відношення до 
душі як до форми і взагалі це найтемніше вчення Арістотеля у всій його філософії.

У рослин є тільки рослинна душа. Вони здатні харчуватися, рости і розмножуватися. 
Рослинна душа присутня в усіх живих істот – у рослинах, у тваринах, у людині. У людині, 
коли всі інші можливості не діють, рослинна душа діє. Вона навіть уві сні діє, здійснює 
свою дію далі.

Тваринна душа характеризується тим, що у неї є здатність відчувати. Перше від-
чуття, яке є у всіх живих істот, – це дотик. Далі слідують інші здібності, що дають нам 
відчуття. Ще одна здатність – харчування. Після харчування Арістотель показує анало-
гію між відчуттям і харчуванням. На його думку, коли ми харчуємося, то переробляємо із 
зовнішнього світу матерію речей, а коли ми відчуваємо, то сприймаємо не матерії речей, 
а форми речей. 

За Арістотелем відчуття дають нам форми речей. Кожне з відчуттів (дотик, смак, 
нюх, зір, слух) мають власні предмети. Є зір, є зриме, яке розпадається на кольори, на 
прозоре проміжне середовище, на орган зору. У кожного почуття є свій предмет, але у всіх 
почуттів є, крім власних предметів, так звана загальна предметність. Арістотель іноді вира-
жається так, що сприймається так званим загальним почуттям. Їм сприймаються такі речі 
як розмір, форма, число. Гносеологія відчуттів відволікає від предметів і їх форми, вони 
починають постачати нас першими абстрактними поняттями форми, розміру, числа. Зрозу-
міти цей момент означає відчувати психологію Арістотеля. Це можна собі уявити як те, що 
складається з відчуттів і загального почуття.

У тварин і рослин за Арістотелем немає центру психічної діяльності. У тварин він 
з’являється і знаходиться в серці. Це центр психічного життя у Арістотеля. Оскільки він 
любить критикувати Платона і піфагорійців, то відкинув їх ненаукове вчення про те, що 
психічна діяльність, особливо вища, зосереджена у мозку. Арістотель вважає, що мозок – 
це лише «холодильник» завдання, який охолоджувала кров, що надходить від серця. Серце 
є центром психічної спроможності. Щоб тіло не грілося, у нас є мозок, який охолоджує його.
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The article examines the knowledge of Aristotle and his idea of soul and body. Central to the ethics 
of Aristotle is the doctrine of virtue. Aristotle’s ethics is theological. Aristotle believed that man has 
a desire for the highest good as the ultimate goal. Human happiness is the desire for the highest good. Soul 
and body are related as form and matter. The soul gives meaning to the life of human existence. The soul is 
the purposeful cause of the body, its entelechy.

The higher good to which man aspires does not exist separately from matter, just as the ideal cannot 
exist separately from matter. Thus, Aristotle believed that the higher good is not an abstract category, 
similar to the idea of beauty or good in Plato’s philosophy. But this higher good is embodied in human 
actions and deeds. The highest good for Aristotle is the feeling of deep satisfaction that a person receives in 
the realization of the fact of duty, the fulfillment of his purpose.

Aristotle saw the purpose of man in self-improvement, the suppression of sensory urges in 
its development. Based on the doctrine of the soul, sensual attraction is associated with the lower part 
of the soul, and the task of man – is to cultivate the intelligent part of the soul. In order to lead a proper life 
and follow its purpose, a person must overcome the desires of the sensual part of the soul. One must focus 
on the priority of the mind over the senses.

In this case, Aristotle points out that a person must have positive moral ideas, based on which he 
does his deeds. Mental virtues can be taught, ethical virtues must be produced through habits. Wisdom as 
a virtue is good because it allows a person to set the right goal, prudence allows you to find the means to 
achieve the goal, it involves ingenuity, agility. Aristotle speaks of the middle in the actions and deeds of man. 
Here we see the principle of “west”, characteristic of the philosophy of antiquity.

The highest good, according to Aristotle, is achieved by doing the right deeds. Thus, Aristotle sees 
the purpose of man in intelligent meaningful activity. The ethical ideal of Aristotle is a sage who leads 
a contemplative lifestyle. This is a life dedicated to the philosophy and activity of the mind.

Key words: Aristotle, higher good, soul, body, ethics.
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ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ЙОГО ЗМІСТОВНІ МЕЖІ  
У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
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імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
гуманітарно-правовий факультет, кафедра філософії та суспільних наук

вул. Чкалова, 17, 61000, м. Харків, Україна

Вивчено теоретичні уявлення щодо поняття публічності у вітчизняній і західній наукових 
парадигмах, що дозволило розглядати явище публічного як затребувану універсальну консолідовану 
матрицю соціокультурних змістів – культуротвірний чинник у новітній інформаційно-комуніка-
тивній системі життєдіяльності людини публічної. Розглянуто внесок сучасних українських авто-
рів у теоретико-методологічне дослідження феномена публічності та осмислено сучасну дефініцію 
феномена публічності. Підкреслено, що у науковій літературі це поняття повсякчас співвідносять зі 
сферою приватності, інтимності, частковості.

Здійснений огляд світової наукової спадщини дав змогу визначити основні проблемні 
питання щодо явища публічності та людини публічної, на які прямо чи опосередковано спрямована 
увага дослідників, що свідчить про потребу подальшого теоретичного осмислення проблем фено-
мена публічності та людини публічної. Обґрунтовано недостатність комплексних антропологічних 
досліджень із зазначеної теми як у зарубіжних студіях, так і у вітчизняній науці.

Запропоновано власну інтерпретацію сутності феномена публічності. У широкому розумінні 
публічність є універсальною сферою буття людини, яка виникла у зв’язку із розмежуванням її огля-
дово-спільної і приховано-інтимної активності. Публічність створює людина як оригінальний соці-
окультурний простір, де людина публічна себе репрезентує, позиціонує, відкриває свій внутрішній 
духовний світ і надає йому індивідуальних оригінальних зовнішніх форм. Саме тому у вузькому 
розумінні публічність – це штучно створена культурно-комунікативна реальність, орієнтована на 
успішну особистісну репрезентацію людини й позиціонування її у конкретних історичних умовах 
завдяки новітнім технікам і технологіям у різноманітних формах символічності, симуляції та гри. 

Абсолютну форму публічності-співучасті у сутнісному розумінні можна оцінювати лише як 
ідеальну реальність, оскільки людина публічна має цілковито ґрунтувати свої комунікативні дії на 
ресурсах уваги до Іншого, коректній, ввічливій і толерантній взаємодії за будь-яких умов, що зде-
більшого залежать від морального складника людини, її ціннісної природи, що у техногенних умовах 
зазнає значних трансформацій.

Ключові слова: публічність, життєвий світ, людина публічна, приватне, інтимне, культура, 
народ, маса, цінності, комунікація.

Запровадження поняття «публічності» до системи філософсько-антропологічного 
знання перебуває поки що у статусі формулювання проблеми та осмислення, незважаючи 
на те, що в широкому вжитку, повсякденно-публіцистичному діапазоні це поняття вже 
досить поширене. Поняття і термін «публічність» часто використовують для позначення 
сфери життєдіяльності людини, пов’язаної із неприхованими, неприватними явищами, які 
не мають неоглядної, таємної природи. 

Дослідження публічності є безпосередньою метою філософської антропології, 
оскільки її завдання, якщо посилатися на думку М. Шелера, полягає в тому, щоб показати, 
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як «із основної структури людського буття випливають усі специфічні монополії звершення 
й справи людини: мова, совість, інструменти, громадськість, суспільність» [12, с. 90].

Продовжуючи цю думку й спираючись на завдання нашої роботи, – на підставі 
філософського аналізу проблематики публічності запропонувати авторський підхід до 
інтерпретації людиновимірної сутності явища публічності з позицій філософсько-антро-
пологічної методології, вважаємо за потрібне пригадати роботи філософів-антропологів 
і з’ясувати особливості існування людини та її публічної сутності як єдності внутрішнього 
і зовнішнього в сучасному соціокультурному просторі. 

Доречним буде пригадати позицію відомого антрополога Г. Плеснера, який писав 
про необхідність говорити саме про «особисту життєву єдність і прошарки наявного буття, 
які існують разом з людиною» [10, с. 104]. Наскільки далеко простягається це «сутнісне 
співіснування», Г. Плеснер радить досліджувати в горизонтальному й вертикальному 
напрямах. Так, у горизонтальному напрямі осмислення – це насамперед пошук людської 
сутності у її зв’язку зі світом, у системі соціокультурної активності, а у вертикальному – 
це розуміння походження людини та її місця у світі як живого організму у взаємозв’язку 
з іншими організмами. 

У першому ракурсі дослідження сутності природи людини значну роль відіграє 
спільний світ і позиціонування людини в ньому: «Бути даним – значить бути даним 
комусь», – стверджує Г. Плеснер [10, с. 123]. На його думку, «спільний світ становить 
осмислену людиною сферу інших людей, форму їхньої особистої позиції» [12, с. 132]. Це 
означає, що саме у своєму життєвому просторі людина знаходить себе, позиціонує й репре-
зентує. Саме в «сучасному світі» укладено модус публічного, публічної дії людини та її 
прагнення до відкритості виявлення себе, маніфестації своєї самості «тут і зараз». Людина 
розрізняє себе в діях, які об’єктивують її внутрішній світ, даючи можливість його спосте-
рігати, суттєво сприймати та змінювати.

Враховуючи цю позицію, А. Ґелен підкреслює, що «людина як така щоб існувати, 
не може обійтися без визначених досягнень, найголовніші з яких по суті: передбачуване 
сплановане перетворення наявних перетворень, щось придатне до життя, створення орієн-
тацій у світі та саме тлумачення світу» [7, с. 166]. Люди впроваджують заплановані зміни 
один щодо одного у незліченній кількості способів: примусі, настанові, вихованні – і це 
вплив на інших. Тут людина насамперед контролює саму себе, свої спонукання, інтереси, 
планомірно змінює власний внутрішній стан відповідно до запропонованої домінантної 
ідеї. Чи не в цьому полягає причина існування цього способу, пов’язаного з оглядовістю 
«актів самовизначення»?

Людина «створює опосередковане між собою і середовищем, при цьому розчиня-
ється в ньому цілком лише тому, що вона ще й перебуває у ньому. Таким чином вона стоїть 
над ним. Внаслідок цього людина створює опосередкованість між середовищем і собою. 
Справа не в тому, що вона, грубо кажучи, «знизу» створює, як тварина, опосередкованість 
між собою і середовищем, а «зверху» віддалена від нього, стоїть над ним, не бере участі 
у ньому й дивиться на себе як на Іншого» [7, с. 138]. 

Г. Плеснер підкреслював, що, якщо людина не була б для себе Іншим, вона б не була 
для себе самою собою, оскільки не створювала б опосередкування між собою і середови-
щем, безпосередньо б не розчинялася у цій взаємодії. Слід погодитися з думкою Г. Плеснера, 
що суспільна форма життя виправдана й необхідна не лише через взаємозв’язок людини 
і середовища. Штучний характер людського існування також має вирішальне значення. Як 
публічне цю сферу створює сама людина у процесі співучасті людей один з одним, вона 
закликає до життя здатність самої людини легко адаптуватися й перебувати у ній. 

Л. Васильєва



14
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

Як підкреслює український антрополог В. Табачковський, у сучасній антропології 
на початку 50-60-х років ХХ століття сформувалося відносно самостійне «відгалуження 
філософсько-антропологічного пізнання, до якого належить зосібна і соціальна антропо-
логія, орієнтована на проблеми соціальної життєдіяльності людей, і політична антрополо-
гія» [13, с. 33]. Отже, в цьому випадку доречно говорити про феномен публічності саме 
з погляду філософської антропології, тісної взаємодії зовнішнього і внутрішнього у життє-
вому світі людини, публічності і приватності в різних формах її існування.

Для уточнення дефініції феномена публічності слід відокремити цей феномен від 
непублічного, тобто приватного, таємного та інтимного. Вважаємо за потрібне звернути 
увагу на поняття, тотожні або протилежні за змістом поняттю публічності (натовп, маса 
тощо). Нині саме велика кількість тотожних значень ускладнює розуміння категорії публіч-
ності, обмежує універсальність її потрактування. Дефініція публічності має бути всеосяж-
ною, цілісною, має розкривати всю сутність аналізованого об’єкта. 

У перекладі з латини слово “public” означає «суспільний», «державний», «народ», 
«публіка», «громадськість». Водночас через нагальну потребу, оцінюючи сучасні визна-
чення поняття публічності, серед усієї розбіжності підходів до провідних дефініцій озна-
чимо такі основні характерні вкраплення: 

1) публічність – простір, досить значущий своєю загальнодоступністю для багатьох 
людей. Простір, де на засадах рівноправності здійснюються раціональні, відкриті, прозорі 
для всіх та вільні від будь-якої особистої зацікавленості акти обговорення, дискусії рів-
ноправних суб’єктів, унаслідок чого формується система цінностей окремої спільноти / 
громади (В. Штерн, С. Осадча); 

2) публічність є ідеальною сферою, у якій циркулює й виробляється затребувана 
інформація, що є гарантом істинності та яку надають усім безперешкодно (С. Бодрунова); 

3) публічність – це самостійний простір, який на засадах рівнозначності та рівноцін-
ності одночасно межує зі сферами чи просторами державного, політичного, приватного, 
інтимного (В. Волковинська, В. Кебуладзе); 

4) публічність є споконвічно вільним від державно-владного та політико-економіч-
ного контролю культурним простором, у якому відбувається обмін символічною інформа-
цією. При цьому публічна сфера породжує і розвиває феномен не лише публіки взагалі, 
а й освіченої публіки, якій властива культурна компетентність, вірність високим ціннісним 
ідеалам (М. Попович).

Існує версія, що концепт публічної сфери прийшов в англосаксонську науку із 
німецької в 1964 році, коли термін “public sphere” було вжито у словнику з масової кому-
нікації “Das Fischer Lexikon”. Підкреслимо, що концептуальний базис «простору» заклали 
дослідники німецької школи класичної філософії епохи Просвітництва й Нового часу: 
І. Кант, Ф. Геґель, Р. Ґелен; пізніше його визнали Г. Арендт, П. Бурдьє, Б. Вальденфельс, 
Ю. Габермас, Е. Ґідденс, Дж. Дьюї, Г. Маркузе, Е. Ноель-Нойман, М. Фуко, М. Гайдеґґер, 
А. Щуц та інші. 

У закордонній літературі побутує думка, що термін «публічна сфера» у науковий 
обіг 1962 року ввів Ю. Габермас, автор відомої книги “Strkuturwandel der Öffentlichkeit” 
(«Структурна трансформація публічної сфери»). Є й інша версія: термін “public sphere” 
з’явився у перекладах ранніх статей Ю. Габермаса. Пізніше філософ заявляв, що німецьке 
слово XVIII століття Öffentlichkeit – аналог терміна publicité у старофранцузькій, походить 
від середньовічного німецького “offen”, що означає «відкритий». 

Ю. Габермас приділяє увагу публічній сфері (“public sphere”) як посереднику між 
системою (що уособлюється у державі та економіці) і «життєвим світом» (інтерсуб’єктив-
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ним світом колективу та окремої людини), який не можливий без фізичних або віртуальних 
реалізацій [4]. Він зазначає, що «саме наприкінці XVIII століття наука, етика, мистецтво 
стали диференційованими. Інституціонально як галузі діяльності ці сфери знання стали 
відокремленими від сфери вірувань і від організованого спілкування як сфери повсякден-
ного спільного життя. У цьому ми розпізнаємо саме відбитки суб’єктивності» [4, с. 30]. 

Саме у роботі «Філософський дискурс модерну» Ю. Габермас через класичний 
філософсько-антропологічний аналіз від І. Канта до М. Гайдеґґера доводить наявність сво-
єрідного життєвого світу людини, у якому «що далі рухається вперед культура, то різнома-
нітнішим стає розвиток виявів життя, у які може вплітатися розлад. Що більшою постає 
сила розладу, то більш чужими й безглуздішими стають культури, виявляється прагнення 
життя відродити у собі гармонію» [14, с. 31].

Концепція публічного простору (“public space”) Г. Арендт дещо відрізняється від 
концепції Ю. Габермаса. Для Г. Арендт публічність пов’язана саме з прямою взаємодією 
(“face-to-face”) людей, які поділяють ту чи іншу систему цінностей. Саме це й дає їм 
правильну спрямованість колективних, масових дій [1]. Г. Арендт цілковито ототожнює 
публічну сферу з політикою, намагаючись вирішити проблему екзистенційного вибору 
людини, що виходить за межі обмеженого політичного досвіду. 

Дослідниця пропонує своєрідну теорію діяльності, за якою публічна дія виникає 
й здійснюється лише у політичному середовищі, будучи своєрідним впровадженням істин-
ної свободи. За Г. Арендт, лише політичну сферу можна вважати сферою публічної свободи 
людини, де немає місця насиллю й сваволі: «Публічність начебто мститься за себе тим, хто 
хотів використовувати її для особистих цілей та особистих інтересів» [2, с. 91].

Слід погодитися з українським дослідником В. Кебуладзе, який, досліджуючи твор-
чість Г. Арендт, підкреслює, що основний вектор дослідження публічності філософині 
спрямований на філософсько-політичний концепт публічної сфери та пов’язаний із «роз-
різненням домашнього господарства (ойкосу) і полісу за доби античності, де сфера домаш-
нього господарства – це сфера приватності, сфера полісу» [8, с. 212]. 

В. Кебуладзе, спираючись на тексти Г. Арендт, однозначно впевнений, що «приват-
ність – це втаємничена інтимна сфера доконечності та нерівності, в якій насамперед роз-
гортається економічна діяльність людини. Публічність – це відкрита сфера свободи та рів-
ності, у якій розгортається політична діяльність людини. Тут людина трактується як така, 
що може або залишатися у несвободі та нерівності приватності або переходить до свободи 
та рівності публічності. Цей перехід не зумовлений нічим, окрім рішучості самої людини 
вийти із утаємниченої сфери доконечності до відкритої сфери свободи. Ця рішучість 
потребує сміливості, що й постає через це як головна публічна чеснота людини» [8, с. 213].

Доповнюючи коло міркувань щодо сутності явища публічності Г. Арендт, слід 
згадати ще одного українського дослідника – М. Поповича, який, на противагу В. Кебу-
ладзе, зазначає: «По-перше, навіть якщо приватне й має походження з ойкосу, то це ніяк не 
прив’язує його до економічної сфери – приватні інтереси є і в політичній сфері (та й усіх 
інших сферах суспільного життя). По-друге, приватне – це не обов’язково особистісне, але 
завжди те, що як частина протиставляється цілому. Особистість можна трактувати як само-
достатній мікрокосм, і жодна приватність тут не доречна для пояснення сутності цього 
мікрокосму. Лише порівняно з громадським або суспільним особисте стає приватним. 
Третя особливість пов’язана з наданням суспільному та громадському значення публіч-
ного, а публічному – обов’язково позитивно-ціннісного звучання. Існує царина держав-
них таємниць зовсім не публічних, які стосуються інтересів усіх громадян. У тоталітарних 
режимах публічність була джерелом загроз демократії, а не її опорою: публічно здійсню-

Л. Васильєва



16
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

вали судилища над «ворогами народу», публічно громили «інородців» та інших «неугод-
них» режимові» [11, с. 106].

Г. Арендт ототожнює публічне саме з середовищем, у якому й відбувається відкрита 
взаємодія людей. Для неї публічність – це все, що постає перед загальністю, що для будь-
кого видиме й привселюдне, супроводжується максимальною відкритістю. Це все, що 
є взагалі та що можуть сприймати інші. Це те, що є частиною внутрішнього людського 
світу, належить до зовнішньої дії. Публічне, за Г. Арендт, означає загальний світ, створе-
ний фізично, тобто людськими руками. Публічність стає збірним поняття для усього, що 
відбувається між людьми, що відчутне для всіх і виступає на передній план у створенні 
життєвого світу людини. Публічний простір у цьому разі дуже подібний до загального 
середовища, що збирає й об’єднує людей і водночас перешкоджає їм порозумітися. 

Філософиня стверджує, що, «говорячи й діючи, люди активно відрізняють себе один 
від одного. Вони – модуси, у яких розкриває себе сама людяність» [2, с. 229]. Саме людя-
ність дослідниця пов’язує із вчинком, відповідальністю й новим починанням, наголошу-
ючи, що простори приватного і публічного існували завжди, будучи обов’язковими для 
людської діяльності й дії, оскільки «дію не можна уявити поза людським суспільством. 
Дія, вчинок – виключно привілей людини; ані звір, ані тварина не можуть діяти; лише дія 
не може як діяльність зрушити з місця без постійної присутності її сучасників» [2, с. 32]. 

А. Ґелен, один із засновників антропологічної філософії, свого часу окреслив зазна-
чену вище позицію щодо публічності як окремої форми культури у такому влучному фор-
мулюванні: «Передумови Просвітництва мертві, лише його наслідки рухаються далі. Із 
такої перспективи автономно і самодостатньо здійснювана модернізація суспільства від-
даляє себе від імпульсів явно застарілого комунікативного модерну; він лише виконує 
функціональні закони економіки і держави, техніки і науки, які поступово замикаються 
в єдину систему, закриту від зовнішнього впливу. Невпинне прискорення соціальних про-
цесів постає тут зворотнім боком створеної раніше культури, переведеної у її кристалічний 
стан» [14, с. 15]. 

Філософ називає модерну культуру «кристалізованою», оскільки «в основних 
її складниках розвинуто усі закладені в ній можливості. Навіть протилежні можливості 
та антитези постають тут розкритими й асимільованими, а тому припущення будь-яких 
змін у вихідних умовах стає не просто не можливим. Якщо ви маєте таке уявлення, то 
відразу починаєте відчувати цю кристалізацію, навіть опинившись у такому дивному 
та строкатому середовищі» [14, с. 16]. 

Слід звернути увагу й на те, що А. Ґелен через логічні роздуми доводить, що «немає 
такого людського співтовариства (і публіки зокрема), у якому не було б «культури», тобто 
яких-небудь завбачливих змін фактів і обставин, які були б корисні людині» [12, с. 161]. 
Водночас філософ розвиває концепцію «змінної К»: «Можна культуру символічно позна-
чити літерою «К». Це має бути загальнолюдська змінна з різними значеннями величини. 
У першому наближенні вона б означала варіабельність розумових засобів і форм діяль-
ності, тобто речових засобів. За малого значення величини «К» маємо «проникність до 
оточення» у традиційному культурному середовищі. За великої величини «К» у людини 
є висока здатність пристосовуватися до найрізноманітнішого середовища» [12, с. 170].

Спираючись на слова А. Ґелена про те, що публічність пов’язана з культурою, 
зауважимо, що якщо в умовах культури модерну в публічності домінувала множинність, 
то в умовах постмодерну відбувається зменшення цієї множинності, при цьому домінує 
персоналізація публічного простору та руйнування відносин “face-to-face”, тобто поряд із 
прямими відносинами опосередковано створюються «прямі відносини» (наприклад, інтер-
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нет), де опосередкований проміжний член необхідний, щоб створити чи забезпечити таке 
безпосереднє з’єднання [7]. 

Сучасна українська дослідниця С. Бодрунова констатує, що «публічне як спільне, 
життя поза домом, осяжне та видиме для інших з їх спільними інтересами» [4, с. 112]. 
У цьому розумінні семантика поняття «публічне» розкривається у двох аспектах: видиме – 
те, що відкрите чи явне; видиме – те, що доступне для інших. Воно протиставляється тому, 
що приховане чи усунуте з очей і що формує «приватне». 

Нині варто говорити про інший, новий вид публічності – постмодерну (віртуальну) 
публічність, яка має опосередкований характер для людини, тобто цілком залежить від нових 
медіа, створених на базі інтернету (Facebook, Twitter, Instagram), формує так зване поле об’єк-
тивації людської ідентичності за рахунок включення до інтернет-спільноти. Це те, що існує 
«вдома», воно має іншу відкритість самовизначеності людини. Причому така залежність від 
комунікативної опосередкованості посилює панівне раціональне мислення сучасної людини, 
активує нагальне прагнення спростити своє буття, перекласти значний масив фізичної праці 
(дії, активності) на плечі сучасної техніки (комп’ютера, машини, робота, андроїда). 

Людина, усвідомлюючи свою часто неідеальну тілесність, лише більше стає заруч-
ником віртуальних образів, фотокартинок, пресет масок і візуальних ефектів, домислює 
себе сама. Можна говорити про приховану публічність, яка й формує її віртуальність. 
Саме в ній людина може не докладати максимум зусиль, повсякденно турбуючись за своє 
тіло, одяг, настрій, що вповні передається і кольором шкіри, і блиском в очах, і загальною 
активністю, і манерою спілкування з іншими. Для передання своєї «ідеальної буденності» 
досить лише кілька фото чи гарних «смайлів» у такій віртуальній публічності. 

Слід підкреслити, що загалом віртуальна реальність – це об’єктивний феномен, 
який характеризується частковим або невтіленим існуванням, нестачею, відсутністю пев-
них сутнісних ознак явища емпіричної реальності. У ній минуле і майбутнє перестають 
осягати як протилежності сутності, оскільки вони функціонують на рівні символу. У ній 
відбувається знеособлення, відчуженість феномена публічності.

Для повного усвідомлення сутності явища публічності значущим є аполітичний 
підхід. Він визначає публічність як гетерогенну, плюралістичну, ігрову (Н. Еліас) сферу, 
де люди комунікують, осмислено розуміючи цінності та значення культурного досвіду 
Іншого, який вони по суті не зобов’язані автоматично поділяти, схвалювати чи розуміти. 
Публічність тут вбачається як сфера культурного вибору.

Л. Мамфорд порівнює публічність із міським простором, який, на його думку, має 
певною мірою асоціюватися з досвідом агресивної поведінки, страхом і занепокоєнням. 
Несвідомий міський страх, який характеризує міську культуру, є випадком, коли є бажання 
позбутися такої публічності як місця зустрічі агресивних незнайомців. Страх породжує 
в людині внутрішню боротьбу й сумніви: «Тисяча маленьких битв стаються кожного дня 
на паркованні, на ринку, на дитячому майданчику, на баскетбольному полі» [19, c. 52]. 
Саме ці битви стримують бажання людини повсякчас впадати у повсякденні публічні бата-
лії й протистояння. 

Оцінюючи співвідношення понять публіки й народу, зазначимо, що за К. Ясперсом 
публіка є першою стадією перетворення народу в організовану множинність: «Щойно 
народ перестає жити повним життям, черпаючи сили у своїй спільності, виникає множина, 
яка становить публіку. Вона неосяжна, подібна до маси, втілює в собі громадську думку 
щодо духовних цінностей у їх вільній конкуренції» [17, c. 144]. Саме за таких умов буття 
людини зводиться до загального, а її життєдіяльність перетворюється на множення особи-
стісної насолоди в публічному просторі й демонстрацію її в колі масових взаємодій. 
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«Публічне стає матеріалом для розваг, приватне – чергуванням збудження й утоми, 
спрагою нового, невичерпним потоком, який швидко передається забуттю; тут немає три-
валості, це – тільки час розваг. Діловитість також сприяє безмежному інтересу до спільної 
для всіх сфери інстинктивного: це виражається в інтересі до жахливого, що створюється 
технікою, прагненням до величезного і у витонченій, глибокій еротиці, в іграх, пригодах, 
навіть у здатності ризикувати життям» [17, c. 309]. 

Вихід із такої ситуації К. Ясперс вбачає у відкритості комунікації, що формує люд-
ську взаємність, «люблячу боротьбу» й протиставляється стосункам анонімним, відверто 
утилітарним. Саме у відкритих стосунках людина приходить до самої себе найскоріше. 
Вона готова сприймати Іншого у своїй унікальності або формувати унікальність Іншого за 
рахунок своєї відкритої ідентичності. «Бути – означає діалогічно спілкуватися. Коли закін-
чується діалог, усе закінчується. Тому діалог не може і не повинен закінчуватися» [3, c. 434]. 
Отже, для розуміння себе потрібні відкриті публічні стосунки саме через іншу людину.

Зазначимо, що К. Ясперс вводить поняття «наявне буття», якому надає кілька тлума-
чень. Так, в одному розумінні «буття осяжності світу» (Weltsein) є для філософа «наявним 
буття» (Dasein) – світом трансцендентності; в іншому «наявність буття» виявляється через 
людину, те, чим вона є, її існування, свідомість взагалі, її дух, екзистенцію. Мета катего-
рії «осяжне» «наявного буття» – об’єднати в загальне розуміння такі поняття як «світ» – 
«людина», «матеріальне» – «духовне». Тут осяжність (das Umgreifende) – це буття саме по 
собі; за термінологією І. Канта – «річ сама в собі». 

Комунікація «наявності буття», на думку К. Ясперса, функціонує повсякчас саме 
в межах «простого, неприкрашеного» буття, але людина набуває своєї істинної свободи 
лише через виявлення зв’язків індивіда з глибинним буттям (трансцендентним) та іншими 
людьми (комунікація екзистенції). «Буття у світі», «предметне буття», «існування» людини 
стосується речового рівня буття. Більшість людей проживає життя, сприймаючи його як 
своє «наявне буття», слідуючи загальноприйнятим стандартам, ідеологічним стереотипам, 
масовій моді тощо. Сучасна людина сприймає таку уніфікованість за благо, зручність. Але 
істинність буття розкривається людині лише в «межових ситуаціях», у момент критичних 
переживань та екзистенцій (хвороба, смерть, боротьба тощо).

Порозуміння між людьми, на думку К. Ясперса, можливе лише завдяки спільному 
розумінню затребуваності справи, тобто в умовах істинного наявного буття з відкритою 
комунікацією. Така теза не має повного розкриття в усіх сферах публічної комунікації, 
оскільки відомо, що в сучасній сфері ділового публічного спілкування повсякчас домінує 
суто уособлена спрямованість відносин, де людину сприймають як «гвинтик» загального 
механізму, як річ у єдиному процесі. Людська спільнота на такому публічному рівні – 
«нетовариська спільнота», тобто така, де один не може дати собі раду без інших, але водно-
час відчуває до них відразу. Останні характерні ознаки виникають через унеможливлення 
особистих стосунків між людьми, бо весь час точиться боротьба за те, хто стане затребува-
ним засобом у цій комунікації. 

Постає серйозна філософська проблема: людина, яка прагне абсолютної власної 
індивідуальності, в умовах множинності втрачає цю індивідуальність або має постійно її 
пристосовувати до встановленого затребуваного порядку модерної публічності. Суспільне 
не прагне колонізувати приватне. Саме приватне захоплює сучасний публічний простір, 
наповнюючи його власними нав’язливими цінностями та змістом. Публічний простір 
дедалі більше звільняється від загальних функцій, оскільки ці функції бере на себе сам 
індивід, перекладаючи на себе усю відповідальність за наповнення публічного простору 
окремими ціннісними змістами.

Л. Васильєва
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В умовах суспільної діяльності людей можна говорити про три форми виявлення 
публічності: культурно-комунікативну, просторову та особистісну. На основі порівняль-
ного аналізу окремих дефініцій можемо запропонувати власний підхід до розуміння фено-
мена публічності та інтерпретації його відмітних рис. Отже, в широкому розумінні публіч-
ність – це така універсальна сфера буття людини, яка виникла у зв’язку з відмежуванням 
у первісному суспільстві оглядово-спільної її активності від приховано-інтимної. 

Публічність має культурно-історичний характер і безпосередньо пов’язана є такими 
сферами соціального життя як політика, економіка, право, мораль. На кожному етапі розвитку 
культури їй притаманні такі відмітні вияви та засоби, які здійснюють процес опублічування, 
і такі прийоми, що поширюють, ускладнюють публічні явища, додають їм масштабності. 
Публічність створює людина як оригінальний соціокультурний простір, де вона себе репре-
зентує, позиціонує, відкриває власний внутрішній духовний світ і надає йому зовнішніх форм. 

У вузькому розумінні публічність – це штучно створена культурно-комунікативна 
реальність, орієнтована на успішну особистісну репрезентацію людини й позиціонування 
її індивідуально-особистісних контентів в конкретних культурних умовах завдяки новітнім 
технікам і технологіям, орієнтованим на символічність, симуляцію та гру.

Список використаної літератури
1. Арендт Х. Становище людини / пер. з англ. М. Зубрицька. Львів : Літопис, 1999. 254 с.
2. Арендт Х. Vita Activia, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина ; 

под ред. Д.М. Носова. СПб : Алетейя, 2000. 437 с.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 423 с.
4. Бодрунова С.С. Концепция публичной сферы и медиакратическая теория: поиск 

точек соприкосновения. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14. 
№ 1. С. 110–133.

5. Васильєва Л.А. Публічність: антропологічна сутність і комунікативні виміри. Харків : 
Мачулін, 2018. 296 с.

6. Волковинська В.О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації. 
Молодий вчений. 2015. № 2. С. 46–50.

7. Гелен А. О систематике антропологии. Проблема человека в западной филосо-
фии : переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. М. : Прогресс, 
1988. С. 152–202.

8. Кебуладзе В. «Структури життєсвіту» на перетині трансцендентної феноменології та 
феноменологічної соціології. Структури життєсвіту / А. Шюц, Т. Лукман. Київ : 
Укр. центр духов. культури, 2004. С. 540–548.

9. Осадча Л. Приватність і публічність як два регістри людської колективності. Філосо-
фія і політологія в контексті сучасної культури. 2013. Вип. 6(3). С. 154–157.

10. Плеснер Х. Ступени органического и человек: введение в философскую антрополо-
гию / пер. с нем. А.Г. Гаджикурбанова. М. : РОССПЭН, 2004. 368 с.

11. Попович М. Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства. Релігія 
та соціум. 2015. № 4. С. 104–109.

12. Проблема человека в западной философии : переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревича; 
общ. ред. Ю.Н. Попова. М. : Прогресс, 1988. 552 с.

13. Філософія: світ людини : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / 
В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов, Є. Андрос, А. Дондюк. Київ : Либідь, 
2003. 430 с.

14. Філософський дискурс модерну / пер. з нім. та комен. В. Купліна. Київ : Четверта 
Хвиля, 2001. 424 с.

Л. Васильєва



20
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

15. Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. Исследования относительно 
категории буржуазного общества / пер. с нем. В.В. Иванова; ред. М.М. Беляев. М. : 
Весь мир, 2016. 344 с.

16. Штерн В. Розуміння простору публічності у творчості Х. Арендт. Політикус. 
2017. Вип. 5. С. 39–42.

17. Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. П.П. Гайденко. М. : Политиздат, 
1991. 527 с.

18. Habermas J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an 
Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. Communi-
cation Theory. 2006. Vol. 16(4). P. 411–426.

19. Mumford L. The Culture of Cities. San Diego, New-York, London : Harcourt Brace Jova-
novich, Inc., 1970. 555 p.

20. Vasylieva L.A. Cоmprehension of the phenomenon of public communication. Austrian Jour-
nal of Humanities and Social Sciences. Vienna : “Est West” Association for advanced Stud-
ies and Higher Education GmbH, 2016. № 5-6. Р. 42–45.

THE CONCEPT OF PUBLICITY AND ITS MEANING LIMITS IN THE 
PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL DIMENSION

Lydmila Vasylieva
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”

Faculty of Humanities and Law, Department of Philosophy and Social Sciences
Chkalova str., 17, 61000, Kharkiv, Ukraine

The theoretical perceptions of the concept of publicity in the domestic and Western scientific 
paradigms have been studied, which made it possible to consider the phenomenon of the publicity as 
a demanded universal consolidated matrix of socio-cultural meanings, a cultural factor in the newest 
information and communication system of the life of a public person. The contribution of modern Ukrainian 
authors to the theoretical and methodological study of the phenomenon of publicity is considered. 

A modern definition of the phenomenon of publicity was thought out. It is emphasized that in 
the scientific literature this concept is always correlated with the sphere of privacy, intimacy, in separateness. 
The review of the world’s scientific heritage made it possible to determine the main problematic issues 
of the phenomenon of publicity and the public person, the need for a further theoretical conceptualization 
of this phenomenon. The lack of comprehensive anthropological research on the topic is substantiated both 
in foreign studios and in domestic science.

The author proposed its interpretation of the essence of the phenomenon of publicity. In a broad 
sense, publicity is a universal sphere of human being, which arose in connection with the differentiation 
of its overview-joint and hidden-intimate activity. A human creates publicity as an original socio-cultural 
space, a place for self-representation, positioning, for the opening of the inner, spiritual world. That is 
why, in the narrow sense, publicity is an artificially created cultural-communicative reality, focused on 
the successful personal representation of a person and positioning it in specific historical conditions thanks 
to the latest techniques and technologies in various forms of symbolism, simulation, and play.

At the same time, the absolute form of publicity-participation in the essential sense can be assessed 
only as an ideal reality, since a public person has to completely realize their communicative actions on 
the resources of attention to Other, proper, polite, and tolerant interaction under any conditions, which 
largely depends on the moral component of a person, their value nature, which undergoes significant 
transformations in technogenic conditions.

Key words: publicity, life world, public person, private, intimate, culture, people, mass, values, 
communication.
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ЧАС У СИСТЕМІ КООРДИНАТ РУХУ СУСПІЛЬНО-ЗНАЧИМИХ 
ФЕНОМЕНІВ ЯК ПРОЦЕС ПОСТУПУ ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО

Петро Гуйван
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Стаття присвячена дослідженню актуального питання про перцепцію часового руху. У роботі 
критично оцінена концепція прихильників ідеалістичної теорії пізнання, які постулюють час 
виключно як уявну категорію, відкидаючи майже всі атрибути реальності, в тому числі час, причин-
ність тощо. У таких працях аналіз зводиться до критичного зменшення ролі та існування централь-
ного пункту часової шкали «нині», «зараз», що призводить до вихолощення змісту тези, за якою час 
визначає не лише буття певних фізичних явищ, а й саме існування живих суб’єктів, а його сприй-
няття можливе лише через пізнання. 

Здійснено вивчення доктринального тлумачення темпорального поняття «зараз», проведено 
порівняння його з моментом, який концептуально визначається як точка відліку стосовно руху пев-
них подій, що відбуваються у просторі «до» і «після». Постулюється, що такий час – це певна тем-
поральна стійкість процесу. Сьогодення завжди пов’язане у сприйнятті з якоюсь реально існуючою 
на цей час подією, а тривалість цієї події визначає параметри, розміри сьогодення. Звісно, ця трива-
лість є умовною величиною, яка дозволяє бачити, усвідомлювати та охоплювати конкретними діями 
реальне «нинішнє». При цьому зміст останнього постійно змінюється: явища, що сприймаються, 
постійно переміщуються, послідовно міняючи свій часовий коефіцієнт від «ще не» до «вже». Зміню-
ючи одне одного, такі моменти охоплюють певний, іноді досить тривалий проміжок часу, що складає 
визначення сьогодення. 

З цієї точки зору перебіг часу є нічим іншим як уявною побудовою нашої свідомості, 
яка об’єднала конкретні моменти «зараз» у ілюзорну категорію «нині». Важливо, що цей рух 
має односпрямований напрямок від минулого до майбутнього. Хоча окремі події буття можуть 
періодично повторюватися, цю циклічність не можна кваліфікувати як вияв симетричності часу, 
його рух у зворотному напрямі. Просто у процесі почергової зміни явищ вони, послідовно міня-
ючись, у певні подальші періоди можуть повторюватися. Тому правило про незворотність часу 
має отримати чітке обґрунтування на рівні загально-природничого чи фізичного закону шляхом 
наукового формулювання.

Ключові слова: часовий перебіг, минуле, сучасне, майбутнє, пізнання часу.

Весь філософський напрям у науковому дослідженні різноманітних явищ природи 
історично ґрунтувався на принципі заперечення значення часу для вивчення тієї чи іншої 
сторони буття [1, c. 80]. Зокрема, це було притаманне першим натурфілософам Древ-
нього Світу, які намагалися впорядкувати елементи пізнання сущого. Логіка елімінації 
руху та часу зі сфери пізнання істини була такою. Будь-який матеріальний об’єкт перебу-
ває у постійному русі в просторово-часовому континуумі. Такий рух має наслідком певні 
зміни вигляду та фізичних властивостей цього об’єкта. Втім для пізнання предмета у його 
русі потрібен досить складний науковий інструментарій, яким дослідники ще не володіли. 
Тому цілком виправданим для пізнання об’єкта вважалося вилучення його із часового 
перебігу, локалізувавши у просторі (так званий метафізичний спосіб пізнання). 
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Такий же підхід щодо заперечення значення часу характерний для ідеалістичної тео-
рії, яка постулює час виключно як уявну категорію, оскільки ідеальне відкидає майже всі 
атрибути реальності, в тому числі час, причинність тощо. В інших дослідженнях запере-
чення часу не таке прямолінійне, здебільшого воно зводиться до критичного зменшення 
ролі та існування центрального пункту часової шкали «нині», «зараз». 

Л.М. Лопатін, розвиваючи тезу, яка міститься у так званому арістотелевому пара-
доксі часу, вказував, що вся дійсність часу полягає у його нереальності: минулого вже 
немає, майбутнього ще немає, весь рух часу відбувається щодо певного нерухомого 
моменту нинішнього. Тому дійсним є тільки невловимий момент нинішнього, миттєвість, 
яка не має тривалості та реальності [2, c. 299–300]. 

М.А. Бердяєв також вказує на нікчемність і нескінченну малість сьогодення, яка 
поряд із тезою про розірваність часу на минуле, сучасне і майбутнє свідчить про відсут-
ність реального часу [3, c. 406]. Подібна теорія свого часу була піддана критиці. Основними 
моментами в цьому були ті тези, що час визначає не лише буття певних фізичних явищ, 
а й саме існування живих суб’єктів, а його сприйняття можливе лише через пізнання. 

У природничих науках теж відбулися жваві обговорення цього питання. Основним 
моментом дискусії, яка розгорнулася з цього приводу, також була оцінка таких темпораль-
них категорій як «тепер», «нині», «зараз». Здебільшого саме ті явища, які ми кваліфіку-
ємо як такі, що відбуваються нині, дають нам змогу часового порівняння з іншими. Тобто, 
«зараз» ми здебільшого сприймаємо за точку відліку часу стосовно певних подій. 

Якщо розглядати «зараз» як певний момент у часі, який змінюється іншими досить 
швидко у встановленій послідовності, то ми завжди можемо знайти події, які можуть бути 
кваліфіковані з позицій як «до», так і «після». Le moment ой je parle est deja loin de moi. 
(Навіть той момент, коли я щось кажу, вже далеко від мене). При цьому протягом такого 
темпорального руху поняття «зараз», а отже в певній мірі і «до» та «після», щоразу не 
співпадатимуть. За класичним висловом Д. Уітроу «зараз» розглядається як лезо ножа, 
що рухається, воно не фіксується в якомусь певному місці, а охоплює всі місця одночасно 
[4, c. 227]. Тому в літературі на певному етапі була досить популярною теза про час як 
послідовність «зараз», які слідують один за одним.

Дослідники чітко розмежовують поняття «сьогодення», «нині», «сучасний» 
і «тепер», «зараз». Такий час – це певна темпоральна стійкість процесу. Сьогодення завжди 
пов’язане у сприйнятті з якоюсь реально існуючою на цей час подією, а тривалість цієї 
події визначає параметри, розміри сьогодення. В кожній конкретній низці подій таке визна-
чення буде мати певні особливості. Тому різна тривалість нинішнього є однією з характер-
них рис вияву специфіки часу [5, c. 7767–77]. 

Так, У. Джеймс вважав, що реальне «нинішнє», яке ми можемо бачити, не переви-
щує 12 сек., а зміст його постійно змінюється: явища переміщуються від заднього кінця до 
переднього, послідовно міняючи свій часовий коефіцієнт від «ще не» до «вже» [6, c. 181]. 
Інший дослідник цього питання Б.І. Цуканов визначав тривалість реального сьогодення 
в межах 0,7-1,1 сек. [7, c. 152]. Отже, сучасність матеріального об’єкта, який ми спосте-
рігаємо, є проміжком часу, протягом якого він утримує визначеність своїх характеристик. 

За класичною теорією у Всесвіті існує єдина спільна для різних систем сучасність, 
яка в кожний конкретний момент охоплюється свідомістю людини як миттєвий стан 
«зараз». Калейдоскопічно змінюючи одне одного, такі моменти в своїй сукупності охо-
плюють певний, іноді досить тривалий проміжок часу, що складає визначення сьогодення. 
З цієї точки зору перебіг часу є нічим іншим як уявною побудовою нашої свідомості, яка 
об’єднала конкретні моменти «зараз» в ілюзорну категорію «нині». 

П. Гуйван



23
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

Релятивістська концепція відстоює тезу, згідно з якою кожній системі фізичних 
подій відповідає своє особисте сьогодення, в якому вона реально існує. Терміном «зараз» 
в межах цієї системи характеризується лише один момент, саме той, на який спрямовано 
свідомість дослідника. Таким чином «зараз» є виявом суб’єктивного охоплення конкретної 
миті сучасного, що виявляється у певному акті психічної діяльності. Тоді як поняття «нині» 
можна розглядати в якості об’єктивного виразника відмінностей між минулим і майбутнім 
станами об’єкта. Так, для людини нинішній час співпадає з тривалістю її життя, а протяж-
ність «зараз» як незначного та перемінного в часі проміжку залежить від властивостей 
психічного сприйняття [8, c. 167–168].

Різний підхід до постулювання сучасного та визначення його взаємозв’язку з мину-
лим і майбутнім зумовив появу двох різних концепцій стосовно оцінки та значення часу 
при русі матерії. Одна з них, яка отримала назву статичної, визначає події минулого, сучас-
ного та майбутнього як реально існуючі, а взаємини між ними слід оцінювати виключно 
з позицій «раніше», «пізніше», «одночасно». 

Як стверджують прихильники цієї моделі, свідомість людини в певні моменти своєї 
діяльності може зустрічати різні за часом існування явища. Отримана в результаті пізнання 
цих явищ інформація трансформується і усвідомлюється як «зараз». Як вказував Блажен-
ний Августин, минуле та майбутнє можуть існувати тільки як нинішнє. Тому існують 
лише три форми часу: нинішнє минулого, нинішнє нинішнього та нинішнє майбутнього 
[9, c. 170]. 

Таким чином сприйняття відмінностей та окремих особливостей минулого чи май-
бутнього в принципі може бути описане за допомогою інструментарію, який застосову-
ється при дослідженні взаємодії реально існуючих об’єктів у різних просторових точках: 
зустріч у просторово-часових координатах є явищем, яке колись мало місце чи відбудеться 
потім, воно інтелектуально оцінюється як нинішній час, натомість припинення усвідом-
лення об’єкта означає його вибуття з цієї темпоральної категорії. 

З метою досягнення упорядкування в часі, адекватного відтворення сутності поняття 
часу в межах цієї концепції її представники пропонували знехтувати об’єктивністю поняття 
«зараз», оскільки воно не є елементом фізичної події, а лише відображенням у свідомо-
сті концептуального сприйняття певного процесу, який має місце. Тому доцільно здійс-
нити часове впорядкування у контексті співвідношення «раніше» та «пізніше» напряму, 
оминаючи миттєве та ілюзорне «зараз» та його суб’єктивне усвідомлення спостерігачем 
[10, c. 384]. 

Дещо по-іншому моделює співвідношення між подіями у просторово-часовому кон-
тинуумі динамічна концепція часу. Згідно з її положеннями у просторі існує певний тем-
поральний порядок подій, їх послідовність може кваліфікуватися як перебіг часу. Саме як 
перший вияв цієї концепції можна розглядати відомий вислів Геракліта: «Все тече, все змі-
нюється». Такий перебіг має визначену спрямованість від минулого до майбутнього. При 
цьому хоча «сучасне» і є певною точкою підрахунку стосовно інших у часі подій, взаємне 
їхнє розташування стосовно цієї точки постійно змінюється: майбутні події перманентно 
переходять до категорії нинішніх (власне, тільки вони реально існують), а потім останні 
трансформуються у минулі. 

Образно кажучи, сучасне є тією межею, яка відділяє нинішній стан об’єкта від його 
причин і наслідків: лише в сучасному можливі раніше події (тобто ті, які ще недавно від-
носилися до категорії майбутніх) набувають реальності. Далі ця реальність, зумовлена 
минулими причинами, сама переходить у минуле. Неважко помітити, що динамічна модель 
досить добре узгоджується з основними принципами Ньютонівської класичної механіки, 
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тоді як статична – більше потребує інструментарію теорії відносності. Це досить умовне 
розмежування. 

Багато вчених наголошують на взаємозв’язку цих концепцій між собою, доводять, 
що одна модель є похідною від іншої. Різниця у поглядах полягає лише в тому, яка модель 
є висхідною. Так, прихильник статичної теорії пізнання часу Б. Рассел переконаний, що 
темпоральні категорії минулого, сучасного та майбутнього, які зумовлюються часовими 
взаєминами суб’єкта і об’єкта, справедливо було б звести до відносин передування- 
слідування (раніше-пізніше), оскільки останні відображають взаємодії між двома об’єк-
тами [11, c. 212]. Вчені ж, які відстоювали динамічну концепцію часу, вважали, що поняття 
«до чи раніше», «після чи пізніше» мають зводитися до притаманних кожному об’єкту або 
події об’єктивних характеристик минулого, сучасного та майбутнього.

Відповідно до поширеної у філософії теорії час визначається як тривалість і послі-
довність певних процесів. Дійсно, тривалість і послідовність наочно характеризують час 
як вияв матеріального руху, що ми можемо спостерігати емпірично та фіксувати. Імануїл 
Кант називав ці темпоральні характеристики «модусами часу» [12, c. 101]. Тривалість відо-
бражає фізичні розміри конкретного явища у часі, стійкість певної матеріальної системи. 
Саме така характеристика як тривалість події є однією із індивідуалізуючих ознак, що доз-
воляє відокремити її від інших. 

Друга характеристика часу (послідовність) відображає впорядкованість явищ, уосо-
блюючи якісну сторону досліджуваної форми руху матерії. Це послідовність існування 
речей і подій: якщо явища змінюють одне одного, можемо стверджувати про їхню послі-
довність, а також розмістити їх за школою «раніше» – «пізніше». Окремі дослідники в яко-
сті ще одного чинника, який іманентно притаманний часові, зазначають його рух як зміну 
взагалі, що містить у собі появу нового, процес розвитку, субстанціональну зміну – станов-
лення [13, c. 75].

У науці досить серйозна увага приділялася такому темпоральному питанню як одно-
часність подій, що відбуваються в різних місцях. За класичною теорією Ньютона, коли 
дві події мають одну й ту ж точку у абсолютному часі, вони є одночасними незалежно від 
характеру взаємин між ними. Це питання зводилося до побудови моделі миттєвої взаємодії 
між різними реальними подіями. Зрештою, події вважалися одночасними у просторі також 
і у разі, коли зв’язок між ними відбувається з певною фіксованою швидкістю, яка може 
бути корегуючим елементом. Встановлення механізму такої взаємодії фактично призво-
дило до пізнання часу як абсолютного незалежного від чогось зовнішнього, що в принципі 
могло бути описано в межах класичного уявлення про абсолютний час. 

Іншої позиції щодо питання одночасності дотримуються представники загальної 
теорії відносності. Упорядкування в часі подій, що відбуваються в різних точках простору, 
можливе лише за умови встановлення єдиного для них часу, тобто у разі синхронізації сис-
тем відліку. При знаходженні спостерігача в точці А він може визначити час події, спосте-
рігаючи одночасне з подією положення стрілок годинника. Часова оцінка подій, що відбу-
ваються в точці В, можлива спостерігачем, який там знаходиться і має такий же годинник. 
Однак ми не можемо абстрактно без певних припущень порівнювати в часі події в точках 
А і В. Ми встановили тільки А-час і В-час, а не спільний час для цих двох точок, що може 
бути визначено тільки шляхом синхронізації годинників [14, c. 9]. Отже, виникає необхід-
ність зв’язати дві точки.

Згідно з варіантом, запропонованим П.В. Бріджменом, це може бути переміщення 
синхронізованих у одній точці годинників по тій же траєкторії. Виходячи із неоднакової 
швидкості руху таких годинників, вираховується відмінність показів кожного з них щодо 
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певного «еталонного» годинника [15, c. 55]. Такий підхід, на наш погляд, міг би застосову-
ватися для встановлення послідовності явищ у часі при дослідженні матерії в межах кла-
сичної концепції, коли транспортування годинника не впливає на швидкість їхнього ходу, 
а також при невеликих швидкостях об’єктів і відстанях між ними. 

Така пропозиція не знайшла загальної підтримки насамперед серед прихильників 
релятивістської концепції, оскільки, за їхнім переконанням, вимога синхронізації годинни-
ків у різних точках простору є нічим іншим як встановленням абсолютного часу, що озна-
чає можливість визначення фізичної сутності часу незалежно від будь-яких матеріальних 
взаємин і процедур виміру [8, c. 154]. 

Інший спосіб синхронізації систем відліку, запропонований науковцями, – це вико-
ристання якогось сигналу, наприклад світлового, який є найшвидшим. Враховуючи три-
валість руху світла від одного об’єкта до іншого, його відображення і повернення назад, 
можемо змоделювати одночасність подій у просторі. Втім, навіть така одночасність все ж 
не буде абсолютною з огляду на відмінність часу в різних системах обліку: дві події, які 
спостерігаються як одночасні з однієї системи координат, вже не сприймаються такими 
при їх розгляді із системи, що рухається відносно першої [14, c. 13].

Величезна кількість речей у просторі утримуються в єдиній часовій хвилі, завдяки 
чому наше «зараз» співпадає із «зараз» усіх речей у загальному горизонті одночасності. 
При цьому постулати про неодночасність моментів, які виявилися у теорії відносності, не 
скасовують того, що це не те ж саме «зараз». Просто у зв’язку зі зміною умов воно запіз-
нюється, двоїться, блукає [16, c. 9]. 

Ейнштейнівське поняття одночасності має і слабкі місця. Основні системо-утворю-
ючі чинники, в тому числі і стосовно межі швидкості на рівні швидкості світла, не виве-
дені, а постульовані; встановлення одночасності залежить від свавілля дослідника, який 
обирає систему координат. Як прийнято вважати, упорядкування подій у просторі та часі 
в межах релятивістської концепції (яка в цьому питанні непогано узгоджується зі статич-
ною моделлю) відбувається в межах чотиримірної просторово-часової системи координат. 

Якщо розглянути часову вісь – t, то, на відміну від просторових координат, матерія 
завжди рухається тільки вперед уздовж неї. Це постулює одну із основних властивостей 
часу – його незворотність. Виявом незворотності часу в нинішню епоху прийнято вва-
жати, зокрема, відрахування часової спрямованості від дати народження Христа: історія 
спливає від неї до Страшного суду. Питання про спрямованість часу здавна цікавило 
філософів, вчених, які займалися спеціальними науками. Той факт, що час є односпря-
мованим і незворотним сприймається практично усіма дослідниками. Втім, одні з них 
характеризують односторонню спрямованість часу як іманентну рису його власної при-
роди [17, c. 319–332], інші ж виводять її із теорії причинності, адже саме причинність 
як генетичне відношення, яке реалізується в процесі впливу одного явища на інше, 
займає певний час, включає в себе односпрямовану часову орієнтованість від причини до 
наслідку, від попереднього до наступного. Сама ж причинність має незворотний харак-
тер [13, c. 131].

На відміну від інших властивостей часу, які або просто постулюються, або їхній 
вияв відбувається через суб’єктивне психічне сприйняття свідомістю спостерігача, незво-
ротність часу може бути встановлена не тільки теоретичними побудовами, а й у резуль-
таті емпіричного обґрунтування цього положення. Якщо врахувати, що рух матерії у часі 
є послідовністю її існування, то можемо застосувати такий об’єктивний фізичний критерій 
як аналіз змін певних властивостей цієї матерії. Такі процеси, які відбуваються з об’єктами 
протягом певного часу, ми можемо спостерігати. 
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Весь наш науковий і життєвий досвід свідчить про незворотність більшості явищ 
і процесів, які відбуваються у природі. Згідно із законами термодинаміки та електродина-
міки принципи незворотності поширення електромагнітного випромінювання, зростання 
ентропії (з огляду на цей емпірично виведений принцип фактично нездійсненими є нама-
гання побудувати вічний двигун другого роду) фактично унеможливлюють перебіг проце-
сів у зворотному напрямі [8, c. 167–168]. Зрештою, саме життя людини, – протягом якого 
вона отримує свої уявлення про час і здійснює його емпіричні спостереження, теж незво-
ротний процес. Незворотними є й результати діяльності людини, суспільства. Отже, одно-
спрямованість часу фактично є виявом незворотності матеріальних процесів.

Можна стверджувати, що час – форма координації змін об’єктів і їхнього стану, 
а зміна явищ становить сутність часу. Втім, окремі події буття можуть періодично повто-
рюватися, матерія може набувати попереднього стану протягом свого незворотного руху 
у часі. Цю циклічність не можна кваліфікувати як вияв симетричності часу, його рух у зво-
ротному напрямі. Просто в процесі почергової зміни явищ вони, послідовно міняючись, 
у певні подальші періоди можуть повторюватися. Якщо такі повтори відбуваються неодно-
разово і часовий інтервал між ними є сталим, можна вести мову про часову ритмічність 
буття об’єкта в його русі. 

Нині в тій чи іншій мірі досліджені циклічні процеси, наприклад у функціонуванні 
людського організму (у фізіології, біохімії, неврології тощо), в тому числі і у зв’язку із 
сезонними чи добовими змінами оточуючого середовища. Так, ритм відтворює повторюва-
ність матеріальних процесів, забезпечує відносну стабільність і стійкість виявів природи. 
Однак це не свідчить про можливість зворотного руху в темпоральній площині. Правило 
про незворотність часу виведено за допомогою актуальних тверджень та емпіричних дослі-
джень, такий фундаментальний принцип має отримати і чітке номологічне обґрунтування. 
Бажано, щоб це було зроблено на рівні загально-природничого чи фізичного закону шля-
хом наукового формулювання.
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TIME IN THE COORDINATE SYSTEM OF MOVEMENT  
OF SOCIALLY SIGNIFICANT PHENOMENA AS A PROCESS  

OF PROGRESS FROM THE PAST TO THE FUTURE
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This article is devoted to the study of the topical issue of the perception of temporal motion. The 
paper critically evaluates the concept of supporters of the idealistic theory of cognition, who postulate time 
exclusively as an imaginary category, rejecting almost all attributes of reality, including time, causality 
and more. In these works, the analysis is reduced to a critical reduction of the role and in general the very 
existence of the central point of the time scale – “now”, “now”, which leads to depletion of the content 
of the thesis, which time determines not only the existence of certain physical phenomena objects and its 
perception is possible only through cognition. 

The doctrinal interpretation of the temporal concept of “now” is studied, its comparison with 
the moment, which is conceptually defined as a starting point in relation to the movement of certain 
events occurring in the space “before” and “after”. It is postulated that at present it is a certain temporal 
stability of the process. The present is always connected in perception with some really existing event 
and the duration of this event determines the parameters, the size of the present. Of course, this duration is 
a conditional quantity that allows you to see, understand and cover the real “present” with concrete actions. 
In this case, the content of the latter is constantly changing: the perceived phenomena are constantly moving, 
consistently changing their time coefficient from “not yet” to “already”. 

Changing each other, such moments together cover a certain, sometimes quite long period of time, 
which is the definition of the present. So, from this point of view, the passage of time is nothing but 
an imaginary construction of our consciousness, which combines specific moments “now” into an illusory 
category “now”. But it is important that this movement has a one-way direction from the past to the future. 
Although individual events of existence may be repeated periodically, this cyclicity cannot be qualified 
as a manifestation of the symmetry of time, its movement in the opposite direction. Just in the process 
of alternate change of phenomena, they consistently changing in certain subsequent periods may be repeated. 
Therefore, the rule of irreversibility of time must be clearly justified at the level of natural or physical law 
by its scientific formulation.

Key words: time course, past, present, future, knowledge of time.
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МЕДІАЛЬНА ПРИРОДА УЯВИ  
В ГОРИЗОНТІ КУЛЬТУРИ МЕДІАРОЗМАЇТТЯ

Юлія Доброносова
Національний транспортний університет,

факультет економіки та права, кафедра філософії та педагогіки
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, 01010, м. Київ, Україна

Автор визначає уяву як важливий чинник розвитку цифрової медіакультури. Стаття охоплює 
широке коло питань, які характеризуються тяжінням до міждисциплінарності. Дослідження сконцен-
троване на осмисленні зв’язку між уявою і медіальністю. Автор приділяє особливу увагу осягненню 
медіальної природи уяви та обговорює її амбівалентну роль у сучасній медіакультурі і медіадосвіді. 

Проблему екзистенціального і медіального смислу уяви визнано актуальною проблемою 
філософії медіа. Потенціал сучасних трансформацій уяви представлено як фактор розвитку повсяк-
денного медіадосвіду і креативний ресурс медіакультури. Автор прослідковує історію філософського 
осмислення уяви як екзистенціальної передумови людського існування. У статті її розглянуто крізь 
призму онтологічних філософських концепцій. 

Медіарозмаїття визнано характерною особливістю сучасної медіакультури. Нові медіа спі-
віснують із медіа попередніх століть, творять мультимедійні мережі і вже стали нашим інтерфейсом 
для комунікації зі світом і уявою. У медіадосвіді уява поєднує різні пізнавальні здатності, можливе 
і дійсне, внутрішнє і зовнішнє. Синтезуюче її спрямування може по-різному виявляти себе в різних 
медіа. Сучасне медіарозмаїття передбачає актуалізацію багатьох їх властивостей. У сучасній медіа-
культурі поширене переплетіння індивідуального уявленого та соціального уявленого. 

Мережа уяви з’єднує різні пізнавальні здатності людини, але вона має й амбівалентний 
екзистенціальний потенціал. Актуальне медіарозмаїття є розмаїттям виявів уяви, яка, на думку 
автора, може розглядатися як внутрішнє медіа досвіду. Мережева і позамережева комунікація пере-
плітаються в актуальному персональному медіадосвіді. Медіа галактики Інтернет передбачають свій 
формат уяви, але її роль помітна вже в реальності мас-медіа або добу Гутенберга. 

Перспективним напрямом подальших досліджень автор вважає вивчення маніпуляції уявою 
і осмислення методологічного медіафілософського потенціалу феноменології. Результати дослі-
дження можуть бути використані у медіафілософських cтудіях медіаосвіти.

Ключові слова: уява, медіадосвід, внутрішнє медіа, медіальність, медіарозмаїття, медіакультура.

Медіамережеві технології початку ХХІ століття, які є горизонтом самореалізації особи-
стості, змінюють структури життєсвіту. Присутні у культурі медіарозмаїття феноменологічні 
й епістемологічні сюжети людського існування зумовлюють актуальність філософського 
пізнання нових форм досвіду, а реконтекстуалізація екзистенціальних аспектів самоздійснення 
сприяє оновленню способів філософування. Йдеться про сув’язь запитів, які не одне десяти-
ліття імпліцитно були присутні у спрямуваннях різних філософських дисциплін до того, як 
поширення цифрової техніки і медіамереж не актуалізувало певні властивості пізнання. 

Якщо філософія прагне осмислити вплив нових медіа на соціокультурну реальність 
і виявити роль медіальності у людському досвіді, у центрі її пошуків неминуче опиниться 
зв’язок між уявою та медіальністю в людському існуванні. Обидва згадані феномени 
визначають специфіку досвіду особистості, що спонукає нас окреслити одну із можливих 
перспектив осмислення. 



29
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

Метою розгляду є виявлення особливостей медіальної природи уяви у горизонті 
культури медіарозмаїття. Її реалізація потребує звернення до здобутків філософії медіа, 
філософської антропології і феноменології. Філософія осмислює уяву з часів античності, 
причому окреслені тоді сюжети її осягнення в наступні епохи реконтекстуалізуються. 
Довгий час їй не надавали основного статусу у пізнанні, періодично зринала ідея неодно-
значності її ролі в досвіді. Проте і філософи, які прагнули окреслити уяву як перешкоду 
у пізнанні, і філософи, які звертали увагу на її екзистенціальний смисл, виходили на фікса-
цію її потенціалу бути посередником між різними пізнавальними здатностями. 

У ХХ столітті з’явилися варіанти її онтологічного трактування: Мартін Гайдеґґер, 
Ґастон Башляр, Жан-Поль Сартр створили концепції уяви, актуалізуючи її смислотвор-
чий потенціал та інтенційність. Проблематика трансформацій її пізнавального значення 
у соціокультурній реальності і медіакультурі, розрізнення типів уяви, притаманних домі-
нуючому медіадосвіду постала з розвитком філософії медіа, але навіть у дослідників медіа 
вона зрідка була центральним предметом осмислення. 

Про її значення в межах домінування різних медіа у культурі йдеться у роботах Мар-
шалла Мак-Люена, Нікласа Лумана, Фрідріха Кіттлера, Вілема Флюссера і представників 
медіаархеології, на її ролі у медіадосвіді наголошують Кристоф Вульф, Дітмар Кампер, 
Лідія Стародубцева, Дмитрій Петренко і Катерина Батаєва. Проблематика медіа і медіаль-
ності є ключовою для сучасного філософського мислення, тому під час актуалізації зв’язку 
між уявою і медіальністю ми виходимо на перехрестя філософських пошуків, яке важливе 
для розуміння специфіки впливу медіарозмаїття на соціокультурну реальність і пізнання 
ролі уяви в медіадосвіді.

У сучасній медіакультурі цифрові медіа активізують потенціал уяви, творять 
нові можливості й інтенсифікують переходи між реальним і можливим. Гібридна мова 
мультимедіа передбачає поліваріантність інтерпретацій і активне задіювання її можли-
востей для прочитування текстових і візуальних повідомлень і їх привласнення. Акту-
альне медіарозмаїття, яке пронизує повсякдення, можна назвати розмаїттям виявів уяви. 
Однак недалекоглядно було б приписати надміру індивідуального і соціального уявного 
у сучасній медіакультурі лише деструктивні тенденції та вбачати в ньому дещо проти-
лежне раціональному. 

Уява – складний феномен і важлива екзистенціальна підстава людського існування, 
яка активно впливає на конституювання соціокультурної дійсності. Недарма Фредерик 
Нейра [1, с. 186] пропонує заново виявити її місце і функцію та виділяє денну (каль-
кує реальність), нічну (із мінімальною задіяністю свідомості) і сутінково-творчу уяву. 
Остання перехідна форма набуває виняткового значення в медіакомунікаціях, які, за влуч-
ним спостереженням Лідії Стародубцевої [2], є парадоксальним поєднанням комунікації 
і дискомунікації. 

Інтерсуб’єктивність та інтерекзистенціальність медіадосвіду уможливлюються піз-
навальним та екзистенціальним потенціалом уяви. Мабуть тому Дітмар Кампер [3] ствер-
джує, що її недосить розглядати як пізнавальну здатність, бо вона давніша за конструкцію 
новочасного суб’єкта та є енергією, яка уможливлює зустріч із буттям, коли не уява нале-
жить людини, а людина – уяві. Заклик філософа до протидії атрофії уяви в сучасному світі 
базується на розумінні цінності втіленої уяви, яка передбачає «мислення тіла». 

На її особливий екзистенціальний статус звертає увагу і Кристоф Вульф [4], який 
називає її умовою людського існування, енергією, що поєднує людину зі світом і світ із 
людиною, мостом між внутрішнім і зовнішнім. «Вона є хіастичною (відбувається перетин 
внутрішнього і зовнішнього), і в цій функції полягає її призначення» [4, с. 271]. Смисловий 
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зв’язок «уява – можливе – медіа» здавна присутній у повсякденні і з’являється не в акту-
альній медіакультурі Галактики Інтернет (Мануель Кастельс), а помітний вже у горизонті 
Галактики Ґутенберґа і культури книгодруку (Маршалл Мак-Люен), реальності мас-медіа 
(Ніклас Луман). 

Якщо розглядати медіа як варіанти історично і культурно зумовлених діяльності 
і комунікації, то справедливо вказати на взаємозумовленість уяви і розвитку медіа пев-
ної доби. Особа має досвід у межах можливостей медіа свого часу, які творять горизонт 
можливостей уяви, проте нині можна спостерігати і деградацію індивідуальної уяви 
та підміну її готовими зразками поширеного у медіамережах уявленого. З одного боку такі 
деструктивні явища як інформаційні міфи, дезінформація, глибинні фейки і маніпуляція 
не були б можливими без задіювання уяви медіаспоживачів і комунікантів, з іншого вони 
передбачають змізернення уяви або програмування її спрямувань, коли особа «поступово 
втрачає здатність відчувати самостійно, всі ці реакції їй диктує штучна людина, створю-
вана медіа» [5, с. 87]

Простір інтернету варто розглядати як частину актуального повсякдення, в якому 
медіамережевий досвід щільно переплітається із досвідом позамережевим. За спостере-
женням Лідії Стародубцевої завдяки новим медіа ми отримуємо можливість переживати 
«тут і зараз» те, що відбувається «там і тоді», проте тонка межа між віртуальним образом 
і реальним фактом має здатність стиратися з пам’яті, у результаті чого, можливо, «по пев-
ному часу ми вже не в змозі будемо точно пригадати, чи були ми присутніми в тому чи 
іншому місці або тільки дивилися он-лайн трансляцію з місця події» [6, с. 37]. 

Поширення портативних цифрових пристроїв і зростання мережевої активності 
особи призводять до того, що значна частина її життя передбачає існування у «міжсвітті» 
із накопиченням різних варіантів медіадосвіду. Дмитрій Куликов [7] розглядає медіамережі 
як особливий тип соціальної реальності із притаманним їй коґнітивним стилем, коли залу-
чена до медіамережевої реальності особа залишається у позамережевому повсякденні, а її 
існування ніби роздвоюється на два переплетені світи. 

Так конституюється опосередкована цифровими медіамережами змішана реаль-
ність, яка перебуває між світом повсякдення і світом уявленим, формується гібридний 
світ медіарозмаїття. Уява у цьому горизонті є необхідною ланкою, точніше – мостом. Ми 
могли б означити її як внутрішнє медіа із мережевою структурою, адже медіальність 
як екзистенціальна прикмета людського досвіду набуває своєї специфіки завдяки меді-
альному потенціалу уяви. Тут йдеться про притаманну людському способу існування-пі-
знання внутрішню медіальність, яка активно взаємодіє у культурі із різноманітними медіа 
як засобами творення смислів і підтримання комунікації: межа між внутрішнім і зовніш-
нім у індивідуальному досвіді розмивається, і одну із ключових ролей у цьому відіграє 
уява. (Говорячи про неї як внутрішнє медіа досвіду, варто згадати обґрунтування Іллею 
Інішевим [8, с. 6] поняття медіальності як моделі, яка дозволяє осмислити взаємозв’язок 
мови і світу, структуру комунікативного досвіду, не звертаючись до протиставлень суб’єкта 
і об’єкта, універсального і фактичного). 

У різні часи медіатехнічні умови самореалізації особи створюють образи і виводять 
на перший план ті чи інші характеристики уяви. Із появою нових цифрових медіа і зміною 
технологічних платформ масштабуються і її вияви як пізнавальної здатності, надмірної 
в екзистенціальному плані. Медіакультурі рукопису і книгодруку відповідав формат уяви 
із певними особливостями. Можна говорити і про уяву, притаманну реальності мас-медіа 
та медіа цифрової доби. Однак базові її характеристики залишаються чинними у різних 
медіагоризонтах. 
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Вказівки на особливості уяви як внутрішнього медіа і засади медіальності можна 
знайти в концепціях, створених у медіагоризонті, відмінному від актуального медіарозма-
їття. Вже у Платона поруч із неоднозначною оцінкою уяви з’являється акцент на її статусі 
посередника, який творить і з’єднує образи: медіальна функція виявляється у поєднанні 
чуттєвого і раціонального, уявлень і відчуттів, дійсного і можливого. 

У «Філебі» філософ порівнює уявлення і насолоди, акцентуючи увагу на тому, що 
вони бувають як істинні, так і хибні. За Платоном істинні уявлення з’являються так само, 
як і хибні, а той, хто уявляє хибно, все одно уявляє. Філософ пов’язує міркування про 
уяву із осмисленням пам’яті і надії, причому образ посередника-медіума виявляється неу-
никним. Говорячи про пам’ять, яка записує у душі враження, він уподібнює її до книги 
і зіставляє образи писця і живописця, які по-різному фіксують враження. 

І Платон, і Арістотель неоднозначно оцінюють зв’язок між уявою і фантазією, але 
обидва фіксують, що медіальний потенціал уяви спрацьовує у поєднанні нею уявлення, 
пам’яті, мовлення і мислення. (Поль Рікер у «Пам’яті, історії, забутті» [9, с. 23–30] реакту-
алізує як зв’язок між уявою та пам’яттю, так і їх розмежування та, осмислюючи античну 
спадщину осягнення здатності людини уявляти, звертає увагу на платонівське охоплення 
проблематики пам’яті проблематикою уяви та арістотелівське залучення проблематики 
образу до проблематики пам’яті. Він не втомлюється акцентувати увагу на поміченому 
давньогрецькою філософією зв’язку між уявою та часом, в якому представлено зародок 
осмислення дражливого зв’язку між уявою і медіальністю). 

Найближчими до розкриття медіальної природи уяви у ХХ столітті виявилися Мар-
тін Гайдеґґер, Ґастон Башляр, Жан-Поль Сартр. Створені ними концепції уяви постали 
в горизонті медіакультури із певним ступенем розвитку медіарозмаїття, хоча і не настільки 
агресивного, як нинішнє. Рамковою для них стала ідея про уяву як продуктивну здатність 
свідомості та вияв її свободи. Висновки згаданих філософів могли б стати засновками 
для міркувань про її медіальну природу в контексті випробовування нових методологій 
пізнання зв’язку між внутрішньою медіальністю людського досвіду та зовнішньою меді-
альністю медіарозмаїття. 

(Помічена Іллею Інішевим [8, с. 45] взаємодоповнюваність філософії медіа і фено-
менологічної герменевтики відкриває нові можливості для реінтерпретації феномену уяви 
у горизонті нових цифрових медіамереж. Важко не погодитися із дослідником, що орі-
єнтація на медіалістську модель людського досвіду на повен голос зазвучала у філосо-
фії з середини ХХ століття і набула чітких обрисів у феноменологічній герменевтиці, яка 
запропонувала універсалістське трактування людського досвіду у його цілісності і розгляд 
того, хто пізнає, як того, хто залишається всередині світу, вирішення парадоксальності цієї 
ситуації за рахунок введення поняття «медіуму» не як інструменту-посередника, а як сере-
довища, яке структурує простір досвіду. Не дивно, що у цьому річищі філософії з’явилася 
і новітня концепція уяви. Цей момент можна назвати ключем до реактуалізації її смислу 
у медіадосвіді).

Мартін Гайдеґґер у праці «Кант і проблема метафізики» [10] реконструює осягнення 
уяви в Іммануїла Канта та стверджує, що здатність уяви споглядати без присутності пред-
мету є осереддям онтологічного пізнання та коренем чуттєвості і розсудку. У такій інтер-
претації вона є спонтанною і незалежною від інших причин, окрім себе самої, і постає 
джерелом чуттєвого споглядання і теоретичного розмислу, тому і людина – це насамперед 
продуктивна уява. 

У «Цолліконовських семінарах» [11] Гайдеґґер осмислює її у зв’язку із поняттям 
актуалізації, яка є осереддям уяви, адже на місце актуалізованого феномену людина ста-
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вить інший феномен, який уявляє. Алєксандр Шадов [12, с. 71] звертає увагу на показові 
думки філософа «Пролегоменів до історії поняття часу» і «Пояснень до поезії Гельдер-
ліна»: уява має чистий пізнавальний характер, адже у ній дане саме суще; місцем вияву її 
спонтанності і свободи є гра, а сама вона є посередником між відчуттями і думками. 

Гайдеґґерівське осмислення уяви дозволяє зрозуміти її особливий статус у соціо-
культурній реальності медіамереж. Якщо із перспективи Гайдеґґера розглянути існування 
особи в горизонті сучасного медіарозмаїття, то увиразниться, що у ньому актуалізуються 
притаманне уяві поєднання внутрішніх і зовнішніх відчуттів, формування переживання 
перебування у певній реальності, ігровий аспект і здатність творити образи. 

У медіадосвіді особа отримує можливості перебувати відразу у двох реальнос-
тях, протиставляючи і з’єднуючи їх у різноманітні, часом химерні способи: позаекранна 
і екранна реальності взаємодіють, причому періодично одна із них може сприйматися як 
умовна. Таким чином і виявляється медіальний потенціал уяви. Для подібного досвіду 
характерне переплетіння продуктивної (творчої) та репродуктивної (відтворюючої) уяви, 
причому часто особа не усвідомлює, яким чином на неї впливає таке переплетіння, адже 
існує у ситуації «дереалізації реальності» (Джанні Ваттімо).

Нині у медіарозмаїтті можна розгледіти сліди культури Постмодерну. Недарма 
теоретик мережевого соціуму Мануель Кастельс [13] називає двома великими відкрит-
тями сучасної доби мультимедіа і гіпертекст. У питанні «втілення» постмодерних при-
кмет у Галактиці Інтернет і практиках медіамереж нам близька теза Вольфганга Вельша 
[14, с. 16–18] про Постмодерн як форму трансформації Модерну зі специфічною концеп-
цією «перехідного розуму» і радикальної плюральності. 

Ілля Інішев називає цифрові технології втіленням діалектики Модерну, причому 
сучасні гаджети без дротів приєднані до інтернету, можна розглянути «як пункти конвер-
генції матеріального, тілесного, чуттєвого і смислового» [15, с. 37], а така конвергенція 
є процесом і результатом трансформації матерії у медіум. 

Отже, цифрові медіа творять віртуальний простір циркуляції образів і поступово 
витісняють на задній план свою матеріальну конституцію. Нашарування індивідуального 
і колективного уявлюваного в образах, трансльованих медіамережами, є прикметною 
особливістю сучасного медіагоризонту та інтенсифікацією процесів, започаткованих ще 
в культурі Модерну, що свідчить про незавершеність проекту Модерну і його імпліцитну 
присутність всередині Постмодерну. 

У задіяній у медіадосвіді уяві насамперед увиразнений зв’язок між дійсним і можли-
вим. Образи, створені уявою і поширені в медіакультурі, трансформують подальший досвід 
особи і можуть спонукати її до певних дій. Алєксандр Шадов [16, с. 68] звертає увагу на 
зв’язок між уявою, можливістю і свободою особистості і наголошує на категоріальній дво-
єдності уяви і можливості, де перша виступає як актуалізована в уявленні можливість або 
можливість, яка перебуває на прикордонні дійсності. Цей момент увиразнюється у зв’язку 
між мережевим і позамережевим існуванням особи в горизонті сучасної медіакультури. 

Медіальний потенціал уяви у медіарозмаїтті виявляється під час створення і пере-
творення образів та під час фіксації зв’язку між ними, він неуникний і в поєднанні у спогля-
данні дійсних і можливих переживань та емоцій, переформатуванні уявлень, увиразненні 
екзистенціальних, самоактуалізаційних і комунікативних спрямувань особистості. По суті 
уява як мережа з’єднує пізнавальні здатності людини і формує «операційну систему» 
медіальності, співмірну із медіамережами. Характерні для людського досвіду опозиції 
внутрішнього / зовнішнього та відкритості / закритості завдяки її спрямованості на синтез 
можуть як оприсутнюватися, так і зникати.
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Ілля Інішев [15, с. 37–38] вводить концепти розподіленого і нерозподіленого образ-
ного та означує притаманну сучасній культурі образність як розподілену, яка може супро-
воджувати нас у повсякденні, але її образи важко охарактеризувати, спираючись на опози-
ції внутрішнього / зовнішнього та дійсності / фантазії. Вона виступає ключовою умовою 
доступу до світу та існування у ньому, тоді як нерозподілене образне притаманне меді-
агоризонту минулих століть. Обидва види образного, за словами Інішева, перебувають 
у діалектичних стосунках: розподілена образність не могла б поширитися, якби раніше не 
існувало нерозподіленої. 

Ключовим фактором створення розподілених форм образного виступають мобіль-
ності, проте всі процеси і метаморфози, пов’язані із циркуляцією розподіленого образ-
ного, відбуваються як мікроподії, а їх сценою є імагінативний і перцептивний досвід. Тут 
ми знову стикаємося із ключовою в людському існуванні екзистенціальною і пізнавальною 
роллю уяви, яка в культурі розподіленої образності набуває особливого значення. 

Актуальний медіадосвід увиразнює не лише здатність уяви творити і споглядати 
образи, але і її здатність з’єднувати образи в ціле аж до того, що поєднані елементи втра-
чають свій попередній смисл поза межами єдності. Цей момент може мати різні наслідки 
для особи у самоактуалізації. Так, у медіадосвіді уява стає осереддям парадоксальності 
людського існування, що виявляється у зв’язках між можливим і дійсним, зовнішнім 
і внутрішнім. 

У медіамережевій дійсності повсякдення уява розгортає свій медіальний потенціал 
у подіях і ситуаціях, творячи і комбінуючи образи індивідуального і соціального уявле-
ного. Важко не погодитися із Кристофом Вульфом [4, с. 283], що уява є не лише здатністю 
робити відсутнє присутнім, але й дозволяє перетворити і створити розрізнення, винайти 
нове, адже вона не зороцентрична, а кінестетична сила. Дослідник розрізняє три види 
образів: образ як магічна присутність, образ як міметична репрезентація та образ як тех-
нічна симуляція, між якими існує безліч перехресть. 

Очевидно, що у сучасній медіакультурі масштабно множиться третій тип образів, 
і часто людина стає споживачем готових зразків, які не потребують сили уяви. Все-таки 
основою їх впливу залишається її статус внутрішнього медіа і запоруки існування меді-
альності. Вульф вказує, що внутрішні образи конституюють людську свідомість, і вона 
не лише призводить до трансформації зовнішнього світу в образи і переведення їх у люд-
ську свідомість, але й вбудовує особу у культурний та історичний порядок, що визначає 
наше ставлення до світу, до Інших, до себе самих, причому у внутрішніх образах «відбува-
ється накладання індивідуальних і колективних образів уявлюваного і образів зовнішнього 
світу» [4, с. 278].

Виділені філософом образи як регулятори поведінки, образи-орієнтири, образи 
бажання, образи волі, образи-спогади, міметичні образи і архетипові образи здебіль-
шого формують структуру актуального медіарозмаїття. У горизонті розподіленої обра-
зності медіамереж і позамережевої дійсності інтенсифікується потенціал уяви бути 
внутрішнім медіа та поєднувати різні версії медіальності у цілісному медіадосвіді. 
Це пов’язано із особливістю актуальної медіамережевої образності, яку Ілля Інішев 
[15, с. 40] називає революційним потенціалом розподіленої образності. Йдеться про 
подвійне перепривласнення імагінативного (насамперед соціального уявленого), 
у якому кожен індивід бере участь тілесно: привласнення уяви як перманентного фак-
тору повсякденного життя індивіда, що структурує його досвід матеріальних і соціаль-
них довкіль, перепривласнення як переведення соціального уявленого у модус індиві-
дуального перформансу. 
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У горизонті медіарозмаїття на перший план виходять такі особливості уяви як мит-
тєве схоплення цілого, створення єдності із позірно різнорідних частин і забігання вперед 
у передбаченні можливостей і спогляданні, яке має випереджальний характер. Зв’язок між 
уявою і волею може увиразнюватися у впливі медіамережевих образів на спрямування осо-
бистої самореалізації. Її медіальний статус виявляється у встановленні різноманітних зв’язків 
між образами з медіамережевої реальності та планом дії особи у позамережевій дійсності. 
Останній момент відкриває можливості для використання маніпулятивного потенціалу меді-
амереж. Притаманне уяві синтезуюче спрямування може по-різному виявляти себе у різних 
медіа, водночас вона завжди бере активну участь у трансформації медіадосвіду в повсякденні. 

Продовжуючи думки Іллі Інішева, можна стверджувати, що розподіленій образності 
відповідає формат розподіленої уяви, вкоріненої у нові співвідношення можливого і дійс-
ного у нових медіа. Її функції у горизонті актуальної медіакультури виводять на перший 
план переплетіння індивідуального і соціального уявленого в медіадосвіді особи, тому 
йдеться про інтерсуб’єктивний та інтерекзистенціальний характер уяви, навіть у випадках, 
коли її образи позірно індивідуалізовані.

Висновки. На початку ХХІ століття важко уявити самореалізацію особи без меді-
адосвіду, який передбачає і актуальний досвід уяви. Розробка концептуальних підходів 
до нього не можлива без дослідження ролі уяви у розгортанні можливостей, які дають 
особі медіамережі та конверґентно переплетені медіа, без осмислення підстав впливу на 
неї викликів медіарозмаїття. Спираючись на здобутки філософії ХХ – початку ХХІ століть, 
можна означити уяву як внутрішнє медіа, яке має мережеву природу, відіграє виняткову 
екзистенціальну і пізнавальну роль у структурі медіадосвіду та бере участь у конститую-
ванні життєсвіту повсякдення, важливою частиною якого є існування особи у міжсвітті 
дійсного і можливого, зовнішнього і внутрішнього, мережевого і позамережевого. 

У горизонті медіарозмаїття по-новому постає проблематика інтенційності, інтер-
суб’єктивності і конституювання реальності. Базою розгортання можливостей впливу 
сучасної медіакультури на самореалізацію особи є можливості уяви та уява як можли-
вість. Маніпуляція і керування нею належать до найбільших викликів сучасності, тому 
розробка стратегій ефективного опору деструктивним впливам медіарозмаїття передбачає 
осмислення зв’язку між уявою і медіальністю у структурі індивідуального досвіду. Клю-
чем до вирішення таких завдань може стати подальший розгляд медіального потенціалу 
уяви з перспектив її феноменологічної концептуалізації.
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MEDIAL CHARACTER OF IMAGINATION NEAR HORIZON 
OF MEDIAVARIETY

Yulia Dobronosova
National Transport University,

Faculty of Economics and Law, Department of Philosophy and Pedagogy
Omelyanovycha-Pavlenka str., 1, 01010, Kyiv, Ukraine

The author identifies the imagination as an important factor of development digital mediaculture. 
The article covers a ladge range of topics, with a interdisciplinary inclination. The focus of the study 
is the reflection of connection between imagination and mediality. The author pays special attention to 
the study medial character of the phenomenon of imagination and discusses its ambivalent role in the modern 
mediaculture and mediaexperience. 

Problem of existential and medial meaning of imagination are recognized as actual problem 
of mediaphilosophy. The potential of modern transformations of imagination presented as a factor in 
the development of everyday mediaexperience and the creative resource of media culture. The author traces 
the history of philosophical understanding of imagination as a existential prerequisite of human existence. 

The article considers the imagination through the lens of its ontological philosophical conceptions. 
The paper defines mediavariety as a characteristic feature of modern mediaculture. New media co-exist with 
media of previous centuries and create complex multimedia networks. Now its has become our interface for 
communication to the world and to our imagination. The imagination combines different cognitive abilities, 
possible and real, internal and external in the mediaexperience. 

The synthesizing direction of imagination can manifest itself in different ways in different media. 
Modern mediavariety involves the actualization of many properities of the imagination. The intertwining 
of individual imaginary and social imaginary are widespread in the modern mediaculture. Network 
of mediaculture combines different cognitive abilities, but now it has ambivalent existential potential. Actual 
mediavariety is variety of imagination. 
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In the authors’ opinion, its can be seen as an internal media of experience. Network and offline 
communication are intertwined in the current personal mediaexperiece. The media of the Internet Galaxy 
provide their own format of imagination, but the role of imagination in the mediaculture is noticeable in 
the reality of mass-media or the Gutenberg Galaxy. The author considers as promising direction of future 
research of study of imagination manipulation and comprehension of methodological mediaphilosophical 
potential of phenomenology. Results of research can be used in mediaphilosophical research 
of mediaeducation.

Key words: imagination, mediaexperience, internal media, mediality, mediavariety, mediaculture.
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ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ ЕКОЛОГІЇ НА СИСТЕМНІ ЗМІНИ  
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Ірина Карпань
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»,

Навчально-науковий інститут педагогіки,
кафедра соціально-гуманітарної освіти

вул. Антоновича, 70, 49006, м. Дніпро, Україна

У роботі на основі міждисциплінарного та метапарадигмального підходу з використанням 
компаративістського аналізу здійснено дослідження ролі філософії екології у системних змінах 
освітньої сфери сучасного суспільства через формування засад постнекласичної філософії освіти. 
Показано, що філософія екології виникла на основі розширення змісту екології як наукової області 
і є основним механізмом світоглядно-ціннісної кристалізації глобальної екології. 

Вплив на освітню сферу філософія екології здійснює через зміни у настановах філософії 
освіти, яка стає механізмом обґрунтування та конституювання освіти для сталого розвитку та еко-
логічної освіти. Перебудова освітньої сфери на засадах екологічно орієнтованої філософії освіти 
вимагає утвердження системостворюючої ролі екологічної освіти у процесі системних освітніх 
реформ. Реалізація цієї функції вимагає перебудови освіти на засадах імперативів, які випливають 
із концепту сталого розвитку – ноосферної свідомості, екологічного виховання, соціоприродної сис-
теми цінностей тощо. 

Екологічна освіта виходить за межі вузького дисциплінарного напряму і доповнює свої когні-
тивно-пізнавальні функції ціннісно-мотиваційними. Тому основним результатом взаємодії філософії 
екології та філософії освіти є становлення нового освітнього середовища, яке забезпечує соціалі-
зацію людини на основі нової системи цінностей, що поєднує традиційний гуманізм і настанови 
коеволюційного розвитку людини, суспільства та природи. 

На основі дослідження наведено узагальнюючий аналіз філософсько-методологічних і світо-
глядних характеристик екологічної освіти та змін, які мають відбутися в ній під впливом філософії 
екології. Зроблено висновок, що остання може розглядатися в якості інструменту глобальної тран-
сформації освітньої діяльності в напрямі реалізації засад сталого розвитку у відповідності з потре-
бами сучасного суспільства. 

Ключові слова: філософія освіти, філософія екології, екологічна освіта, цінності сталого роз-
витку, освітні інновації.

Постановка проблеми. В інформаційному суспільстві основним напрямом удоско-
налення соціальних відносин є забезпечення сталого розвитку. Сталий розвиток здебіль-
шого залежить від того, яка система цінностей домінує у суспільстві. Найбільше значення 
має формування моральних норм, що забезпечують просування суспільства у напрямі 
удосконалення відносин між людьми та стосунків між суспільством і природою на основі 
коеволюційного розвитку. 

Стан дослідження проблеми. У наявних дослідженнях в основу розвитку філо-
софії екології фахівці, зокрема Н. Анацька, Н. Годзь, М. Несправа, А. Матвійчук та інші, 
покладають аналіз взаємодії людини і природи. Нині філософські проблеми екології впли-
вають на розвиток екологічної освіти та трансформацію освіти в контексті засад сталого 
розвитку. Багато дослідників підкреслюють, що ця проблема має суто міждисциплінарний 
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характер, охоплює всі ланки освітньої системи. Недостатнім є аналіз світоглядно-методо-
логічної ролі взаємодії філософії екології та філософії освіти у процесі зміни парадигми 
розвитку освіти та суспільства на засадах сталого розвитку.

Мета дослідження – визначення напрямів впливу засад філософії екології через 
настанови філософії освіти на розвиток екологічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХХ століття відбулося значне розши-
рення предметності екологічних досліджень. З’явилися такі нові напрями: екологія куль-
тури, екологія суспільства, екологія мислення, екологія людини та чимало інших. Це зумо-
вило трансформацію екології з досить вузького предметного напряму в окрему область 
наукових досліджень, у межах якої аналізуються закономірності розвитку екологічної 
сфери в межах системи ціннісних та методологічних імперативів. 

На основі інтегрування напрямів екологічних досліджень виникла глобальна еко-
логія. Це вже була не окрема галузь екологічних знань, а спеціалізований методологічний 
інструмент дослідження взаємодії суспільства та природи на певних світоглядних і мето-
дологічних позиціях. Такий підхід дозволив у межах глобальної екології визначатися із 
розумінням закономірностей взаємодії об’єкта та його середовища на загальносистем-
них засадах. 

Глобальна екологія визначає загальні закономірності відносин між суспільством 
і середовищем його розвитку безвідносно до конкретних характеристик соціального 
організму чи природного середовища. Формування нової наукової області вимагає і ста-
новлення адекватного їй світоглядно-методологічного інструментарію, що призвело до 
виокремлення такого напряму філософських досліджень як філософія екології. 

На основі узагальнених характеристик глобальної екології і наукового інструмен-
тарію їх дослідження сформувалася філософія екології, яка визначає новий статус сукуп-
ності дисциплін екологічного характеру на основі інтеграції у межах єдиних філософ-
сько-світоглядних і методологічних засад. Вона є спеціалізованою областю філософських 
досліджень, присвяченою аналізу філософських засад взаємодії суспільства та природи, 
і вносить свій вклад у глобальну проблематику інформаційного суспільства [8, с. 54].

У межах філософії екології здійснюється переосмислення традиційного розуміння 
взаємодії суспільства та природи в онтологічному, когнітивно-методологічному та аксіо-
логічному вимірах. В онтологічному вимірі найбільшу роль відіграє формування нових 
схем картини світу та її упорядкування з огляду на настанови про коеволюційний розви-
ток. У методологічному плані основна увага звертається на формування таких пізнаваль-
них конструкцій, які призводять до інноваційних підходів у дослідженні соціоприродних 
феноменів, зокрема за рахунок реалізації засад постнекласичного раціоналізму. В еколо-
гічній сфері у межах філософії екології також формуються і нові ціннісні установки, які 
можуть використовуватися як основа трансформації суспільства на засадах взаємодопо-
моги та співробітництва.

Одним із напрямів впливу філософії екології на сучасну науку є її внесок у станов-
лення нової системи освіти, основою якої є цілісне інтегроване розуміння світу як світу 
взаємодії природи та людини у їх взаємозалежності. У нерозривному зв’язку між людиною 
та природою вбачається і вирішення основних проблем розвитку інформаційного суспіль-
ства як суспільства сталого розвитку. Тому в межах таких філософських засад освіти ста-
лий розвиток розуміється як безальтернативний, оскільки будь-які його альтернативи не 
можливі у межах формування картини світу, яка має інтегрований соціоприродний харак-
тер і реалізує парадигму екологічного майбутнього людини на основі нового розуміння 
гуманістичних цінностей.
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Формування філософії екології зумовлено тим, що лише у межах філософського 
розгляду сучасних екологічних досліджень можливе осмислення їх системостворюючої 
функції стосовно наукового знання інформаційного суспільства [6, с. 103]. Інноваційна 
зміна існуючих підходів до дослідження сучасної цивілізації та взаємовідносин між нею 
і природою забезпечується філософією екології, яка є областю філософських досліджень, 
що аналізує найбільш загальні філософські підстави усіх напрямів взаємодій природи 
та сучасного суспільства.

У межах філософії екології формуються відповіді філософської науки на ті виклики 
розвитку екологічної сфери знань, які не можливо забезпечити на основі діючих філософ-
ських установок. Найбільш загальними підставами консолідації нової філософії природи 
у межах філософії екології є ідеї коеволюції, людинорозмірності глобального еволюціо-
нізму та інші. 

Філософія екології відкриває можливості трансформації філософії природи з кла-
сичної натурфілософії в ефективну систему осмислення природи, людини, суспільства 
у межах інтегрованої системи їх взаємодії. Основним завданням філософії екології стає 
утвердження концепту коеволюції як пріоритетного пізнавального інструменту дослі-
дження засад розвитку сучасного суспільства, чим забезпечується і виявлення нових цін-
нісно-соціокультурних механізмів формування ефективної стратегії соціального розвитку 
[3, с. 8].

У філософії екології одне з центральних місць займає освітня проблематика. 
У межах традиційної філософсько-освітньої парадигми освіта визначалася як досить ста-
більне та консервативне явище. Традиційне розуміння освіти ґрунтувалося на тому, що 
підростаючому поколінню надаються уже готові когнітивні та ціннісні засади майбутньої 
діяльності. У межах постнекласичних підходів освітня парадигма теж принципово змі-
нюється. Якщо раніше освіта просто забезпечувала якість життя людини та суспільства, 
то нині вона має забезпечити виживання людства і виживання кожної людини у межах її 
етносу. Тому освітня система не може розвиватися просто еволюційним шляхом, оскільки 
немає часу на повільне утвердження нових коеволюційних ідей у культурі суспільства. Для 
утвердження засад сталого розвитку необхідне швидке та системне оновлення світогляд-
них орієнтирів у суспільстві через освітню систему. 

Для цього необхідна радикальне та швидка зміна освітніх орієнтирів, які форму-
ються в межах нової філософії освіти [2, с. 43]. Остання визначає і нову роль освіти як 
основного інструменту проектування суспільства сталого розвитку. Здійснити цю місію 
освіта може, відійшовши від традиційної функції трансляції знання та усталених норм сус-
пільного розвитку. Нова філософія освіти орієнтує на інноваційні механізми освітнього 
розвитку, тому усі інновації в сучасній освітній системі мають бути інтегровані у межах 
цілісної системи неперервної екологічної освіти з використанням принципів філософії 
освіти та філософії екології.

Варто зазначити, що існуюча нині екологічна освіта не може бути використана для 
реалізації таких цілей. Вона заснована на аналітичних знаннях, прагматично орієнтована 
на досить вузькі освітні завдання і дуже мало орієнтована на зміни у цінностях і моти-
вах поведінки людини. Тому необхідні радикальні зміни у філософії освіти та освітній 
практиці з використанням фундаментальних положень філософії екології щодо нового 
інтегрованого та цілісного розуміння світу і місця в ньому людини та суспільства. Така 
система екологічної освіти має дати усім освітнім суб’єктам системне та аргументоване 
розуміння основних засад і напрямів взаємодії суспільства, природи та людини. При 
цьому сучасний стан екологічної освіти, який визначається знаннями про закони при-
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роди та закони суспільства, має бути суттєво змінений за рахунок доповнення знаннями 
про закони взаємодії та сумісності цих об’єктів у межах цілісної системи коеволюцій-
ного розвитку [1, с. 9].

На цій основі у підростаючого покоління мають сформуватися нове екологічно орі-
єнтоване мислення, нові екологічно орієнтовані підходи до способу життя, в основі яких 
лежить співрозмірність цінностей розвитку людини та збереження її природного середо-
вища. Екологічна освіта має не просто давати знання, а й виконувати ціннісно-мотиваційну 
функцію стосовно діяльності людей і формування нової екологічної культури інформацій-
ного суспільства.

Екологічна освіта у філософсько-парадигмальному сенсі постає як складний ког-
нітивний феномен, який включає такі понятійні складники як екосистема, екологічна 
взаємодія, екологічний розвиток, екологічна стійкість тощо. Вони дозволяють не про-
сто послідовно описати освітні зміни у екосистемному вимірі, а й забезпечити взаємо-
зв’язок між теоретичним і практичним рівнем пізнання. Найбільш ґрунтовне поняття 
«екосистема» має містити інформацію про рівень організації, структуру і компоненти 
різних екосистем, «екологічна взаємодія» – розглядати динаміку екосистеми, умови її 
виживання і розвитку, динамічну рівновагу, саморегуляцію, притаманну екосистемам. 
Під поняттям «екологічний розвиток» повинно розумітися збільшення або зменшення 
різноманітності екосистем, етапи та швидкість їх перетворення. Поняття «екологічна 
стійкість» має включати вивчення умов виживання і тривалого розвитку центрального 
об’єкта екосистеми.

Філософсько-теоретичний вимір екологічної освіти визначається не лише склад-
ним понятійним апаратом, а й новою специфічною характеристикою, яка дозволяє визна-
чати її на основі впровадження проблемно-орієнтованого підходу до освітньої діяльності. 
В основі такого підходу, що дає підстави вважати екологічну освіту «випереджуючою», 
лежать настанови сталого розвитку та екологічної безпеки і орієнтація на забезпечення 
екологічної безпеки у процесі переходу суспільства до сталого розвитку. 

Екологічна освіта є інструментом постнекласичної трансформації освіти, тому варто 
говорити про її процесуальний вимір – так звану екологізацію системи освіти. Екологіза-
ція системи освіти – це характеристика тенденції проникнення ідей, понять, принципів, 
підходів екологічної освіти в інші дисципліни, а також у процес підготовки екологічно 
грамотних фахівців різного профілю: інженерів, лікарів, економістів, соціологів тощо. Від 
рівня екологізації освіти залежить успішний перехід на модель екологічно безпечного, ста-
більного розвитку.

Вказана системостворююче-парадигмальна роль екологічної освіти принципово змі-
нює її традиційне розуміння як просто галузі освіти та пізнання. Під екологічною освітою 
нині ми розуміємо процес засвоєння екологічних знань, стратегічною метою якої є зміна 
ставлення людини до навколишнього середовища, формування мислення, орієнтованого 
на гармонійну взаємодію природи і суспільства. В рамках традиційної системи освіти еко-
логічний аспект був свого роду «придатком» до природно-наукового знання. Екологічна 
ж освіта, сформована на принципах та ідеях сталого розвитку, – це утворення, де упор 
робиться на екогуманістичних і ноосферних цінностях, спрямованих на системне вирі-
шення екологічної проблеми [7, с. 178]. 

Загалом сучасна екологічна освіта розуміється як певна філософсько-світоглядна 
основа освітніх трансформацій постнекласичного зразка, вона повинна бути спрямована 
на майбутнє, спиратися на ідеї коеволюції природи і суспільства, сталого розвитку біос-
фери, подолання сформованих у суспільстві стереотипів через формування духовно-мо-
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ральної, екологічно грамотної особистості та створення умов для її розвитку, що стане 
запорукою соціальної стабільності. Найбільш повно трансформуюча роль екологічної 
освіти на системно-соціальному та особистісному рівнях виявляється у її спрямованості 
на формування екологічної культури. У процесі екологічної освіти повинна здійснюватися 
інтеграція наукових знань про взаємодію людства і природи й відповідних соціокультур-
них кодів, що призведе до гуманізації освіти.

Філософія екології по-новому ставить проблему гуманістичної спрямованості 
сучасної освіти. Традиційно система освітніх гуманістичних цінностей мала антропоцен-
тричний чи соціометричний характер, новий же гуманізм ґрунтується на визнанні нероз-
ривного зв’язку людини зі своїм природним середовищем. Традиційно культуру розуміли 
як сферу, яка відрізняє соціальне середовище від природного; у межах же екологічної 
культури основним принципом є поєднання природного та соціального, формування нової 
культурної єдності. 

Становлення такої екологічної культури здійснюється на основі формування еколо-
гічної етики з новою системою цінностей і новими орієнтирами для освітньої діяльності. 
«Ніякі науково-технічні нововведення, екополітіческіе перетворення, соціальні реформи, – 
пишуть В.І. Данилов-Данільян і К.С. Лосєв, – самі по собі не забезпечать стійкість роз-
витку цивілізації. Сталий розвиток можливий лише як результат етичного оновлення люд-
ства, формування нової системи цінностей, нових моральних імперативів» [4, с. 13].

Необхідно розуміти, що формування в системі освіти нового екологічного світо-
гляду не здійснюється виключно на основі наукових знань. У межах загальної переорієнта-
ції освіти практичного характеру величезне значення отримує спосіб життя та повсякденне 
буття людини. Світогляд екологічного характеру формується як горизонт людського буття, 
у якому відбувається становлення та життєдіяльність людини. Саме формування такого 
світогляду, вплетеного у повсякденну людську діяльність, визначає і спосіб осмислення 
людиною дійсності.

Нині дуже велике значення зберігає антропоцентричний підхід до визначення сенсу 
життя та діяльність у межах такого підходу. Традиційні гуманістичні цінності формуються 
на основі розуміння людини як вінця розвитку живої матерії та принципу підпорядкування 
діяльності завданням розвитку й удосконалення людини. Однак орієнтація на ізольоване 
існування людини без урахування її взаємозв’язків із природою та соціокультурним ото-
ченням призводить до абсолютизації досить вузьких цілей особистісного розвитку. Це ж 
стосується і соціоцентричних підходів, де в центрі уваги знаходяться соціум і його різно-
рідні елементи у їх взаємодії. Такий підхід може бути продуктивним лише у тому разі, коли 
немає ізолювання соціальних відносин від глобальної системи людина – суспільство – при-
рода. Але у межах цивілізації індустріального суспільства та утвердження засад техноло-
гічного детермінізму відбулася саме абсолютизація техніки як чинника розвитку та мірила 
прогресивності, у тому числі й у гуманістичному вимірі.

Прихильники концепції філософії екології виділяють два основні напрями форму-
вання нового ставлення до світу у межах імперативів еволюційного розвитку, що визна-
чаються сучасними соціальними змінами [8, с. 57]. Один із напрямів пов’язаний із гло-
балізаційними процесами, оскільки зростаюча взаємозалежність усіх націй і регіонів, 
формування єдиної загальної планетарної спільноти відкриває можливості утвердження 
цінностей взаємодії та злагоди. Глобалізація несе з собою суттєві загрози та ризики і спо-
нукає людство до пошуку нових стратегій виходу з кризової ситуації насамперед за раху-
нок ціннісних змін у суспільстві та людині, за рахунок формування людини нової культури 
та нових поглядів. 

І. Карпань
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Другий напрям пов’язаний із утвердженням засад співробітництва в якості основи 
розвитку інформаційного суспільства, коли традиційні засади конкурентності поступа-
ються цінностям кооперації, ненасилля та утвердження по-новому прочитаних гуманіс-
тичних цінностей. Екологічна етика, будучи елементом і ціннісною основою інноваційного 
освітнього процесу, дає можливість реалізувати ці напрями розвитку в сучасній системі 
освіти через формування відповідного середовища соціалізації, яке продукує екологічні 
цінності та цінності коеволюційого розвитку. Утвердження екологічних цінностей в якості 
основи становлення сучасної моралі є дуже складним процесом. Воно пов’язане з пере-
осмисленням багатьох ціннісних імперативів на основі їх інтеграції в межах настанов 
філософії екології.

Висновки. У новій філософії освіти необхідне поєднання засад екологічної етики 
з іншими регулятивними настановами сучасного суспільства і сучасної освіти – онто-
логічними, діяльнісними, когнітивними. Нові екологічні цінності впливають на останні 
і одночасно залежать від них у межах єдиного процесу соціокультурного розвитку 
інформаційного суспільства. Зокрема, сучасна філософія освіти ґрунтується на таких 
пізнавальних принципах як міждисциплінарність, комплексність, суб’єктність та інші; 
у діяльному вимірі сучасна освіта все більше є освітою партнерства, співробітництва 
та взаємодопомоги, відмовляючись від домінування принципів конкурентності та зма-
гальності як основи освітнього процесу. Очевидно, що це є відображення в освітній 
сфері нового прочитання у межах філософії екології взаємодії провідних сил еволюції, 
які одночасно виявляють себе і через конкуренцію, і через співробітництво. 

На цій основі необхідно через систему освіти добиватися трансформації ставлення 
людини як до природи, так і до інших людей, до самої себе. Нова принципова настанова 
філософії освіти – це настанова єдності людини та природи в межах засад екологічної 
етики, що через формування нової системи цінностей освітніми засобами забезпечує обме-
ження діяльності людини у досягненні її цілей з метою сприяння виживанню усього люд-
ства.
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In the work on the basis of interdisciplinary and metaparadigmatic approach using comparative 
analysis the research of the role of philosophy of ecology in systemic change of educational sphere of modern 
society through formation of bases of post-classical philosophy of education is carried out. It is shown that 
the philosophy of ecology arose on the basis of expanding the content of ecology as a scientific field and is 
the main mechanism of worldview and value crystallization of global ecology. The philosophy of ecology 
influences the educational sphere through changes in the guidelines of the philosophy of education, 
which becomes a mechanism for substantiating and constituting education for sustainable development 
and environmental education. 

Restructuring of the educational sphere on the basis of ecologically oriented philosophy of education 
requires the assertion of the system-creating role of ecological education in the process of systemic 
educational reforms. The implementation of this function requires the restructuring of education on 
the basis of imperatives arising from the concept of sustainable development – noosphere consciousness, 
environmental education, socio-natural value system and more. 

Environmental education goes beyond the narrow disciplinary direction and complements its 
cognitive-cognitive functions with value-motivational ones. Thus, the main result of the interaction 
of philosophy of ecology and philosophy of education is the formation of a new educational environment 
that provides human socialization based on a new system of values that combines traditional humanism 
and guidelines for coevolutionary development of man, society and nature. 

On the basis of the research the generalized analysis of philosophical-methodological and worldview 
characteristics of ecological education and changes which should take place in it under the influence 
of philosophy of ecology is given. It is concluded that the latter can be considered as a tool for global 
transformation of educational activities in the direction of implementing the principles of sustainable 
development in accordance with the needs of modern society.

Key words: philosophy of education, philosophy of ecology, ecological education, values 
of sustainable development, educational innovations.
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СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ INDUSTRY 4.0 В УРБАНІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ 
КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ І НАПІВПЕРИФЕРІЇ СВІТ-СИСТЕМИ

Наталія Ковтун
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У статті здійснено аналіз соціальних ризиків і соціальних викликів буттєвості людини 
в сучасному урбанізованому просторі країн периферії і напівпериферії світ-системи під впливом 
четвертої індустріальної революції. Особлива увага у дослідженні зосереджена на вивченні впливу 
прискореної технологічної модернізації та індустріалізації міського середовища країн периферії 
і напівпериферії світ-системи як на процеси концентрації фінансових капіталів, розширення ринків 
споживання високотехнологічних товарів, так і на зростання ризиків стихійних міграцій населення, 
концентрації у містах країн периферії і напівпериферії значної маси безробітних, розширення площ 
міських нетрів, невпинному зростанні рівня поляризації у доходах між більшістю жителів цих міст 
і невеликою групою власників високотехнологічних роботизованих і діджиталізованих підприємств.

Автором обґрунтовано, що концентрація населення у містах країн периферії і напівпериферії 
сучасної світ-системи сприятиме накопиченню у містах значної кількості капіталів, технологічних 
інновацій, розширенню ринків споживання і соціального прогресу. Саме у містах країн периферії 
відбудеться концентрація населення, яке буде шукати роботу в ситуації прискореної роботизації і дід-
житалізації виробництва. 

Соціальні виклики прискореного розвитку міст внаслідок Industry 4.0 ставлять перед владою 
країн, які розвиваються, необхідність стимулювання будівництва недорогого житла та встановлення 
прийнятних умов його оренди, необхідність розширення мережі громадського транспорту, введення 
механізмів прогресивного оподаткування власників роботизованих і діджиталізованих виробництв, 
стимулювання формування «нового середнього класу» із працівників сфери обслуговування, освіти, 
медицини та інших, необхідність введення єдиного базового доходу як основи соціальної стабіль-
ності та розвитку внутрішнього ринку споживання товарів і послуг.

Ключові слова: місто, урбанізований соціальний простір, четверта індустріальна революція, 
соціальні виклики, стихійні міграції, безробіття.

Актуальність. В умовах постіндустріалізму в сучасному світі міста залиша-
ються осередком концентрації як найбільших технологічних і мистецьких здобутків, так 
і середовищем концентрації широкої палітри соціальних ризиків і негараздів, невпинного 
зростання розриву у доходах між багатими і бідними, зростання площ міських нетрів, 
загрози масового безробіття і зростання злочинності, стихійних міграційних рухів і поси-
лення екологічних проблем. На початку третього тисячоліття відбувається найбільш 
потужна хвиля урбанізації насамперед у країнах периферії і напівпериферії світ-системи. 
При цьому за даними, оприлюдненими ООН-Хабітат, кількість жителів міських нетрів зро-
сте до 2 мільярдів осіб уже до 2030 року і до 3 мільярдів – до 2050 року, якщо будуть збері-
гатися наявні тенденції щодо урбанізації і зростання розриву між розвитком країн центру 
світ-системи і її периферії [1]. Перед країнами, які розвиваються, ще більше актуалізується 
проблема охоплення освітою і надання медичних послуг у нових міських районах, про-
блема зростання дитячої смертності, соціального відчуження.
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Перед містами країн периферії і напівпериферії світ-системи постане нагальна 
потреба у пошуку трильйонів долларів інвестицій для розбудови нових і оновлення старих 
потужностей. Слід враховувати і те, що роботизація і автоматизація виробництва внаслідок 
Industry 4.0 призведе до втрати мільйонів робочих місць насамперед у містах, де сконцен-
тровані «старі» індустріальні потужності. Закономірним наслідком економічної деградації 
цілих регіонів стане масова міграція населення з міст із застарілою індустрією у регіони 
і міста, де будуть сконцентровані новітні роботизовані індустрії.

Аналіз літератури щодо проблематики соціальних викликів прискореної індустріа-
лізації урбанізованого середовища у ХХ ст. засвідчує відхід більшості дослідників від розу-
міння урбанізації як виключного позитивного явища. Значна частина сучасних науковців 
вказує на зв’язок процесів урбанізації зі стрімким зростанням площі міських нетрів у Африці 
і Латинській Америці. Так, С. Фокс прямо пов’язує зростання нетрів у містах на південь від 
Сахари з «несподіваною модернізацією» колись аграрних регіонів [2, р. 191–192]. 

Соціальні диспропорції у розвитку міст країн периферії і напівпериферії є прямим 
наслідком спроб пришвидшеної модернізації і надмірної концентрації інвестицій у видо-
бувній промисловості постколоніальних країн. Висновок про пряму залежність між вели-
ким зовнішнім боргом країн периферії і напівпериферії світ-системи і зростанням нетрів 
щонайменше на 18% робить Б. Аріма. Дослідник доводить, що зростання міського насе-
лення у цих країнах лише на 1% призводить у перспективі до збільшення площі нетрів 
на 1,8% [3]. Іншими словами, у багатьох країнах Африки на південь від Сахари фактично 
відбувається урбанізація без розвитку або з обмеженим розвитком.

Загалом проблематика аналізу ймовірних соціальних викликів стрімкої технологіч-
ної модернізації міського середовища країн периферії і напівпериферії в ситуації четвертої 
індустріальної революції знайшла лише часткове відображення в науковій літературі. Чи 
не єдиним винятком у контексті цього залишаються дослідження Р. Флоріда, в яких криза 
сучасного етапу урбанізації пов’язується із прискореною індустріалізацією ще нещодавно 
аграрних суспільств [4]. Водночас ключовим фактором кризи урбанізму дослідник називає 
невпинне зростання нетрів у країнах, які розвиваються.

Метою дослідження є аналіз ймовірних соціальних викликів для буттєвості людини 
в сучасному урбанізованому просторі країн, які розвиваються.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи ймовірні тенденції розвитку людства 
внаслідок стрімкого поширення технологій Industry 4.0, зауважимо, що процес пришвид-
шеної урбанізації залишаться магістральною тенденцією соціального розвитку. Якщо на 
початку ХІХ ст. у світі міське населення становило близько 3%, то нині ця цифра становить 
більше половини усіх жителів світу. У найближчій перспективі не менше 85% населення 
планети буде проживати у містах. 

Ще більш красномовними є дані про концентрацію населення у містах. Якщо 
у 1800 році, за твердженням Р. Флоріда, у світі було лише одне місто, населення якого 
становило 1 млн осіб, то у 1900 році таких міст стало вже 12. Ці тенденції лише поси-
люються на сучасному етапі розвитку. Якщо нині у світі 28 міст із населенням більше 
10 млн осіб, то за обґрунтованими прогнозами у 2030 році таких міст буде не менше 
40 [1, с. 195]. Більшість із новітніх мегаполісів будуть розміщені у країнах, що розви-
ваються. Утім становище левової частки їх жителів не можна назвати відрадним, адже 
у країнах із домінуванням аграрно-сировинного типу економіки жителі мегаполісів 
зіштовхнуться з викликами Industry 4.0. Жителі цих міст, щоб споживати високотехноло-
гічні товари країн центру світ-системи, змушені будуть працювати набагато більше, ніж 
громадяни розвинутих країн.

Н. Ковтун
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У зв’язку з цим у вересні 2019 року аналітична команда Picodi.com провела порів-
няльний аналіз співвідношення ціни нового iPhone 11 Pro із середньою заробітною платою 
у 48 країнах світу. Було з’ясовано, скільки в середньому робочих днів потрібно працювати 
у різних країнах, щоб купити новітній телефон. Найменший показник було отримано для 
Швейцарії – 4,8 днів. У США він становив 5,8 днів, в Австралії – 7,1 дня, в Данії – 10,6 днів, 
в Італії – 15,9 днів, у КНР – 30,4 дня, в Росії – 47 днів, в Індії – 66,7 днів. Найбільше для 
купівлі iPhone 11 Pro слід було пропрацювати в Україні – 96,7 днів [5]. 

Безпосередніми наслідками Industry 4.0. у сфері соціального розвитку міст стане 
стрімка трансформація ринку праці. У перспективі мають зникнути не тільки десятки «ста-
рих» професій, а й цілі сфери професійної активності людей. Згідно з даними Лаборато-
рії машинного навчання у сфері фінансів та організацій (LAMFO) Університету Бразилії 
(UnB) більше 54% робочих місць, де нині зайняті бразильці, до 2026 року будуть зайняті 
роботами.

Порівняно з результатами інших досліджень, проведених за подібною методологією 
прогнозування зростання безробіття, у розвинутих країнах світу, зокрема й у США, 47% 
робочих місць будуть зайняті машинами. У країнах Європи – 59%, в інших країнах Латин-
ської Америки буде втрачено ще більше робочих місць, зайнятих людьми: в Уругваї – 63%, 
в Аргентині – 65%, у Гватемалі – 75% [6]. Від втрати робочих місць найбільше постраж-
дають виробничі потужності країн периферії, де значна частина трудових операцій буде 
виконуватися роботами.

Досить невтішні прогнози щодо зайнятості людей у майбутньому дають і провідні 
консалтингові фірми. Прогнозуючи розвиток ринку праці, експерти фірми МакКінсі зро-
били висновок, що до 2030 року у світі від 400 до 800 млн робочих місць можуть бути замі-
нені машинами [7]. Передбачаючи зростання глобального споживання до 23 трлн доларів 
у 2030 році, експерти цієї фірми зазначають, що лише від впливу зростаючих доходів на 
споживчі товари можна буде створити від 250 до 280 млн нових робочих місць [7]. Однак 
нові робочі місця і зростання рівня споживання з’являться насамперед у містах розвинутих 
країн світу (центру світ-системи), де будуть вироблятися товари з високим рівнем доданої 
вартості. Натомість у країнах периферії і напівпериферії світ-системи ймовірність їх появи 
залишається дуже невисокою.

Красномовним прикладом поєднання тенденцій стрімкої урбанізації і орієнта-
ції економіки на експлуатацію лише сировинного сегменту виробництва стала ситуація 
з деградацією економіки і соціальної сфери сучасної Венесуели. Приклад цієї країни 
засвідчує швидку соціальну деградацію не тільки окремих міст, а й цілих міських агло-
мерацій і регіонів країни. Свого часу прискорені темпи розвитку Венесуели внаслідок 
відкриття і використання величезних нафтових родовищ у 50-ті роки ХХ ст. призвели до 
стрімкої урбанізації і значного дефіциту житла. Нині «близько 93% населення Венесуели 
проживає в містах. У столиці країни Каракасі 2/3 населення живе у нетрях» [8]. Відсутність 
відповідних темпів міської інфраструктури призвела до переповненості міських житлових 
структур, найвідомішою з яких став квартал 23 de Enero. З часом цей квартал перетворився 
у найбільші нетрі Венесуели. 

Стрімка урбанізація і непродумані популістські рішення венесуельських владних 
еліт призвели до прискореного руйнування сталих економічних зв’язків між містами і сіль-
ськогосподарською інфраструктурою навколишніх районів, до процесів обезземелення 
дрібних виробників і зростання великих землеволодінь. Деструктивні наслідки державної 
політики у галузі сільського господарства найбільш повно виявилися ще за правління Уго 
Чавеса. Так, 22 лютого 2010 року у Венесуелі було оголошено про створення Селянського 
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ополчення, яке мало захищати селян від переслідувань і вбивств, вчинених парамілітар-
ними формуваннями великих землевласників. 

«Понад 300 селянських лідерів та активістів було вбито з моменту введення закону 
про землеробство та розвиток сільського господарства у 2001 році та започаткування 
програми аграрної реформи» [9]. Орієнтація на короткострокову «ефемерну економічну 
доцільність», знищення національного виробництва, руйнування внутрішнього ринку спо-
живання не лише загострили проблему деградації венесуельських міст, а й поставили дер-
жаву на межу дезінтеграції.

Не лише у Венесуелі, а й у багатьох країнах периферії і напівпериферії світ-системи 
цілі регіони із переважно сільським населенням виявляються позбавленими засобів вижи-
вання через руйнування традиційних типів зайнятості. У зв’язку з цим важко не погоди-
тися із думкою Р. Флоріда, що якщо останні століття урбанізація у Західній Європі і США 
була синонімом прогресу, то у сучасному світі панівною її формою стала «урбанізація без 
розвитку» [4, р. 200]. У сучасному світі для сотень тисяч жителів міських нетрів це виявля-
ється у щоденній боротьбі за виживання. Мешканці нетрів витрачають левову частку часу 
на багатогодинну працю, приготування їжі, пошуки води, подолання великих відстаней за 
умови відсутності належної інфраструктури. 

У ситуації поглиблення економічної кризи в Венесуелі зростання бідності і загроза 
голоду призвели до масової міграції населення насамперед із великих міст. Згідно з даними 
Міжнародної організації міграції за останні роки 3,4 мільйонів громадян Венесуели стали 
біженцями, що становило не менше 12% від населення країни. Лише протягом 2018 року 
у середньому 5 тисяч осіб щодня залишали Венесуелу у пошуках захисту або кращого 
життя [10]. Масова міграція венесуельців призвела до соціальної кризи у місцях концен-
трації біженців у сусідніх державах – Бразилії, Колумбії, Еквадорі. 

Найбільше від масової міграції венесуельців постраждали міста і регіони Бразилії. 
Так, на початку 2018 року за даними міжнародних інформаційних ресурсів у столиці бра-
зильського штату Рорайма місті Боа Віста сконцентрувалося понад 30 тисяч венесуельців, 
які становили 10% його населення, а вже на кінець року їх кількість подвоїлася. У місце-
вому госпіталі венесуельці складали більше 50% пацієнтів. Тисячі мігрантів живуть на 
вулицях і готові працювати за третину від рівня зарплат бразильців [11]. Криза міської 
інфраструктури Боа Віста посилюється ще й тим, що Рорайма є найбіднішим штатом Бра-
зилії, а федеральний уряд не надав достатньої допомоги для подолання міграційної кризи. 
Тому стихійні потоки біженців, які з’являються внаслідок структурної економічної кризи 
країн, що розвиваються, можуть легко зруйнувати інфраструктуру навіть розвинених міст, 
перетворивши їх околиці на нетрі з високим рівнем злочинності і бідності.

Початок ХХІ ст. засвідчує, що для майже мільярду мешканців міських нетрів у світі 
новітня хвиля урбанізації обернулася, за слушним висловлюванням Р. Флоріда, тотальним 
провалом. Так, в Африці лише 34% жителів міст мають доступ до каналізації, а понад 
2/3 мешканців міст на південь від Сахари не мають доступу до електрики [1, с. 198]. Нетрі 
цих міст не просто переповнені сотнями тисяч знедолених. Фактично, у країнах периферії 
цілі соціальні групи остаточно потрапили у циклічну «пастку бідності».

Хоча демографічні чинники в країнах, які розвиваються, стимулюють попит, соці-
ально-економічні умови є ключовим чинником для поширення нетрів. За твердженням 
С. Фокса, стрімке зростання міського населення є джерелом «надмірного попиту», а міська 
бідність призводить до «дефіцитного попиту», обмежуючи інвестиції [2, р. 193]. Фактично 
зростання нетрів відбувається внаслідок «несподіваної модернізації», коли зростання кіль-
кості міського населення випереджає темпи економічного й інституційного розвитку.
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Хоча у відсотковому відношенні за даними ООН-Хабітат кількість жителів нетрів 
серед міського населення зменшилася із 46,2% у 1990 році до 29,7% у 2014 році, у чисель-
ному відношенні кількість мешканців нетрів у країнах пострадянського табору і в країнах, 
що розвиваються, збільшилася із 689 млн у 1990 році до 880 млн у 2014 році [12, р. 14]. 
Левова частка з них проживають у міських нетрях Південно-Східної Азії, Латинської Аме-
рики і Африки. Кількість жителів нетрів приблизно дорівнює чисельності населення роз-
винутих країн світу, насамперед країн Західної Європи і Північної Америки. 

За умови відсутності зростання рівня життя і доходів громадян країн, які розвива-
ються, узгоджених дій муніципальних органів влади і національних урядів, громадських 
організацій у площині подолання бідності кількість жителів нетрів лише зростатиме. При 
цьому жителі міських нетрів у різних соціокультурних зонах зазнають широкого діапазону 
форм сегрегації і стигматизації. Вони отримують найменування мешканців нетрів, неофі-
ційних поселенців, скутерів, маскавотів (у Східній Африці), парайкадистів або колоносів 
(у Мексиці), окупасів (в Іспанії, Чилі та Аргентині), фавеладос (у Бразилії) [12, р. 13]. Біль-
шість із цих термінів містять ознаки стигматизації і відчуження жителів нетрів від інших 
суспільних верств, адже ключовими сферами їх діяльності, окрім довезення води, роботи 
у сфері громадського транспорту, є й вивезення відходів та участь у злочинних структурах.

Соціальна значущість проблеми призвела до розробки державних програм щодо 
реінтеграції міських нетрів в економічну й соціальну інфраструктуру відповідних країн. 
Так, ще у 2009 році в Індії було анонсовано амбітну державну програму щодо подолання 
міських нетрів протягом п’яти років. Втім вже через два роки урядовці змушені були 
визнати неможливість вирішення цієї проблеми. Про зростання масштабів нетрів і немож-
ливість подолати цю проблему традиційними способами свідчить і зростаюча популяр-
ність екскурсій у ці райони міст. Нещодавно туристичний сайт TripAdvisor назвав екскур-
сію у найбільші нетрі Індії, нетрі Дхарави найбільш популярним туристичним маршрутом 
держави, поставивши її вище відвідин Тадж-Махалу. Ця екскурсія увійшла в десятку кра-
щих у категорії «Досвід подорожей в Азії». При цьому більшість із відвідувачів Дхарави 
є громадянами Австралії, Великої Британії і США [13]. Нетрі Дхарави розміщені в самому 
центрі Мумбаї, у них проживає не менше мільйона осіб.

Загалом зростання рівня бідності населення і поширення нетрів здебільшого вказує 
на нездатність урядів країн, які розвиваються, до регулювання розвитку різних сегментів 
економіки в процесі модернізації, їх неспроможність виробляти системну політику у галузі 
міського будівництва, залучати інвестиції та ефективно спрямовувати розвиток міст у ситу-
ації стрімкого зростання населення.

Висновки. В сучасному світі саме міста, а не держави стають центрами і рушій-
ними силами економічного зростання. У зв’язку з цим саме через призму розвитку місь-
кого середовища у країнах периферії і напівпериферії світ-системи слід розглядати стра-
тегії подолання бідності і поляризації між доходами бідних і заможних груп населення, 
зростання рівня безробіття, ефективності енергоспоживання, поглиблення екологічних 
проблем, загрози можливості початку глобального світового конфлікту. 

Концентрація населення сприятиме накопиченню у містах значної кількості капі-
талів, технологічних інновацій, розширенню ринків споживання і соціального прогресу. 
Саме у містах відбудеться концентрація населення, яке буде шукати роботу в ситуації при-
скореної роботизації виробництва. За умови стихійності цих процесів і невтручання дер-
жави у перерозподіл набутих матеріальних і соціальних благ внаслідок четвертої індустрі-
алізації невелика група людей – власників роботизованих підприємств сконцентрує у своїх 
руках непропорційно велику частку доходів. При цьому переважна більшість жителів міст 
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будуть поставлені на межу виживання. У містах і надалі формуватимуться кластери «кон-
центрованого багатства і концентрованої бідності» (Р. Флоріда).

У майбутньому саме проблема загрози «нетризації» багатьох міст і міських агломе-
рацій стане ще більш актуальною через загальне зростання населення у світі. В ситуації 
новітнього етапу урбанізації, пов’язаної з роботизацією і діджиталізацією усіх сфер вироб-
ництва і послуг, перед містами і міськими агломераціями постануть виклики ще більшої 
концентрації населення в ситуації дефіциту робочих місць для людей. 

Новітня хвиля концентрації населення у містах і міських агломераціях загострить 
проблему недоступності житла для більшості їх населення. З метою недопущення роз-
ширення нетрів уряди країн і органи міського самоврядування мають стимулювати будів-
ництво доступного недорогого житла та встановлення прийнятних умов для його оренди, 
розширення мережі громадського транспорту та можливого його переведення на безоп-
латну основу. 

Важливим кроком у галузі подолання загрози зростання бідності міського насе-
лення під впливом Industry 4.0 і скорочення внутрішнього ринку споживання має стати 
формування із працюючих у сфері обслуговування, освіти та медицини «нового серед-
нього класу», впровадження механізмів прогресивного оподаткування роботизованих під-
приємств і безумовного базового доходу як основи для збереження соціальної стабільності 
та розвитку внутрішнього ринку споживання.
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SOCIAL CHALLENGES OF INDUSTRY 4.0 IN THE URBANIZED 
ENVIRONMENT OF THE PERIPHERAL AND SEMI-PERIPHERAL COUNTRIES 
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Nataliia Kovtun
Zhytomyr Ivan Franko State University,

Faculty of History, Department of Philosophy
Velyka Berdychivska str., 40, 10008, Zhytomyr, Ukraine

The article analyzes the social risks and social challenges of human existence in the modern urban 
environment of the peripheral and semi-peripheral countries of the world system under the INDUSTRY 
4.0 influence. The study focuses on the impact of accelerated technological modernization and industrialization 
of the urban environment of the peripheral and semi-peripheral countries of the world system, as they are 
processes of financial capital concentration, expansion of markets for high-tech goods; and on the other hand 
it also focuses on the growing risks of spontaneous migration, concentration of the unemployed in cities 
of the peripheral and semi-peripheral countries, the expansion of urban slums, the steady increase in income 
polarization of majority of these cities residents and a small group of high-tech enterprises owners. 

The author substantiates, that the concentration of population in the cities of the periphery and semi-
periphery of the modern world system, on the one hand, will contribute to the accumulation of a significant 
amount of capital, technological innovation, expansion of consumer markets and social progress in cities. 
On the other hand, it is in the cities of the periphery that the concentration of the population will take place; 
and they will look for work in a situation of accelerated robotics and digitalization of production.

The social challenges of accelerated urban development due to Industry 4.0 pose to the authorities 
of developing countries the necessity to stimulate the construction of affordable housing and establish 
affordable rental conditions, the need to expand the public transport network, introduction of progressive 
mechanisms of robotic and digitalized productions owners taxation, stimulating the development of a “new 
middle class” of workers in the field of service, education, medicine, etc. the need to introduce a single 
basic income as a basis for social stability and development of the internal market for consumption of goods 
and services.

Key words: city, urbanized social environment, fourth industrial revolution, social challenges, 
spontaneous migrations, unemployment.
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ГРА В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ

Тетяна Лисоколенко
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»,

кафедра філософії
вул. В. Антоновича, 70, 49006, м. Дніпро, Україна

Актуальність дослідження зумовлена наявністю різнорідних концепцій гри та ідей її інтер-
претації в межах різних напрямів філософії. Представники екзистенціалізму, демонструючи власне 
уявлення про те, що таке життя та яке місце людини у світі, звертаються до гри. У роботі здійс-
нюється спроба проведення дослідження того, яке місце відводиться феномену гри у філософських 
концепціях представників екзистенціалізму, представляється аналіз сутності гри у творчості пред-
ставників екзистенціалізму. 

Методологічною основою роботи є екзистенціальний аналіз М. Мерло-Понті, в межах якого 
гра пов’язана зі здійсненням розумового акту та сприйняттям навколишнього світу. Увага сфокусо-
вана на розкритті передумов, що сприяли формуванню своєрідної філософії гри в межах екзистенці-
алізму. Так, розглядаються ідеї Ф. Ніцше, в яких наявний заклик до подолання звичної моралі та тра-
дицій. Дослідницький матеріал розгортається через розкриття сутностей «Гри розуму» К. Ясперса, 
«Гри в абсурді» А. Камю та «Гри з життям» Ж.-П. Сартра. 

З’ясовано, що у К. Ясперса гра – це повстання проти одномірності сприйняття життя. У твор-
чості А. Камю гру можна розглядати як можливість виходу за межі встановлених суспільних правил 
і як спроможність пізнання багатогранності самого життя. Ж.-П. Сартр представляє унікальність 
людського існування через демонстрацію різних експериментів зі сприйняттям людиною навколиш-
нього світу. Сартр говорить про цей процес як про гру з «абсурдністю світу». 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що гра у представників екзистенціального 
напряму пов’язана з розширенням меж розуміння того, що є людським життям, з подоланням одно-
мірного сприйняття людського існування. Тому гру у творчості екзистенціалістів можна підвести під 
поняття «гра розуму» або «гра свідомості», де гра, ігровий підхід розширюють межі того, що таке 
життя та як можливо сприймати дійсність.

Ключові слова: гра, екзистенціалізм, концепція, філософія гри.

Філософія екзистенціалізму постійно привертає до себе увагу дослідників з різ-
них наукових вимірів, що пов’язано з намаганням осягнути різнорідні концепції та ідеї 
щодо сприйняття дійсності та розуміння суті буття людини у цьому світі. Так відбувається 
і з дослідженням феномену гри, який уже давно вийшов за межі, відведені йому в різних 
довідниках і словниках, за межі свого вузького утилітарного значення, втративши обрії 
власної легковажності, поволі стаючи в деяких аспектах інструментом, яким користуються 
для досягнення своїх цілей, принципом філософування. У цій роботі здійснюється спроба 
проведення дослідження того, яке місце відводиться феномену гри в філософських концеп-
ціях представників екзистенціалізму. 

Дослідження гри в історико-філософській ретроспекції дозволяють констатувати, 
що гра у роботах видатних філософів різних часів зазнавала суттєвих змін. Гра безпосе-
редньо або опосередковано наявна у багатьох роботах та здебільшого пов’язана із пробле-
матикою ролі та місця людини у соціальному просторі. Хоча у різні історичні часи домі-
нували відмінні варіанти переломлення гри до контексту різнорідних ідей, істотні зміни 
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у підходах до ролі та значення гри відбулися у XX ст., коли феномен гри зазнав радикальної 
трансформації, набувши властивостей трансгресивного явища [1].

Ігрові концепції, розроблені Й. Хейзінгою, Р. Кайуа, Г. Гессе, Л. Вітгенштейном, 
лише демонструють багатогранність гри як категорії наукового аналізу. У межах цього 
дослідження цікавим є результат, якого дійшов Е. Берн, про те, що у сучасному суспіль-
стві створюється «науковий простір гри з реальністю», який потребує міждисциплінарного 
підходу для можливості осягнення багатогранності феномена гри. Е. Берн відстоює поло-
ження про те, що ігрові теорії використовуються для просування різних ідей у соціальному 
просторі. Виступаючи однією з екзистенціальних площин буття людини, протягом усього 
життя змінюються статуси та позиції суб’єкта в різних іграх, однак людина не виходить із 
гри, а лише відіграє різні ролі протягом життя [2].

Також важливим для тематики цього дослідження є те, що символічна, умовна криза 
у підходах до розуміння та інтерпретації гри як частини філософських ідей, що бере поча-
ток від філософії Ф. Ніцше, продовжила своє заглиблення. Це отримало відображення 
у багатьох філософських концепціях XX ст. і методологічних підходах до її осягнення.

У потоці різнорідної критики реальності Ф. Ніцше відводив грі далеко не останню 
роль, закликаючи в ігровій формі подолати мораль та традиції. Саме гра у життя знаходить 
своє розкриття у його роботі «Людське, надто людське». Тут гра пов’язана з ідеєю надлю-
дини, яка розігрує буття. Гру у життя Ніцше протиставляє праці, гра є своєрідним звіль-
ненням від примусу до праці. «Щоб уникнути нудьги, людина або працює більше, ніж до 
того змушують її інші потреби, або ж винаходить гру, тобто працю, яка не призначена для 
задоволення будь-якої іншої потреби, крім потреби у праці взагалі» [3, с. 359]. 

У роботі “Ессе Homo” можна зустріти підхід до гри як до одного зі способів вирі-
шення складних екзистенційних завдань. Згідно з Ф. Ніцше, до такої гри здатні не всі – тут 
справа у величі духу. «Я не знаю іншого способу, як поводитися з великими завданнями, 
крім гри» [4, с. 222]. Велич духу, ідеал духу – це ті поняття, через які проходить гра, гра, до 
якої здатні далеко не всі. У гру величі духу здатна грати тільки надлюдина.

Феномен гри у межах різноманітних концепцій виступає вузловим моментом у роз-
витку основних культурних форм людського життя, саме грі слід завдячувати за вивіль-
нення суб’єкта з-під тотального тиску ідеологічних, соціальних та економічних факторів. 
Таке своєрідне вивільнення стає можливим завдяки тому, що гра – це насправді транс-
гесивний феномен. Представники екзистенціалізму стверджують, що те місце, яке вони 
відводили грі, зайвий раз підкреслює значущість цього положення. Гра у представників 
екзистенціалізму спрямована на розширення меж того, чим є людське життя, як сприймати 
навколишній світ, на подолання одномірного сприйняття людського існування. Саме тому 
різні представники цього великого напряму пропонують власні ігри.

Методологічною основою дослідження є екзистенціальний аналіз М. Мерло-Понті, 
в межах якого констатується, що грати – значить здійснювати якийсь розумовий акт, жити 
в ньому [5, с. 182]. На думку вченого, феномен гри слід віднести до площини невидимого, 
яке дозволяє нам жити в межах власної екзистенції, мовби повністю відділившись від усіх, 
створюючи таким чином власний світ [6]. Саме тому категорія гри в межах ідей пред-
ставників екзистенціалізму пов’язана зі спробами демонстрації сприйняття світу та буття 
в ньому людини.

Сучасних досліджень феномену екзистенціалізму дуже багато, однак лише незначна 
частка з них має зв’язок із грою. Здебільшого в сучасному англомовному дискурсі екзистен-
ціальна гра пов’язана саме з віртуальною грою. Не ставлячи за мету проаналізувати біль-
шість, виділимо кілька досліджень. У роботі Gualeni S., Vella D. “Virtual Existentialism: 
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Meaning and Subjectivity in Virtual Worlds” автори розглядають досвід осягнення віртуаль-
них світів крізь призму феноменології уяви Ж.-П. Сартра [7]. В межах розвідки Leino O.T. 
“God is a Game Designer-Accelerating’ Existential Ludology” розглядається можливість вико-
ристання екзистенціальної методології як основи для гносеології комп’ютерних ігор [8]. 

Не заперечуючи актуальності цього наукового напряму аналізу гри як віртуальної, 
вбачаємо за потрібне запропонувати певне концептуальне ядро для подальшого, вузько 
проблематичного дослідження гри в екзистенціалізмі.

«Гра розуму» К. Ясперса. У творчості К. Ясперса гра – це повстання проти одномір-
ного сприйняття життя, проти домінування ratio. «Філософія, яку нині іменують філосо-
фією екзистенції, бажає бути не одним із хаотичних рухів, а скоріше відповідною реакцією 
проти того хаотичного та руйнівного, що виступає й під оманливим обличчям раціональної 
розумності» [9, с. 136]. К. Ясперс пише про мисленнєву гру, що пов’язує усіх філософів, 
які грають власні ролі та знають про це. Гра – це одна із ланок, завдяки якій все пов’язане 
з усім [10, с. 25]. 

Схожий своєрідний підхід до осягнення філософії зустрічаємо у Х. Ортеги-і-Гассета. 
В іспанського філософа ігровий підхід наявний у розкритті сутності того, що означає займа-
тися філософією. «Коли до науки хоче долучитися людина, яка до цього нею не займалася, 
то кращий спосіб полегшити їй знайомство з нею, пояснити ˂ ... ˃. Не прагни «перекона-
тися» в тому, що ти почуєш, ˂ ... ˃ а вважай грою, правил якої потрібно дотримуватися» 
[11, с. 109]. Що можливо розцінювати як заклик іспанського філософа розглядати філосо-
фію як певну гру, займатися якою автор рекомендує в ігровій формі, детальніше див. у [12].

К. Ясперс пропонує підхід до гри як до своєрідного розширення людини, вводячи 
поняття внутрішньої гри, з якою пов’язує можливості філософування з імітацією фантазії, 
що призводить до формулювання: вміти грати – це вміти керувати власним духом. Вну-
трішня гра – це гра духа, оволодіння власною сутністю також іменується філософом як 
«гра перетворення». Слід припустити, що гра у К. Ясперса постає як внутрішня та мислен-
нєва, якщо відкинути аналізований ним аспект акторської гри.

«Гра в абсурді» А. Камю. Теми краху моральних норм, абсурду, бунту А. Камю отри-
мав «у спадок» від Ф. Ніцше. Гра А. Камю є невід’ємною частиною його метафізичного 
бунту, бунту проти самотності як спроби заявити про власне існування. «Метафізичний 
бунт – це повстання людини проти власної долі та проти всієї світобудови» [13, с. 135]. Гра 
є тим інструментом, послуговуючись яким людина прагне вийти за окреслені їй межі, межі 
фізичні та розумові, пізнати багатогранність життя. 

«Абсурдна людина з’являється тоді, коли з надіями все скінчено, коли розум вже 
не захоплюється грою, а входить у неї» [14, с. 66]. Розмірковуючи про абсурд і самогуб-
ство, А. Камю демонструє іншу практику сприйняття дійсності, в якій розуму людини вже 
не відводиться головної ролі: «Розум є інструментом мислення, а не самим мислення» 
[14, с. 255]. Гра як частина представленого абсурду, як інструмент є можливістю осягнення 
відмінних площин життя, є тим, завдяки чому стає можливим проникнення до сфери тран-
сцендентного.

«Гра з життям» Ж.-П. Сартра. У роботі «Нудота» [15] Ж.-П. Сартр представляє 
людину, яка не просто живе тим життям, яким живе більшість, а людину, яка програє власне 
життя, постійно ковзаючи на межі подвійної реальності. Гра у цій роботі розгортається 
у кількох варіантах. Насамперед це гра з самотністю, експеримент з власною фізичною 
самотністю. Так, головний герой насправді самотній у своєму житті, однак парадокс поля-
гає в тому, що всією своєю суттю людина періодично насолоджується власною самотністю, 
а в деяких випадках наявність інших людей викликає у головного героя приступ нудоти: 
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«Напевно, з самотністю не можна грати «помаленьку» [15]. Цю гру з самотністю автор 
розгортає перед читачем на фоні гри нескінченної уяви. 

Складається таке враження, що Ж.-П. Сартр демонструє унікальність людського 
існування через демонстрацію різних експериментів людини зі способами сприйняття 
навколишнього світу. Французький філософ висловлюється про цей процес як про гру 
з «абсурдністю світу». Сама гра у «Нудоті» межує з позицією соліпсизму, оскільки гра – це 
завжди моя власна гра, мій експеримент з власним буттям. Загалом роль і місце гри тут 
можливо звести до того, що жити – означає грати власну роль.

Мисленнєвий експеримент з власним буттям відбувається і в інших роботах  
Сартра. Гра постає як можливість виходу за межі власної екзистенції. Лише у мисленнє-
вому експерименті людина, граючись із власною буттєвістю, має змогу перебувати поза 
межами самої себе [16].

Ж.-П. Сартр також підіймає такі аспекти буття гри в екзистенціалізмі як зв’язок гри 
зі свободою. Свідомість та свобода прагнуть постійної втечі від предметності. Ця свобода 
від чогось виступає як свобода для чогось. Можемо в межах вказаної теми припустити, що 
ця свобода розрахована саме на гру з власним буття, власною персоніфікацією: «Не може 
бути нічого без гри у буття» [17, с. 115]. 

Базуючись на розмірковуваннях Ж.-П. Сартра про сутність феноменів у нашому 
житті, про свободу як втечу від означення, можна побачити нові грані розгортання гри 
в екзистенціалізмі. Одним із таких аспектів є проблема буття феномену як такого, що 
представляє лише один аспект свого єства. Ж.-П. Сартр описує буття феномену, послу-
говуючись поняттям «трансфеноменальне буття» [17, с. 35], для того, щоб підкреслити 
різноплановість буття, буття видимості. Отже, у Сартра трансфеноменальне буття гри роз-
гортається через гру розуму з власною екзистенцією, через уявлення себе в самообмані 
іншого. «Я можу лише грати у буття» [17, с. 94].

Гра у представників екзистенціального напряму пов’язана із розширенням меж 
розуміння того, що є людським життям, із подоланням одномірного сприйняття людського 
існування. Тому гру в творчості екзистенціалістів можна підвести до поняття «гра розуму» 
або «гра свідомості», де за допомогою гри, ігрового підходу розширюються межі того, що 
таке життя та як можливо сприймати навколишню дійсність.
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GAME IN EXISTENTIALISM: FEATURES OF PERCEPTION OF THE WORLD

Tetiana Lysokolenko
Communal Institution of Higher Education “Dnipro Academy of Continuing Education”  

Dnipropetrovsk Regional Council”,
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The relevance of the study is due to the presence of diverse concepts of the game and ideas for its 
interpretation within different areas of philosophy. Representatives of existentialism, demonstrating their 
own idea of what life is and what place of the man in the world is, turn to the game. The paper attempts 
to study the place given to the phenomenon of game in the philosophical concepts of existentialists. An 
analysis of the essence of the game in the work of representatives of existentialism is presented. 

The methodological basis of the work is the existential analysis of M. Merleau-Ponty, within which 
the game is associated with the implementation of a mental act and perception of the world around. Attention 
is focused on revealing the preconditions that contributed to the formation of a kind of philosophy of the game 
within existentialism. Thus, the ideas of F. Nietzsche are considered, in which there is a call to overcome 
the usual morals and traditions. The research material unfolds through the disclosure of the essences 
of K. Jaspers’ Game of Mind, A. Camus’s Game of Absurdity, and Jean-Paul Sartre’s Game of Life. 

Thud, it was found out that in K. Jaspers’ game is an uprising against the one-dimensional perception 
of life. In the work of A. Camus, the game can be seen as an opportunity to go beyond the established social 
rules and as the ability to know the diversity of life itself. J.-P. Sartre, in turn, represents the uniqueness 
of human existence through the demonstration of various experiments with human perception of the world. 
Sartre speaks of this process as a game with the “absurdity of the world”. 

The study allows us to state the following. The game by representatives of the existential direction 
is associated with the expansion of the boundaries of understanding of what human life is, with overcoming 
the one-dimensional perception of human existence. Therefore, the game in the work of existentialists can 
be brought to the concept of “game of mind or game of consciousness”, where the game, the game approach 
expands the boundaries of what life is and how it is possible to perceive reality.

Key words: game, existentialism, concept, philosophy of game.
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ФЕНОМЕН МАРГІНЕЗУ В КУЛЬТУРОТВОРЧОМУ БУТТІ

Світлана Мартинова
Донбаський державний педагогічний університет

вул. Батюка, 19, 84116, м. Слов’янськ, Україна
e-mail: svetlana_marttyn@ukr.net

У статті розглядається феномен маргінальності, що розгортається у світі з моменту появи 
людини як розумної, яка усвідомлює себе істотою. Саме людина володіє унікальною здатністю усві-
домити своє «Я» як своє буття, реалізуючи себе в актах творчої діяльності. Саме дослідивши меха-
нізм соціалізації, вивчення особливостей виявлення маргінальності в різноманітних соціокультурних 
просторах, специфіку її свідомості та поведінки, проаналізувавши як специфічне відношення інди-
віда до соціуму, що характеризує пограничний стан, у якому існує особистість і суспільство загалом. 
Перш за все проводиться паралель, що буття людини і суспільства не носить фіксований характер – 
воно виступає процесом безперервного становлення, еволюції. Акцентується увага на маргінезі як 
конструктивному феномені, що визначає конституювання культури у світі. Маргінальність завжди 
виявляє себе у світі через рух, зумовлюючи якісні зміни внутрішніх і зовнішніх параметрів органі-
зації свідомості, чи то у сфері соціального, культурного, етнічного характеру тощо. Це передбачає 
наявність у феномена маргінальності низки суттєвих особливостей (розрізнень), які проєктуються 
у світ через людину. Тож, сутнісна природа маргінальності – час, засобом якого вона стає у сві-
домості і соціальному світі, причому час безперервний у своїй тотальності й текучості (постійно 
перехідний). У статті здійснене перенесення акцентів з явища маргінальності безпосередньо на її 
сутність. З появою такого феномена (тобто маргіналів) на маргінальність як фактор суспільно-істо-
ричного розвитку виявлено, що життєвий світ маргінала несе в собі унікальну можливість, оскільки 
розгортається в декількох напрямах. Маргіналу надається можливість спостерігати, усвідомлювати 
й осмислювати одночасно декілька цілостей, при цьому він не входить до жодної з них повністю. 
Вихід за межі свого статусу або відсутність першопочаткової приналежності до якогось визначеного 
елемента соціальної структури, зумовлюючи маргінальне становище людини, сприяє появі особи-
стості, яка наділена новаторськими якостями. Така особистість має потенціальну можливість засо-
бом своєї екзистенційної відмінності приносити у світ новаційні ідеї, що провокують явища, здатні 
кардинальним чином змінювати усталену соціальну, культурну та інші реальності.

Ключові слова: маргінальність, онтологізація, культура, феномен, суспільство, світ.

Сучасне українське кризове суспільство переживає перехідний період. Для стану 
перехідності соціокультурного простору характерні реконструкція і трансформація всієї 
ціннісно-нормативної системи. У процесі зміни цінностей і норм у соціумі трансформу-
ються попередні і формуються нетрадиційні суспільні явища і процеси, зокрема, тотальна 
маргіналізація суспільства. Маргінальність (від лат. Marginalis – той, що перебуває на 
краю, на межі) – поняття, що означає проміжність, «пограничність» положення людини 
між будь-якими соціально-культурними групами, що накладає певний відбиток на її пси-
хіку. Деякі деструктивні типи поведінки, що мали місце і раніше (алкоголізм, наркоманія, 
безпритульність), нині набувають таких масштабів, що починають впливати на загальний 
хід соціальних процесів.

Дослідження феномена маргінальності як реалії перехідного періоду є особливо 
актуальним для України, оскільки її соціокультурний перехідний стан накладається на 
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всесвітню соціокультурну трансгресію. Більшість сучасних дослідників інтерпретує стан 
української соціокультури як пограничний, близький до критичного. Пропонована програ-
ничність є особливим модусом перехідності і поєднана з ризиком лавиноподібного роз-
витку тотальної маргіналізації соціуму.

Нині не існує загальної концепції маргінальності, відсутня класифікація її видів 
і форм, немає цілісної раціональної концепції, універсальної пояснювальної моделі. 
Сучасна філософія не має адекватних способів рішень проблеми маргінальності особи-
стості і соціуму. Ситуація посилюється тим, що в ХХІ столітті на Сході України йде війна 
і людина стоїть на межі, переживаючи перехідний, «міжпарадигмальний» стан: руйнується 
система цінностей, іде ломка стереотипів. У зоні переходу деконструюються такі складові 
компоненти світогляду, як Бог, держава, герої, смисл, реальний світ, істина як відповід-
ність. Не залишається нічого, крім власне світогляду. Раціональна дійсність втрачає зна-
чення, Я абсолютизується. Актуальним стає питання про антропологізацію та онтологіза-
цію людини в такій ситуації, про роль пізнання як атрибуту Я, зумовлену універсальність 
особистості та її відкритість світу. На нашу думку, наступає епоха високого рівня неста-
більності, яка актуалізує проблему стійкості людського «Я».

Цілком впевнено можна сказати, що особливо чітко фактор маргінальності виявля-
ється у разі зростання політичної та економічної нестабільності. Це стосується і України 
на межі 90-х – початку 2000-х років, де в результаті кризи і реформ перш стабільні соці-
альні структури були зруйновані, а країна в процесі трансформації опинилась у стані мар-
гінального шоку.

Особливо актуальною є проблема комунікації в умовах сучасного, багатовимір-
ного соціокультурного простору. Потреба в розумінні, адекватній та ефективній взаємодії 
робить необхідним вивчення тих явищ, елементів соціальної структури, що містить у собі 
додатковий не розкритий до кінця комунікативний потенціал. Як носії таких здібностей 
яскраво проявляються маргінальні утворення.

Розуміння феномена маргінальності в його цілісності може стати однією з основ для 
аналізу і прогнозування варіантів можливого розвитку в майбутньому як окремих соціаль-
них структур, так і макросистем. Це є важливим для суспільних систем, що перебувають 
у стадії трансформації.

Маргінальність – це пошук абсолютного центру поза собою. Маргінез – одна з віч-
них тем та проблем, над якими замислювалось людство, тому вона є такою ж складною, як 
проблема життя, страху, смерті та безсмертя. Лише коли людина підходить до антрополо-
гічної межі, її існування стає глибоким, вона здатна діяти ефективно та творчо.

У сучасному «суспільстві споживання» та Інтернету [5] особистісне соціальне 
зростання деактуалізується акцентом на матеріальних цінностях, що породжує масову 
людину-маргінала та споживача. Така людина існує на рівні буденного буття, що по суті 
своїй є безособовим буттям – das Man [15]. В умовах суспільства споживання дуже важ-
ливо усвідомити значення маргінезу й можливості її справжньої, а не ілюзорної реалізації 
в культурі. Актуальність проблеми маргінальності значною мірою спричинена процесами 
гуманізації освіти в Україні, коли творча особистість стоїть на межі і її здібності і можли-
вості стають вищою цінністю. Тому важливе місце посідає філософське дослідження мар-
гінезу, яке може прояснити його діалектику і метафізику, дозволить відрізнити справжню 
маргінальність від напищеної та ілюзорної. У сучасній філософії маргінальність усвідом-
люється як вихід за межі індивідуального буття у співпрацю і співтворчість [14].

Висока динаміка сучасних трансформацій у суспільстві об’єктивно впливає на 
виникнення значних структурних диспропорцій у всіх сферах суспільного буття, а негомо-
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генність і фрагментарність інтеграційних процесів у світі детермінують зростання дистан-
ції між спільнотами, які виступають суб’єктом інтеграції, і тими, що залишилися поза про-
цесом або залучені до нього недостатньою мірою. У результаті вказаного на нинішньому 
етапі глобалізації маргінальними стають не лише окремі особистості і соціальні групи, 
а й окремі спільноти. Усі реалії культуротворчості, що досягли свого розвитку наприкінці 
ХХ століття та описуються в просторі постмодерних ознак масової культури, швидко змі-
нюються. Через певний час американські вчені почали досить настирливо і надзвичайно 
активно вживлювати у свідомість планетарного людства поняття «глобалізація». Отже, 
глобалізаційна реальність поки що осмислюється лише в межах економічних, цивілізацій-
них реалій, пов’язаних з технологіями, інформаційними процесами тощо.

Проте культурні реалії до цього часу залишаються невизначеними в процесах тран-
сформації культурних цінностей, які, з одного боку, піддаються інтеграції та уніфікації, 
а з іншого – зберігають свою автентичність і належність до етнокультурного, економічного 
та політичного устрою. Можна стверджувати, що масова культура є одним із маркерів, 
провідним механізмом глобалізації, культурної експансії могутніх держав, що утворюють 
маргінальний та глобалізаційний простір культурних впливів.

Проблема маргінальності завжди існувала в культурі. Питання публічності, сприй-
няття людини людиною на площі, на великих просторових відрізках буття культурних 
форм комунікації зараз пов’язуються з масмедіа. Маргінальність і сучасна українська полі-
тична культура – корелятивні чинники, але вони є тотожними. Масову культуру пов’язують 
з другою половиною ХХ століття як з певним феноменом, що виникає в контексті новітніх 
комунікативних технологій і визначає його маргінальність.

Із зростанням масштабів маргінезу у суспільстві поглиблюються соціальні супереч-
ності, які утворюють підґрунтя для розгортання глобальних криз, наслідки яких є важко 
прогнозованими з позицій сучасної науки. Зазначене актуалізує соціально-філософський 
аналіз особливостей маргінезу в умовах глобалізації, детермінант і механізмів соціального 
транзиту маргінальних особистостей та маргінальних спільнот в інтегрований соціокуль-
турний простір.

А. Атоян обґрунтовує ідею соціальної маргіналістики як нового міждисциплі-
нарного напряму в дослідженні явища маргінальності і пропонування шляхів демаргі-
налізації певних груп. Свою позицію він виводить із природи маргінального як досить 
складного явища, цілісний аналіз якого можливий лише у взаємодії цілої низки наук про 
суспільство і людину.

Вітчизняні дослідники проблеми маргінесу спираються на загальнофілософські 
дослідження суперечностей суспільного розвитку, об’єктивних і суб’єктивних факторів 
самореалізації особистості та груп, проблем їх адаптації та самоствердження на різних 
етапах соціальної трансформації. У зв’язку з цим варто назвати праці В. Андрущенка, 
С. Батеніна, О. Базалука, Є. Бистрицького, Ю. Бродецької, Г. Волинки.

Дослідження Н. Хамітовим суперечливої взаємодії маргінезу чоловічого і жіночого 
в особистості та суспільстві, внутрішньої самотності та внутрішньої комунікації в буден-
ному, граничному та метаграничному бутті людини розкриває нові можливості осягнення 
природи креативності в контексті метаантропології. Т. Лютий виходить на проблему поза-
раціональних вимірів маргінальної креативності, досліджуючи феномен «нерозумного». 
Аналізується смисл маргінальності в контексті цілісності людського буття і краси як 
феномена соціального буття людини, феномен гуманізації риторики як засобу духовного 
вдосконалення особистості для переосмислення креативного потенціалу та місця людини 
у сучасній культурі. Проте, незважаючи на низку суттєвих узагальнень, феномен креатив-
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ності залишається не досить вивченим явищем, особливо в галузях теорії та історії куль-
тури, філософії культури, філософської антропології.

Крім екзистенціалізму, інший філософський напрям ХХ ст., а саме феноменоло-
гія, є доволі цікавим з погляду дослідження проблеми духовного становлення, самотран-
сценденції особистості. Безпосередньо проблемою смерті феноменологія не займається. 
У цьому разі нас цікавить саме специфічна феноменологічна картина світу. З одного боку, 
чиста феноменологія, яку розробив Едмунд Гуссерль, відкидає метафізичний пласт буття 
[9]. Крім того, для нього не існує ціль – інстанції Бога, який би спрямовував самоподо-
лання людини, її маргінальність та самотрансценденцію. Такі висновки витікають з аналізу 
основних робіт самого Гуссерля («Ідеї до чистої феноменології») та критичної літератури 
українського феноменолога Вахтанга Кебуладзе («Феноменологія») [10]. З іншого боку, 
Макс Шелер, мислитель, який працює на межі феноменології та філософської антрополо-
гії, висловив думку про те, що за допомогою гуссерлівської феноменологічної редукції як 
певного методу людина стає причетною до буття і водночас вона може бути на межі. Світ 
цінностей (і Бога як найвищу цінність) людина переживає в маргінезі та акті любові. Вод-
ночас роботи Шелера та інших філософів відрізняє і трагічне світосприйняття, усвідом-
леність скінченності й тимчасовості сущого. Тому, щоб усвідомити і долучитися до світу 
вічних цінностей, здійснити самотрансценденцію, людина повинна усвідомити власну 
смертність, підійшовши до межі, і стати обличчям до смерті.

Уже після екзистенціалізму та феноменології Макса Шелера ідеї релігійної мар-
гінальної самотрансценденції людини проникають, врешті-решт, і у сучасну філософ-
сько-етичну думку. Зокрема, думки на користь важливості маргінезу та самотрансценден-
ції людини ми знаходимо в роботі Жаклін Рюс «Поступ сучасних ідей», Чарльза Тейлора 
«Етика автентичності», Христоса Яннараса «Свобода етоса», католицького архієпископа 
Юзефа Жицинського «Бог постмодерністів», італійського психоантрополога Луїджі Зоджа 
«Наркотики, залежність та ініціація» тощо.

Поруч із маргінезом та самотрансценденцією ми можемо вказати й на інші соціо-
культурні феномени, які торкаються проблеми смерті старої людини і народження нової. 
Йдеться про зв’язок смерті і маргінезу. Цю проблему розробляють такі філософи і куль-
турологи, як Джозеф Кембелл у роботі «Маски бога» та Дені де Ружмон у роботі «Любов 
і західноєвропейська культура». Іншою формою самотрансценденції, пов’язаної з моти-
вом смерті, є екзистенціальний бунт, про який докладно буде сказано нижче в роботі. 
Коротко зазначимо, що у зв’язку з цим аспектом були використані роботи Ортеги-і-Гас-
сета («Повстання мас»), А. Камю («Людина, яка бунтує»), Конрада Лоуренса («Про 
насилля») та ін. Прикладним аспектом екзистенціального бунту є проблема тероризму 
і сучасна масова культура.

Змінюється культурна парадигма та світогляд людства. Парадигмальні зміни тор-
каються всіх сфер гуманітарного знання. Так, наприклад, у контексті естетики на зміну 
модерному мистецтву, яке звільняється від критеріїв та канонів, але зберігає культурний 
код, приходить постмодерне мистецтво, у якому володарюють («істина, яка приховує, що її 
не існує») і «метастази» культурних кодів. Образом сучасного суспільства та культури, на 
думку постмодерністів, є «ризома» (термін Ф. Гваттарі) – специфічне кореневе утворення, 
яке не має ні центру, ні периферії, а потім відкидає будь-яку ієрархічність.

Постсучасність, яка наступає разом із кризою модерної культурної парадигми зага-
лом, несе у собі і світоглядну кризу для конкретної особистості, у житті якої звичайні 
і зміцнені моральні та світоглядні орієнтири стають усе більш хиткими. Але у світі без 
метанаративів особистість продовжує прямувати до ієрархічності, чіткого розуміння 
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опозицій «свій–чужий», «добрий–поганий», «справедливий–несправедливий» тощо. 
Туга за метанаративами, які б спрямовували її життя, надавали б їй цінності, подекуди 
виражається в підвищенні релігійної активності, фундаменталізму, тероризму, ксено-
фобії, расизму тощо. Чи можна сказати, що це є прагнення подолати «сенсожиттєвий 
вакуум» [13], одинокість, страх і «тривогу особистості» [11]? Треба погодитися тут із 
думкою Тілліха про те, що фашизм і фундаменталізм – це реакція на тривогу людини 
у світі, у якому вона залишена напризволяще. Саме ця тривога емансипованої людини, яка 
«живе після оргії», є хорошим приводом для об’єднання наукових працівників у галузях 
етики, естетики, метафізики, релігієзнавства, антропології тощо в гуманістичній справі 
розв’язання кризи людської екзистенції. Щоб подолати тотальний аксіологічний реляти-
візм і водночас не впасти у вищезгадані крайні форми фундаменталізму, необхідним стає 
звернення до тем, здавна універсальних моральних цінностей та смислів, які б спрямо-
вували життя людини в моральному плані, допомагали б витримати той бурхливий потік 
змін і трансформацій, який несе із собою неминучий «футурошок» [12]. Тривога сучасної 
людини викликає маргінальність, що пов’язана не лише з «екзистенціальним вакуумом» 
і втратою ціннісної ієрархії. Вона коріниться в головній екзистенціальній характеристиці 
людини – у її смертності. Смертність є онтичною характеристикою людини, тобто вона 
є складником самої її екзистенції і вираженням маргінальності. Проблема маргінальності 
має етичне навантаження, бо:

а) вона інтерпретується залежно від конкретного типу моральної культури, у межах 
якої формується те чи інше відношення до спільнот та субкультур;

б) вона тісно пов’язана з проблемою сенсу життя, його цінностей.
Неможливо знайти автентичний смисл життя, осмислити своє існування, якщо 

не звернутися до проблеми маргінальності. Оскільки остання підбиває підсумки всього 
життя, яке прожила людина, виносить своєрідний моральний вердикт: яку цінність мали 
всі роки життя, яке вдалося прожити людині?

Однією з перших публікацій, що досить детально викладають характеристику фено-
мена маргінальності, стала книга Т. Шибутані «Соціальна психологія». Для опису фено-
мена маргінальності американський психолог уводить поняття «маргінальний статус». Він 
відзначив необхідність у розмежуванні між позицією у соціальній структурі та набором 
психологічних рис, що можуть розвиватися в індивідумі, який займає цю позицію. Маргі-
нальний статус, таким чином, втілює протиріччя структури суспільства.

Т. Шибутані визначає: «Маргінали – ті люди, які перебувають на межі між двома 
і більше соціальними світами, але не сприймаються в жодному з них як його повноправні 
учасники» [18]. У результаті трансформації соціальної структури людина виявляється 
перед лицем декількох еталонних груп з різноманітними, почасти протилежними одна 
одній вимогами, які одночасно задовольнити неможливо. Характеристики людини, яка 
володіє маргінальним статусом, наведені Т. Шибутані, багато в чому тотожні властивостям 
маргінальної людини в теоріях Р. Парка та Е. Стоунквіста.

Шибутані відзначав, що обов’язкової залежності між маргінальним статусом і осо-
бистісними розладами немає. Невротичні симптоми розвиваються найчастіше лише в тих, 
хто прагне ідентифікувати себе з вищою стратою і бунтують, коли їх відсторонюють. Пози-
тивний результат маргінальної ситуації для особистості – висока творча активність. Як 
відзначає Т. Шибутані, погоджуючись із Р. Парком, «у будь-якій культурі найбільше досяг-
нення здійснюється зазвичай у час швидких соціальних змін і більшість із великих вкладів 
були зроблені маргінальними людьми». Нам здається важливим твердження автора про те, 
що маргінальні люди зазвичай бувають більш активними творчо, ніж інші.
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Дослідження Дж.Б. Манчині визначили набір індикаторів для виявлення ступеня 
гостроти маргінальної ситуації. Для визначення ступеня маргінальності як стану індивіда 
автор уводить поняття сутнісної/процесуальної маргінальності (відмінність між ними 
в ступені статичності або динамічності маргінальної позиції, що займає індивід або група) 
і пропонує систему вимірювання. Отже, в одній теорії співставляються характеристики 
маргінальності як культурної і структурної (сутнісної), а також і як соціально-рольової 
(процесуальної). Ми звертаємо увагу на вказану теорію як на першу, що використовує еле-
менти інтегративного підходу в опису багатопланового феномена. Дж.Б. Манчині пропо-
нує такі виміри маргінальності, як:

1. Змінність ситуації: чим більша сталість і незмінність маргінальної ситуації, тим 
більший ступінь непристосованості; (наприклад, негри в Бразилії перебувають у відносно 
постійній позиції маргінальності, оскільки сила традиції (пізніше звільнення від рабства) 
утруднює соціальні зміни).

2. Помітність, випуклість: чим більший ступінь центральності маргінальної ситуації 
стосовно особистісної ідентичності, тим більший ступінь непристосованості (наприклад, 
ще Р. Парк помічав, що цигани не є по-справжньому маргінальними людьми, оскільки вони 
носять свої «домашні зв’язки» із собою, їхня маргінальність периферійна до їхньої сутніс-
ної ідентичності).

3. «Видимість»: чим більша помітність маргінальності особи, тим більш високий 
ступінь непристосованості (тут відзначається відмінність між «суб’єктивною» маргіналь-
ністю, яку бачив лише індивід (як у разі переходу), і «об’єктивною» маргінальністю, яку 
бачила як особистість, так і оточуючі).

4. Культурний конфлікт: високий ступінь і міра розрізнень у формах і ступінь суміс-
ності суб’єктів культур двох референтних груп – високий ступінь непристосованості. 
Тут варто уточнити, що відмінність у формах культур різноманітних груп сама по собі 
не передбачає конфлікт. Справедливо зазначити, що будь-яке сучасне суспільство не має 
монолітної культури і таким чином будь-хто міг би розглядатися як маргінал у певному 
ступені. Але відмінності самі по собі не створюють маргінальності, особливо в контексті 
плюралістичного етосу. Маємо на увазі відмінності, які несумісні із загальною орієнтацією 
особистості і здатні створювати неспокій, тривогу.

5. Груповий конфлікт: чим вищий ступінь конфлікту між двома групами як політич-
ними і соціальними суб’єктами, тим вищий ступінь непридатності маргінальної особисто-
сті, яка потрапила між ними.

6. Позиція групи «подавання»: від ступеня, з яким група «подавання» маргінальної 
особистості протестує, обурюється або перешкоджає її руху до такої групи, буде зростати 
непристосованість.

7. Проникність «приймаючої» групи: разом зі зростанням ступеня, з яким прийма-
юча (рецепієнтна) група протестує, обурюється або заперечує рухові маргінальної осо-
бистості в її ряди, буде зростати непристосованість. Як відзначав Р. Мертон, маргінальна 
та особистість, яка «хоче покинути одну групу членства заради іншої, до якої їй соціально 
закритий доступ».

8. Направлення ідентифікації: чим більша рівнозначність ідентифікації особисто-
сті з двома вищеназваними групами, тим вищий ступінь непристосованості. Це випадок, 
коли особистість, яка бере участь у двох культурах, буде переживати маргінальність, якщо 
вона ідентифікує себе одночасно з обома. Позиція досить складна. Шляхи її вирішення 
дослідники розглядали в різних ситуаціях. Одна з пропозицій – більш стійка ідентифіка-
ція з тією чи іншою групою буде допомагати вирішенню конфліктів, притаманних маргі-
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нальності. Інша точка зору – подвійна ідентифікація може стати результатом збагачення, 
ніж конфлікту.

9. Добровільна (свідома) природа позиції: чим вищий ступінь добровільності, 
з якою особистість пішла на заняття позиції, що робить її маргінальною, тим менший 
ступінь непристосованості. Вимушене заняття маргінальної позиції може явно мати 
більш руйнівні соціальні і психологічні наслідки для індивідів і груп, ніж маргіналь-
ність, нав’язана вільним вибором. Це питання стоїть особливо гостро в структурній 
(соціальній) маргінальності. Воно пов’язане з регулюванням тих умов, у яких відбу-
вається маргіналізація окремих сегментів населення, вимушених створювати надзви-
чайно згуртовані субкультури. Особливу важливість набуває соціальна політика дер-
жави, спрямована на скорочення масштабів недобровільності (вимушеності) створення 
маргінальних позицій.

На наш погляд, напрями досліджень феномена маргінальності американськими 
вченими багато в чому були визначені історично. Основні ідеї і проблемні поля можна 
згрупувати в декілька великих блоків. Перший містить дослідження в дусі культуро-
логічного, соціально-психологічного з домінуванням саме психологічного аспекту. Він 
цікавий варіантами пояснення внутрішньоособистісного вияву феномена маргіналь-
ності в традиції американського суб’єктивістсько-психологічного номіналізму. Другий 
підхід у дослідженні маргінальності пов’язаний з урахуванням об’єктивних соціаль-
них умов і орієнтований саме на вивчення цих умов і соціальних причин маргіналь-
ності. Розвиток концепції маргінальності в європейській соціальній науці тяжіє більш 
до другого підходу.

Можна зробити певні висновки, що носій маргінальності завжди повністю не усві-
домлює свою маргінальну природу, він лише здогадується, що традиційні норми і цінно-
сті для нього вже неприпустимі або не відіграють значної ролі, але безпосередньо виро-
бити і набути власні він просто не здатний. Він виявляється в стані розгубленості, у владі 
зовнішніх і внутрішніх обставин. Істинне «Я» маргінала піддається корекції соціальним 
і культурним «Ми», що почасти сприяє його самовідчуженню, невідповідності самому 
собі. Тоді людина не може йти коротким шляхом своєї першопочаткової природи до само-
ствердження своєї інаковості. Такий шлях іде врозріз з інтересами оточуючих, не сприяє 
способам існування в соціальній цілісності, що склалася. Усе це сприяє знищенню або 
корінній перебудові маргінальної свідомості.

Список використаної літератури
1. Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія. Київ : Ґенеза, 1996. 369 с.
2. Атоян А.И. Социальная маргиналистика. О предпосылках нового междисциплинарного 

и культурно-исторического синтеза. Политические исследования. 1993. № 6. С. 29–38.
3. Базалук О.А. «Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму» (компарати-

вистский анализ). Винница : О. Власюк, 2006. 292 с.
4. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. Київ : Наукова 

думка, 1991. 195 с.
5. Бодрийяр Ж. Соблазн / Пер. с франц. А. Гараджи. Москва : Ad Marginem, 2000. 318 с.
6. Бродецька Ю.Ю. Монографія. Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2017. 334 с.
7. Бродецька Ю.Ю. Умови цілісного суспільного розвитку: культура чи цивілізація? Нау-

кові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Соці-
ологія. 2013. Т. 211, Вип. 199. С. 53–58.

8. Волинка Г.І. Філософія середніх віків і сучасна духовна культура: матеріали до лекцій, 
прочитаних студентам факультету міжнародних відносин у 1995–1999 рр. : навчальний 

С. Мартинова



63
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

посібник для студентів та аспірантів вузів. Київський інститут «Слов’янський універ-
ситет». Київ, 1999. 101 с.

9. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение 
в феноменологическую философию. Вопросы философии, 1992. № 7. С. 136.

10. Кебуладзе В. Феноменологія : навчальний посібник. Київ : «ППС-2002», 2005. 120 c.
11. Тиллих П. Мужество быть. Избранное. Москва : Юрист, 1995. С. 7–131.
12. Тоффлер Э. Шок будущего = Future Shock. 1970. Москва : АСТ, 2008. 560 с.
13. Франкл С. Смысл жизни. Москва : Изд-во АСТ, 2004. 157 с.
14. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности. Вопросы философии. 1989. № 2. С. 38.
15. Хайдеггер М. Бытие и время: Статьи и выступления / пер. с нем. В.В. Бибихина. 

Москва : Республика, 1993. 447 с.
16. Хамитов Н. Философия. Бытие. Человек. Мир: Курс лекций. Киев : КНТ, Центр учеб-

ной литературы, 2006. 456 с.
17. Шелер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; сост., науч. ред., предисл. Денеж-

кина А.В.; послесл. Л.А. Чухиной. Москва : Гнозис, 1994.
18. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1999. 544 с.
19. Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of 

Knowledge, 1966. Питер Бергер, Томас Лукман: Социальное конструирование реаль-
ности. Трактат по социологии знания / Перевод на русский язык Е. Руткевич. Москва, 
1995. Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. 16.02.2011. URL: 
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783.

20. Mancini B.J. No owner of soil: The concept of marginality revisited on its sixtieth birthday. 
Intern. rev. of mod. sociology. New Delhi, 1988. Vol 18, No. 2. P. 183.

THE PHENOMENON OF MARGINESIS IN CULTURAL BEING
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The article examines the phenomenon of marginality that has unfolded in the world since 
the emergence of man as an intelligent, self-aware being. It is man who has a unique ability to realize 
his “I” as his being, realizing himself in acts of creative activity. It is by studying the mechanism 
of socialization, studying the peculiarities of marginality in various socio-cultural spaces, analyzing 
the specifics of its consciousness and behaviour as a specific attitude of the individual to society, which 
characterizes the borderline state in which there is personality and society as a whole. First of all, 
a parallel is drawn that the existence of man and society is not fixed – it is a process of continuous 
formation, evolution. Emphasis is placed on the margin as a constructive phenomenon that determines 
the constitution of culture in the world. Marginality always manifests itself in the world through 
movement, causing qualitative changes in the internal and external parameters of the organization 
of consciousness, whether in the field of social, cultural, ethnic nature and so on. This implies 
the presence in the phenomenon of marginality of a number of significant features (differences) that 
are projected into the world through man. Thus, the essential nature of marginality is the time by which 
it becomes in consciousness and the social world, and time is continuous in its totality and fluidity 
(constantly transient). The article shifts the emphasis with the phenomena of marginality directly to 
its essence. With the advent of this phenomenon (i.e. marginals) on marginality as a factor of socio-
historical development. It was found that the life world of the marginal has a unique opportunity, as it 
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unfolds in several directions. The marginal is given the opportunity to observe, realize and comprehend 
several wholes at the same time, and he is not included in any of them completely. Going beyond its 
status or lack of original belonging to a certain element of the social structure, causing the marginal 
position of man, contributes to the emergence of a person who is endowed with innovative 
qualities. Such a person has the potential to bring to the world by means of his existential difference 
innovative ideas that provoke phenomena that can radically change the established social, cultural  
and other realities.

Key words: marginality, ontologization, culture, phenomenon, society, world.
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У статті проаналізовано актуальну проблему сьогодення – навантаженість фактів. Для дослі-
дження обрані політичні факти, які, на наш погляд, максимально перевантажені інтерпретаціями, що 
створює певну недовіру з боку звичайних людей до політичного електорату. Для створення правдивої 
картини на основі інформаційних фактів необхідно бути не просто компетентною, але й критично 
мислячою людиною. Навіть маючи усі ці характеристики, будучи освіченою особистістю, складно 
розібратися, де справжній факт, а де – спотворене знання про подію. 

Природничі науки серйозні вимоги і критерії до науковості сформували давно. Політичні ж 
факти на науковість не претендують, проте населенню важлива істинність подій, які ці факти відо-
бражають. У цьому дослідженні проведено системно-параметричне моделювання навантаженості 
політичного факту. На прикладі створення передвиборчого образу президента аналізується наванта-
женість політичного факту і показані параметри першого роду (концепт, структура і субстрат) і дру-
гого роду, до яких відносяться бінарні атрибутивні властивості. 

Якщо в журналістиці висуваються критерії до правдивості факту, то ми пропонуємо інший 
підхід до пошуку об’єктивності. Моделювання об’єкта і його детальний системний аналіз буде саме 
тим науковим способом. Загальна параметрична теорія систем є затребуваною в економічній, філо-
софській, психологічній та інших сферах науки. У цій статті подано основи системного методу, який 
буде використовуватися для створення і аналізу моделі навантаженості політичного факту. Також 
у статті використовувалися параметри другого роду. 

Ми пропонуємо низку параметрів, які вважаємо найбільш адекватними для цієї моделі наванта-
женості, наприклад слабкі-сильні системи та інше. Такий підхід підвищує ступінь ефективності аналізу 
політичних фактів, які спрямовані на вплив на маси і формування «потрібної» свідомості населення. Для 
досягнення мети статті використовується параметрична загальна теорія систем, розроблена українським 
філософом Авеніром Уйомовим. Головна теза цієї теорії полягає в тому, що будь-який об’єкт можна пред-
ставити у вигляді системи. Такий підхід дозволяє провести задумане дослідження навантаженості полі-
тичних фактів, які й будуть представлені у вигляді систем чи стануть частиною більш загальної системи.

Ключові слова: навантаженість політичного факту, передвиборний образ президента, 
системне моделювання, концепт, структура, субстрат.
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У світі нестабільних відносин, претензій і конфліктів особливо актуальною є про-
блема перенавантаженості фактів. Маються на увазі смислові перенавантаженості. У філо-
софії ХІХ – ХХ століття ця проблематика звучала як «теоретичні» навантаженості, які 
можна назвати переінтерпретаціями головних смислових концептів. У політиці більш точ-
ним терміном їх можна позначити інакше, назвавши маніпуляціями і підтасовкою фактів. 

Ця проблема актуальна в Україні і на пострадянському просторі через зміни соці-
алістичних режимів. Україна на цей шлях намагалася стати після розпаду СРСР, однак 
кардинально змінити політичний напрям стало можливим у 2004 році під час «Помаран-
чевої революції», Білорусь – тільки у 2020 році, коли після виборів президента ситуація 
з протестами стала лихоманити державу, а народ виступив проти результатів і дій прези-
дента О. Лукашенка та його уряду. В силу низки причин цей процес був запущений, але 
кардинальних змін політичного курсу нині не відбулося. Зміни режиму до кінця не зазнав 
Казахстан, де перший Президент Н. Назарбаєв у 2018 році приготував і привів на вибори 
свого наступника, так само, як свого часу Б. Єльцин привів до президентства В. Путіна. 
Приклади можна наводити й далі, але авторів цікавить інший ракурс цих процесів.

У науковій літературі можна зустріти різний зріз цієї проблеми: у філософії – це 
концепції позитивізму і постпозитивізму. У позитивізмі (О. Конт) факт був емпірично 
навантаженим, тобто емпіричний факт затверджувався «суддею знання» і був головною 
доказовою базою. У постпозитивізмі (К. Поппер, Т. Кун, П. Фейєрабенд та інші) факт 
був поставлений у залежність від теорії, теорія стає «суддею знання», тому факт назвали 
«теоретично навантаженим».

У галузі журналістики та комунікації схожі категорії досліджуються щодо факту 
як головного об’єкта знання. А. Бугаєць і Н. Обелюнас у проблемі навантаженості факту 
виокремлюють найбільш ефективні способи і засоби його інтерпретації і як вони вико-
ристовуються в журналістиці [3]. Автори піднімають проблему суб’єктивності фактів 
у журналістських джерелах, але і це є не найбільш низькоякісний продукт, якщо порів-
няти його з інтернет-джерелами, які обґрунтовують факти на підставі сумнівних і непід-
тверджених даних. 

Автори виділили, на наш погляд, абсолютно правильно кілька вимог до джерел 
інформації: достовірність, співвіднесеність з іншими джерелами інформації і фактами, 
форма першоджерела не повинна суперечити змісту, повинні дотримуватися мовні вимоги 
і вимоги до оформлення. Додамо від себе, що якщо дослідження наукове, то факти обов’яз-
ково повинні бути емпірично перевіреними і теоретично доведеними. Чи є сенс говорити 
про таку доказовість у політиці? Бажано, але ... В аналізі або подачі політичних фактів 
включаються інші механізми, оскільки цілі їх подачі можуть бути не пов’язаними з нау-
ковим прирощенням знання, а служити різним цілям політичних рухів і їхніх лідерів. Про 
достовірність таких фактів вже не йдеться.

Достовірність розглядають як категорію, тим більше, якщо вона стосується нау-
кових фактів. А. Белоєдова і М. Козак наполягають на важливості достовірності фактів 
і знання в журналістиці, хоча і це – міждисциплінарна проблематика. Наводиться низка 
синонімічних понять: точність, повнота, достовірність, істинність, правдивість. Акцент їх 
дослідження зроблено на журналістську компетентність у подачі достовірної інформації, 
яка стосується соціальних фактів [2]. 

Необхідно зазначити, що соціальність як система включає політичну підсистему 
у свою структуру, тому про політичні факти можна говорити в контексті соціальності. 
Видами соціальних груп можуть бути політичні партії та інші суб’єкти політики. У слов-
нику іноземних слів «соціальність (у пер. з лат. “socialitas”, від “socius” – «товариш», 
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«союзник», «член товариства») – це громадськість, громадянськість, взаємні обов’язки 
громадського життя» [10]. Це вже безпосередня галузь, яка розробляє комунікації з громад-
ськістю, в тому числі подаючи політичні факти з різною інтерпретацією. 

Автори виділяють також критерії достовірності як центрального поняття в журна-
лістиці: посилання на джерела, інтерв’ю, свідчення очевидців подій, використання доку-
ментально підтверджених відомостей. Саме журналісти та ЗМІ є головними передавачами 
фактів у політиці – тій галузі, де ця достовірність важлива для населення. Суб’єктивність 
і об’єктивність у таких процесах стає відносною. 

Н. Пром пропонує відстежити суб’єктивні та об’єктивні сторони медіа-фактів як 
джерел інформації для населення [5, c. 89–95]. Н. Пром доходить висновку про те, що 
медіа факт здебільшого менш об’єктивний, ніж науковий, оскільки «пофарбований» 
смислами, емоціями, думками, поглядами, які роблять його скоріше суб’єктивним, ніж 
об’єктивним. Такими механізмами емоційної подачі інформації користуються політичні 
оратори, які впливають своєю промовою на емоційні центри людини і громадських мас 
[5, c. 93]. Дослідник підкреслює схожість наукового факту і медіа-факту тільки як резуль-
татів пізнання, в іншому ж медіа-факт і його істинність – сумнівні [5; 6; 7]. Трансформація 
ставлення постмодерністського суспільства до медіа-фактів спричинила зниження вимог 
до їх достовірності.

У контексті навантаженості наукового факту пропонуємо простежити і виокремити 
системно-філософські дескриптори навантаженості політичних фактів. Таке уявлення 
здійснюється, щоб запропонувати модель навантаженості політичного факту. Системне 
моделювання буде метою цієї статті.

Об’єктом дослідження є проблема теоретичної навантаженості факту. Предметом 
дослідження є навантаженість політичних подій.

У роботі основним методом є системний аналіз. Засновниками системного під-
ходу були А. Богданов, Л. фон Берталанфі, Е. де Боно, Л. ла Руш, Р. Саймон, П. Друкер, 
А. Чандлер, С. Чорногор, А. Малюта. У рамках сучасного системного руху розробляються 
й застосовуються на практиці різні загальні теорії систем В. Афанасьєва, Л. фон Берта-
ланфі, Дж. Ван Ґіґа, М. Месаровича, С. Садовського, В. Тюхтіна, Ю. Урманцева та інших.

Загальна параметрична теорія систем є затребуваною в економічній, філософській, 
психологічній та інших сферах науки. У цій частині статті подано основи системного 
методу, який буде використовуватися для створення і аналізу моделі навантаженості полі-
тичного факту. Розробив цей варіант системного підходу український вчений, одеський 
філософ А. Уйомов [9]. 

Нині, коли людина з різних причин втрачає здатність критично мислити, на нашу 
думку, варто впроваджувати методології, які допомагають аналізувати об’єкти довкілля 
й сприяють виробленню в неї критичності. Критичність мислення не можливо сформу-
вати, використовуючи інформацію з інтернету. Нині людство створило умови для доступу 
до будь-якої інформації, але проаналізувати її, встановити адекватність та правдивість, сис-
тематизувати спроможний не кожен. 

Сучасні зарубіжні дослідники підкреслюють важливість системного мислення 
і розуміння його складності. Саме воно дає змогу виконати та визначити межі критичного 
аналізу. Таких висновків автори дійшли, досліджуючи методи спостереження і втручання, 
а також їх заміщення, тобто спостереження як вид втручання [4]. 

Будь-який об’єкт у процесі вирішення певних завдань і за допомогою певних пізна-
вальних засобів може бути поданий як системний, – вважає І. Алексєєв [1]. Специфікою 
параметричної загальної теорії систем вважається системно-параметричне моделювання, 
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тобто формально-логічне моделювання системних параметрів. Параметрична загальна 
теорія систем передбачає проведення системного дослідження в три етапи. На першому 
здійснюється системне зображення об’єкта дослідження, тобто встановлюються так звані 
«системні дескриптори»: концепт, структура, субстрат. Таким чином конструюється об’єкт 
дослідження як система. 

Другий етап присвячений параметричному опису отриманої системи, а саме тому, 
як вона характеризується з позицій, притаманних системним властивостям і відношенням, 
тобто атрибутивних і реляційних параметрів. На третьому етапі між значеннями системних 
параметрів виявляються їх стійкі кореляції – загальносистемні закономірності. Встанов-
лення загальносистемних закономірностей дає підстави для порівняльного дослідження 
суттєвих властивостей і відношень систем [8, c. 6–7].

Певний довільно взятий об’єкт є системою, якщо його властивості пов’язані з пев-
ним фіксованим відношенням [9]. Концепт у параметричній загальній теорії систем – це 
завжди визначене, фіксоване, заздалегідь задане, передбачуване під час побудови будь-якої 
системи, причому це «визначене» залежить як від суб’єкта дослідження, так і від об’єкта. 

Вибір суб’єктом дослідження концепту системи визначається тими рисами об’єкта, 
які певним чином привертають до нього увагу. Це буває приблизно так. Суб’єкт пізнає 
незнайомий об’єкт. Для повноцінного дослідження конкретного об’єкта він будує систему. 
Для цього суб’єкт має визначити концепт системи. Цим концептом для нього є певні 
опізнані, розпізнані чи відомі риси об’єкта, наприклад знайомі ознаки чи навіть асоціації, 
які виникають під час розгляду досліджуваного об’єкта. Тепер суб’єкт обирає концепт для 
побудови системи на основі впізнаваності, якщо навіть вона має асоціативну або симво-
лічну форму [8, c. 73–74].

Для визначення навантаженості наукового факту важливо правильно вибрати кон-
цепт, це визначить, до якого типу визначення його можна віднести: або з атрибутивним 
концептом і реляційною структурою, або з реляційним концептом та атрибутивною струк-
турою. Спочатку можна виділити реляційний концепт, в якому основою буде ставлення. 

Яке відношення відповідає об’єкту «політичний факт»? Щоб наочніше було уявлення, 
виберемо конкретний політичний факт. Нами пропонується факт створення політичного 
образу, наприклад, президента. Кожен громадянин чекає від своїх правителів максимальної 
чесності, правдивості, саме вони можуть формувати довіру між суспільством і його полі-
тичними лідерами. Зазначимо, що таким реляційним концептом можуть володіти і висунуті 
партіями лідери передвиборної гонки. Однак зосередимо нашу увагу на президенті. 

Атрибутивними структурами створення політичного образу президента можна виді-
лити такі властивості: яскравість, запам’ятовуваність, репутація, медійність, ораторське 
мистецтво (хоча і його формує команда й сучасні технології), почуття гумору, соціальний 
статус, освіченість, комунікабельність. Така структура справить враження на своїх вибор-
ців, що і є метою будь-якої виборчої кампанії. Причому це досить дієво, навіть якщо образ 
не відповідає реальності. Вибори президента в Україні у 2019 році показали силу медійних 
технологій в отриманні результату. Політичного лідера готували за допомогою образу про-
стого вчителя у кіно, якому повірив втомлений від корупції народ. 

Третій дескриптор системної моделі – це субстрат. Субстратом такої системи як 
політичний факт створення образу майбутнього президента має стати об’єкт, на якому 
реалізуються пропоновані структура і концепт. Ми пропонуємо цим об’єктом визначити 
особистість з лідерськими якостями. Цей лідер, як показує досвід, найчастіше з політич-
ного середовища, але можливі варіанти з іншими сферами діяльності. Таким чином у нас 
сформована перша системна модель.
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Чи можна запропонувати подвійну до першої модель системи «політичний образ 
президента» як факт передвиборної кампанії? Пропонуємо провести таке подвійне 
системне моделювання. На першому етапі потрібно виділити атрибутивний концепт, тобто 
концептуальну властивість системи. «Популярність», на наш погляд, буде не зовсім вдалим 
атрибутом. Так, коли Б. Єльцин представив громадськості В. Путіна як свого наступника, 
його ніхто не знав. Однак це не завадило В. Путіну «зійти на престол» і затриматися там 
на два десятиліття. Які факти відразу стали відомі про майбутнього президента: полковник 
запасу, діючий державний радник РФ 1 класу, кандидат економічних наук, майстер спорту 
з дзюдо і самбо, заслужений тренер Росії по самбо, вільно володіє німецькою мовою, одру-
жений. Абсолютно позитивний образ для просування кандидата у президенти, причому 
соціально благополучний образ: і колишній військовий, і вчений, і економіст, і спортсмен, 
і сім’янин, і може спілкуватися з Європою їхньою мовою! 

Україна вибирала останнього президента також за соціальним статусом: вища 
освіта, успішний бізнесмен, медійне обличчя, гуморист, «сорочка-хлопець», відмінний 
сім’янин. Отже, соціальність у політичному образі може відігравати концептуальну роль. 
Причому позитивно соціальний образ – така собі успішна соціальність. Її ми і приймемо 
за концепт цієї системи. 

Тепер необхідно знайти реляційну структуру, тобто те системоутворююче відно-
шення, яке відповідає концепту. Запропонуємо довірливе ставлення до виборців і свого 
народу загалом. На етапі виборів це відношення є структурою системи. Субстратом може 
бути член партії, висунутий на виборах, але можемо залишити субстратом і особистість 
з лідерськими якостями. Тоді можна говорити про ці дві системи як тотожні за субстратом. 
Така тотожність не суперечить подвійному моделюванню.

Виникає питання, чому не програма партії, а образ президента як політично наван-
тажений факт має більший успіх? Так, програма П. Порошенка (сайт 112.ua) на виборах 
2019 року була досить привабливою і розрахованою на підвищення соціального рівня 
середнього класу. Головне її гасло: «Велика країна вільних і щасливих людей» не спра-
цювало. Цілі вступу в НАТО і ЄС із заявкою на 2023 рік були явно нездійсненними, тому 
недовіра народу зростала. 

Гасло про Україну як аграрного лідера європейських країн при відомих проблемах 
також стало провальним. Гасло про Україну як лідера IT-сектору при зруйнованій науковій 
основі взагалі виглядало як фікція, хоча окремі досягнення вчених у тісному зв’язку з біз-
несом деякі успіхи приносять. Боротьба з бідністю як частина передвиборних гасел після 
колосального подорожчання квартплати, продуктів харчування і падіння курсу гривні по 
відношенню до долара не могла бути сприйнята населенням інакше як протестом у вигляді 
голосування «проти». Апофеозом стала медична реформа, яку не підтримали навіть лікарі. 

Навіть із цим набором негативних емоцій до президента П. Порошенко створив 
образ, який йому приніс позитивний рейтинг. Головний слоган цього успіху – це сильна 
армія, віра і мова! Ось що кажуть експерти двох передвиборних програм П. Порошенка 
і В. Зеленського: «Свою програму «Велика держава вільних і щасливих людей» П. Поро-
шенко виклав у вигляді перерахувань його попереднього «президентства», які перепліта-
ються з обіцянками на наступну п’ятирічку, використовуючи в тексті слово «ми». Програма 
В. Зеленського «Україна моєї мрії» написана від першої особи дуже простими і короткими 
реченнями, які більше спрямовуються на емоції, і закінчується словами: «Змінимо Україну 
разом!», які, на думку експертів, апелюють до прагнення людей об’єднати країну» [11]. 

Ідеї сильної армії, розвитку освіти та медицини, повернення Криму, вирішення про-
блем Донбасу, курс на європейську інтеграцію були подібними, але їх подача, їх емоційний 
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складник навантаженості політичного факту – різні. На наш погляд, саме образ і імідж 
несуть найсильнішу емоційну навантаженість політичному факту у пропонованому варі-
анті політичного образу лідера держави.

Розглянемо деякі параметри досліджуваних систем зі списку бінарних атрибутивних 
параметрів, запропонованих А. Уйомовим. Перший параметр зі списку, який ми вибрали, – 
це сильні – слабкі системи. Сильні системи не допускають приєднання нових елементів без 
руйнування системи загалом. На наш погляд, така система повинна бути слабкою. Але ця 
слабкість системно-параметрична, вона важлива для політичного факту, отримує можли-
вість приєднання нових елементів без руйнування системи загалом. Наприклад, студенти 
і лектор на лекції. При приєднанні нових студентів в аудиторію система лектор-студенти не 
руйнується, а скоріше збагачується новими умами, ідеями, можливостями. 

Сильні системи бажані насамперед у науці. Так, сильною системою там вважається 
ньютонівська механіка, система відносності А. Ейнштейна, а ось таблиця хімічних еле-
ментів Менделєєва складена таким чином, що допускає відкриття і приєднання нових  
елементів, тому за системними уявленням вона слабка. Ці приклади ми наводимо, щоб 
стало зрозуміло, що параметр «слабка система» – це не «поганий» параметр. У цьому 
плані, якби П. Порошенко свій образ політика зробив не сильною, а слабкою системою, 
змінив тактику ведення передвиборної боротьби додаванням нових позитивних емоційних 
маркерів, припускаємо, що результат виборів міг змінитися.

Досліджувана система є немінімальною, оскільки допускає входження інших еле-
ментів без руйнування системи загалом [3, с. 60]. Такій системі належить параметр неста-
більної системи, оскільки немає нічого більш нестабільного, ніж ставлення виборців до 
кандидата. Нестабільні системи не допускають будь-яких змін структури без руйнування 
цілого [3, с. 63]. Варто помилитися один раз, щоб позбутися своєї політичної кар’єри 
і зруйнувати позитивний імідж. Можна це руйнування образу вибрати як стратегію проти 
своїх конкурентів, що лежить в основі «чорних» передвиборних технологій. Вже згадана 
система центрована, адже легко побачити її центр – президента.

Досить цікавим у цьому аналізі є параметр «надійність». Надійні системи збері-
гають свій характер навіть у тому випадку, якщо буде знищено будь-яку кількість їх еле-
ментів, крім одного. Якщо припустити, що у системі «кандидати в президенти – виборці» 
залишиться тільки один виборець, то президент буде обраний. Навіть, якщо кандидат 
у президенти сам за себе проголосує, то вибори відбудуться. Таку систему можна віднести 
до всецілонадійних. 

Що ж можна сказати про систему політичного факту у вигляді передвиборчого 
образу президента. Припустимо, що ми приберемо всі властивості зі структури і зали-
шимо, наприклад, харизматичність. У такому випадку систему можна віднести до всеціло-
надійних, оскільки така властивість може бути системоутворюючою в цій системі. 

Ми схильні вважати, що тільки один елемент не зможе зберегти таку систему, тому 
ми б її охарактеризували як невсецілонадійну. У цьому плані є сенс говорити про «варіатив-
ність» такої системи, яка допускає зміни свого стану, що містять якісь інші, крім системоу-
творюючих, відносини у структурі. Крім довірливих відносин між виборцями і майбутнім 
кандидатом у президенти, які ми прийняли за системоутворюючі, можуть бути відносини 
взаємодопомоги, симпатії та інші. 

Досліджувана система варіативна. Це є позитивним моментом, оскільки дозволяє 
системі збільшити ступінь відкритості. В цьому можна побачити і «неунікальність» сис-
теми за всіма трьома дескрипторами. Адже системоутворюючі відношення в такій сис-
темі можуть реалізовуватися не лише на цих елементах концепту, структури або субстрату, 
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а й на даних інших дескрипторів. Зазначимо, що ми довільно вибирали системні параме-
три зі списку параметричної загальної теорії систем, припускаючи, що вони найбільше 
підходять для філософсько-політологічного аналізу.

Можна зробити висновок, що подвійне моделювання системи «навантаженість полі-
тичного факту» відповідає принципу додатковості, тобто обидва запропонованих визна-
чення з реляційним концептом і атрибутивною структурою та атрибутивним концептом 
і реляційною структурою створюють більш об’єктивний образ досліджуваних систем. 
Також у статті використовувалися параметри другого роду, було визначено, що ці системи 
слабкі, немінімальні, центровані, невсецілонадійні, варіативні. Для подальших досліджень 
можна запропонувати й інші параметри, що розширить знання про досліджувані об’єкти.
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The article invites to analyze an urgent current issue – ladennes of facts. For this analysis we 
have chosen political facts which, in our opinion, are overloaded with interpretations which create a kind 
of mistrust among ordinary people to the politicians. To create a true picture on the basis of information 
facts you should be more than just competence person, you should be a critical thinker. Even if you have all 
these characteristics and are a competent person, it is difficult to understand which information is a true fact 
and which is а distorted knowledge of an event. 

Life sciences have long established very serious requirements and criteria to anything of scientific 
nature. Political facts don’t claim to be of scientific nature, but still veracity of the events reflected by 
the facts is important for people. This research includes system-and-parameter-based modeling of ladennes 
of a political fact. Using creation of a pre-election image of the president as an example we analyze 
the ladennes of the political fact and demonstrate its parameters of the first order (concept, structure 
and substrate) and of the second order which include binary attributive properties. If journalism sets forth 
criteria to veracity of the fact, we suggest a different approach to the search for objectivity. Such scientific 
approach will be based on modeling of an object and its detailed system-based analysis. 

We offer a number of parameters that we consider the most adequate for this load model, such as 
weak-strong systems and others. It increases efficiency of the analysis of the very political facts which 
are intended to impact the population and to shape the “desired” mind of the population. The article also 
used the parameters of the second kind. General parametric systems theory is in demand in economics, 
philosophy, psychology, and others areas of science. 

For the purpose of this article we use the parametric general theory of systems developed by 
the Ukrainian philosopher Avenir Ivanovich Uyomov. The key message of the theory is that any object can 
be presented as a system and allows performing the analysis of ladennes of political facts.

Key words: the ladenness of political fact, the pre-election image of the president, system modeling, 
concept, structure, substrate.
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В ГАЛИЧАН ВЛАСНОЇ УКРАЇНСЬКОСТІ
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Особливості формування української свідомости в Галичині зумовлені низкою чинників. 
Перше місце посідає факт, що на середину ХІХ ст. Галичина була відсталою сільськогосподарською 
провінцією Австрійської імперії, 80% населення якої займалося рільництвом. Етнос Галичини 
(здебільшого селянство) зберіг мову й традиційну культуру, хоча від часів Київської та Галицько- 
Волинської держави був на п’ять століть ізольованим від великої України. Питання української іден-
тичності галицьких русинів на цей час ні у практичній, ні у теоретичній площині не стояло. Проте 
стався прецедент: «Руська Трійця» (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич) у 1837 році в Буда-
пешті надрукувала альманах «Русалка Дністрова». Факт його видання засвідчив, що русини, маючи 
власну мову, мусять віднайти свою національну самототожність, «ідеологічну батьківщину». 

До початків формування національної свідомости галицького селянства І. Франко насамперед 
відносить економічний чинник, адже гідність самодостатнього господаря є підвалиною у питанні до 
себе: «хто Я» і «що є мій народ». Фундаментальним чинником у цьому напрямі, згідно з І. Франком, 
є праця національно свідомої інтелігенції для піднесення народної освіти як основи усвідомлення 
селянином своїх громадянських, політичних, національних прав. 

Найрадикальнішим чинником у віднайденні своєї «ідеологічної батьківщини» став вплив 
України, яка перебувала під пануванням Росії. Як зауважує І. Франко, враховуючи стан тогочасної 
галицької самосвідомости, для української самосвідомости галичан «потрібно було не 50, а майже 
100 років, якби не сильний прилив оживляючих ідей з України, що під Росією». З середини 70-х років 
разом із українською ідейною радикалізацією І. Франка відбулася активізація його наративно-орга-
нізаційних практик, спрямованих на «досягнення національної самостійности в будь-якому погляді 
культурнім і політичнім», хоча вона була в його часі «поза межами можливого».

Ключові слова: галицькі русини, локальна ідентичність, «ідеологічна батьківщина», русь-
кість, географічна мобільність, українофільство, москвофільство, наративні практики.

Мета статті – довести, що обшир наративних і організаційних практик І. Франка 
від питання самоврядности громади, економічного становища селян, інституції рільничих 
гуртків, функціювання кредитних спілок, кооперативів, банку рустикального до залучення 
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в справи, які стосуються життя нації, вилився на початок ХХ ст. у самодостатню україн-
ську самосвідомість селян. 

Об’єкт дослідження – теоретична й організаційно-практична діяльність І. Франка 
з формування в галицького селянина української свідомости. Предмет – трансформа-
ція локальної самототожности галицького селянина з середини ХІХ – на початок ХХ ст. 
в українську ідентичність.

Щоб збагнути усю складність буття галицьких русинів другої половини ХІХ ст. 
та означити проблеми на шляху до українства, потрібне хоча б побіжне ознайомлення 
із соціально-економічною, соціально-політичною, національно-культурною ситуацією 
в Галичині середини ХІХ ст. Вона мотивує перейнятися неймовірною складністю праці 
І. Франка з трансформації свідомости галицьких русинів, зокрема селянства, до своєї укра-
їнської самототожности.

Зауважимо, що Галичина після ліквідації кріпацтва 1848 року становила еконо-
мічно відсталу сільськогосподарську провінцію Австрійської імперії (достеменно як Буко-
вина і Закарпаття). У Східній Галичині налічували близько 900 невеликих підприємств, 
більшість із яких складали дрібні робітні, які мали приблизно від 5 до 10 працівників. Ці 
робітні були здебільшого із деревообробної та харчової галузей. 

Зрушення у сфері фабрично-заводської промисловости почалося лише в 70-х – 80-х 
роках, особливо це стосується нафтодобування, яке зосереджувалося в районі Дрогобича 
та Борислава, і на початок XX ст. вже давало 5% світового видобутку нафти. Це стимулю-
вало будівництво залізничного сполучення із Заходом, яке завершилося в 70-х роках, 
а пізніше з’єднало Львів із землями підросійської України. 

У рільничій сфері в другій половині ХІХ ст. на посілостях великих землевласників 
почали використовувати техніку, що стимулювало пожвавлення торгового тваринництва. 
Проте проблема Галичини якраз і полягає в тому, як зазначає І. Франко, що земельна влас-
ність залишилася «головною віссю», довкола якої «обертаються усі наші крайові відносини. 
Се, зрештою, зовсім природне в краї і з так слабо розвитим промислом, із малими напо-
ловину рільничими містами й місточками, в краї, репрезентація якого в майже 9/10 частях 
складається із властителів більших земельних посілостей, із рільників, і в якім більше як 
80% людности займається рільництвом» [1, с. 13].

Після відміни кріпацтва ситуація на селі ускладнилася тим, що селяни мусили спла-
чувати чималі викупні платежі, витрачатися на судові процеси щодо подовження кори-
стуватися пасовиськами тощо. Ще більше погіршила сутужне становище села економічна 
криза 70 – 80-х років. У результаті Галичина за смертністю населення посіла перше місце 
в Европі.

Своєрідна соціально-політична ситуація в Галичині мала національне та релігійне 
нашарування, що відбивалося на соціально-політичних процесах. Так, у національному 
зрізі Австрійська імперія включала землі, заселені поляками, чехами, словаками, укра-
їнцями, хорватами, сербами, чорногорцями, а отже була представлена досить строкатим 
у конфесійному відношенні населенням: православними, греко-католиками, католиками, 
мусульманами, протестантами. Це накладало свій відбиток на особливості національної 
самототожности народів імперії. Наприклад, в етнічних русинів формування національ-
ної самототожности загальмувалося віковою ізоляцією від культурних і політичних про-
цесів у великій Україні – період, який тривав близько п’яти століть від занепаду Київської 
та Галицько-Волинської держави. При цьому український етнос Галичини другої половини 
ХVІІІ – початку ХІХ ст. здебільшого був представлений селянством, яке й зберегло мову 
та етнічний характер традиційної культури.

Л. Фльорко, М. Скринник, Г. Городиловська
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У сфері культури та освіти в галицькому краї серед української (русинської) галиць-
кої людности необхідно виокремити греко-католицьке духівництво. Духовні пастирі – чи 
не єдина верства, яка під час теологічних студій стикалися з пам’ятками давньої національ-
ної літератури і часто у своїх парафіях зберігала ці пам’ятки. Тому клір, належачи до най-
більш національно свідомої частини населення, патріотичний і водночас консервативний 
у соціально-політичних поглядах, традиційно вважав, що лише він може бути провідни-
ком своїх вірних і вирішувати їхню долю. Зате нижче духівництво, парафіяльні священики 
були єдиними порадниками і провідниками сільського населення в умовах його соціаль-
но-політичного невігластва та катастрофічного стану освіти. Ця нижча верства духовного 
кліру зберігала близькість до народної мови та стихії національного життя. 

Такими людьми, які думали «про інтереси народні», стала трійця інтелектуалів 
із духівництва, що переймалася ідеєю створення літературної мови на основі місцевих 
народних говірок. З їх ініціативи в 1837 році було видано альманах «Русалка Дністрова», 
який виражав переконання «Руської Трійці» (М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагиле-
вича), що народ, маючи свою мову, повинен відродити і власну національну самототож-
ність. Більшість же тогочасної галицької інтелігенції відстоювала позицію, що єдиною 
літературною мовою має бути церковнослов’янська, яка й була допущена до викладання 
у Львівському університеті в 1786 році. 

Діячі «Руської Трійці» наполягали на створенні літературної мови на основі народ-
ної, але це не знайшло підтримки у середовищі тодішніх інтелектуалів. Такий занедбаний 
соціально-політичний, економічний, соціально-культурний стан галицької людности є зако-
номірним результатом втрати власної етнічної еліти через сполонізування нащадків давніх 
руських бояр і питомої шляхти, яка по суті випала зі свого національного життя. Її місце 
в галицькому краї посіла польська шляхта. Все це у світосприйнятті населення Галичини, 
80% якої становило селянство, розмивало уявлення про «національну свідомість», яка зда-
валося для них абсолютно незрозумілою абстракцією. Підтвердженням цього є сприйняття 
терміну «батьківщина», яку селяни розуміли як «б՜атьківщина», тобто «дідизна». 

І. Франко в оповіданні «Батьківщина» пояснює, що селяни здебільшого розуміли 
під цим терміном. Так, для селянина під батьківщиною розумілися батькове обійстя, хата, 
господарство, яке перейшло у спадок, місцевість, де він народився. Взагалі традиційна 
селянська культура поєднувала соціальну, географічну і власну локальну ідентичність. 

Польський соціолог С. Осовський – автор концепції двох батьківщин: «приватної» 
та «ідеологічної». На нього посилається відомий львівський історик Я. Грицак, зазнача-
ючи, що селяни усвідомлювали свою належність до «приватної батьківщини» і в своїй 
свідомості були далекими від «ідеологічної батьківщини». Вони зжилися з тим місцем, де 
народилися, зі своїм віровизнанням, селянською працею. Їх самосвідомість виражалася 
твердженнями: «я тутейший», «я католик / православний / греко-католик», «я селянин»: 
«Дослідники традиційної селянської культури стверджують, що вона не мала внутрішнього 
самомеханізму, який би спонукав мешканців села до ідентифікації з більшою уявленою 
спільнотою і стимулював процес їхньої національної інтеграції» [2, с. 129]. Безумовно, 
селянин просторово не був обмежений своїм обійстям чи селом. Географічна мобільність, 
як зауважує Я. Грицак, виражалася у випадках нагальної потреби: на базар, до родичів, на 
храмові свята, на сезонні роботи тощо.

Питання ж ідеологічної батьківщини вимагає відповіді про міру усвідомлення 
галицьким селянином своєї належности до Руси-України. Примітним для галицького селя-
нина є нероздільність етнічної належности до грецької віри і руськості, що селяни по суті 
ототожнювали.

Л. Фльорко, М. Скринник, Г. Городиловська
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Щодо батьківщини Я. Грицак у праці «Пророк у своїй вітчизні….» наголошує, 
що не існує таких досліджень, у яких би йшлося про конкретні випадки, коли галицькі 
селяни називали б свій життєвий простір у значенні «свій край» терміном «руська земля», 
та випадків, де «руська земля» – це «ширший східнохристиянський світ». 

У плані тлумачення галицьким селянином змісту терміну «руська земля» наголо-
симо на конкретизацію змісту «руськості» в альманасі «Русалка Дністрова» (1837 року), 
в якому задекларований факт: галичани є русинами (українцями), мають власну (руську) 
мову і є частиною великого народу українців, який входить до складу Російської імперії 
так само, як галицькі русини (українці) – до Австрійської. Слабка географічна мобільність 
галицького селянина є вагомою причиною неспівставлення ним Києва з Україною: «Там, 
у Росиї, є вилики таке місто Київ, там є найвища на цілий світ церква і називає-ці Лавра» 
[3, с. 186]. 

З ідеологічною батьківщиною пов’язується у свідомості селянина і смисло-образ 
«Свята Русь», який асоціюється у нього з моделлю «Обіцяної землі» для народу Ізраїль 
чи язичницького Ирію як сакрального світу вищих сил. «Свята Русь» – це географічно 
невизначене місце для знедолених людей. У ньому немає місця «панам», якими є освічені, 
інтелігентні прошарки, що уособлюють зло, а живуть від диявола за рахунок селян. Для 
означення «ідеологічної батьківщини» було відоме й слово Україна, проте воно для галиць-
кого селянина також не мало реального змісту. 

Так, у проаналізованих дослідником Ю. Луцьким близько 1000 українських пісень, 
в яких є слово Україна, у більшості воно не наповнене певним етнічним чи географічним 
змістом, по суті існує у формі смисло-образу [4]. Отже, «ідеологічна батьківщина» під 
назвами «руська земля», «Свята Русь», «Україна» не мала в уявленні галицького селянина 
предметного змісту і була лише географічно неозначуваними абстракціями.

Щоб зрушити з місця в другій половині ХІХ ст. проблему української самототож-
ности, необхідно було розпочинати, на думку І. Франка, з невідкладних заходів щодо 
народної освіти, щодо «пізнання економічного, соціяльного і духовного стану народу», 
пізнання його реальних національних, політичних і громадянських прав. Першим кро-
ком у цьому напрямі було заснування в 1861 році культурно-освітньої організації «Руська 
бесіда» та часопису «Слово», який заклав основи поділу галицької інтелігенції на народов-
ців і москвофілів. 

Варте уваги й заснування у 1864 році першого професійного українського театру 
у Львові, ще одним важливим кроком стало заснування у 1868 році «Просвіти». Проте 
найважливішим чинником, зауважує І. Франко, який дозволив би в досяжному майбут-
ньому реалізувати формування української самосвідомости, повинен бути найтісніший 
зв’язок з Україною. Без нього трансформації русинської свідомости в українську у близь-
кій перспективі не могло б відбутися «без ніяких сторонніх впливів; та не менше певне 
й те, що при загальній слабости галицько-руського розвою на їх зріст потрібно було не 50, 
а зі 100 літ, якби не сильний прилив оживляючих ідей із України, що під Росією» [5, с. 251].

У 50 – 70-ті роки ці впливи якогось відчутного зрушення у формуванні української 
свідомости галичан не зробили. Це були ідеї «без політичної культури та абстрактного 
українофільства» [5, с. 256]. За ці 20 років, стверджує Франко, галицько-руські ієрархи на 
кшталт митрополитів Г. Яхимовича, С. Литвиновича та інших витворили «ілюзію якоїсь 
єрократичної суспільности, ілюзію нації-попівства», яка дістала назву «святоюрство». 

«У першій половині 60-их років, – зазначає І. Франко, – серед галицької молоді, 
особливо після її ознайомлення з віршами Шевченка, близькими до народу, розпочина-
ється прогресивно спрямований рух. Насамперед він виявився в формі козакофільства, яку 
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хотіли протиставити ненависному москвофільству» [6, с. 189]. Провідником українських 
впливів у Галичині у цей період став П. Куліш, який, на думку І. Франка, не зрозумів суті 
потреб галичан у поглядах на свою українськість: Куліш – «людина великої спосібності, 
великої праці і заслуги та не тверда в тім, чого найбільше треба було для галичан, у погля-
дах на суть національності і на суть цивілізації» [5, с. 255]. 

Від середини 70-х років настала українська ідеологічно-світоглядна радикалізація 
поглядів І. Франка завдяки зовнішньому ідейному впливу з великої України, зробленому 
М. Драгомановим: «В особі Драгоманова уся Європа вперше побачила новий тип свідо-
мого європейця і не менше свідомого українця. Можна сказати, що головна частина писань 
Драгоманова, а особливо його знамениті критично-публіцистичні статті такі як «Истори-
ческая Польща і великорусская демократия», «Вільна спілка», «Чудацькі думки», «Листи 
на Наддніпрянську Україну» були не чим іншим, ніж мотивуванням, виясненням цього 
синтезу – свідомого поступового європейства і свідомого українства. Здобутком тих його 
праць був рух української молодежі в 70-х і 80-х роках, а остаточно – повстання русько- 
української радикальної партії» [5, с. 256].

Завдяки концептуальному впливу М. Драгоманова виробився підхід І. Франка до 
практики формування з етнічної маси галицьких селян свідомої себе нації. На його думку, 
підвалиною національної самосвідомости є громади – це «ті найменші комірки, з яких 
складається ціле тіло і кожна його частина» [7, с. 175]. І. Франка цікавить місце і роль 
сільської громади, яка колись мала назву «копа», в історичному житті українського села. 
Історично «копа» мала статус самоврядної цілісної соціальної одиниці, яка була наділена 
низкою функцій для забезпечення самодостатньої життєдіяльности. 

У цьому плані І. Франка зацікавив факт, що ще «у 1819 році в багатьох місцях Буко-
вини земля була власністю громади, а найстарші або голови громади розподіляли цю землю 
періодично між членами громади для тимчасового користування» [8, с. 489]. Самоврядне 
господарювання громади є і виразом взаємин між цілим (громадою) і самодостатнім госпо-
дарем, який ставиться до іншого як рівного собі в громаді, в такий спосіб стверджуючи 
себе як особистість. 

Зрозумілим є спектр практичних інтересів і компетенції І. Франка у сфері економіч-
ного становища селянства, методів і напрямів покращення його життя: «Справді, я стократ 
волію, аби селянин під керівництвом ксьондза чи шляхтича вчився поліпшувати своє мате-
ріяльне існування, аніж, щоб під проводом якогось псевдодемократа (справжніх у нас досі 
ще нема), декламував заяложені і давно застарілі фрази, а при цьому байдикував і матері-
яльно занепадав» [9, с. 420]. 

Питання виховання особистої гідности селянина насамперед переростало у прак-
тичне питання: як навчити його раціонально господарювати? Це потребувало складної 
організаційної роботи, адже для цього було необхідно організувати підготовку вчителів 
раціонального рільництва та мережі рільничих гуртків, формувати інституцію рільничих 
гуртків і організувати їх фінансування. Ці практичні питання неабияк турбували І. Франка: 
«Недавно в “Kurjerze Lwowskiem” ми опублікували звіт про діяльність ревізорів рільни-
чих гуртків, щиро схвалюючи невтомну і дуже корисну працю цих перших у нашому краї 
мандрівних учителів раціонального рільництва. Нині ми підносимо голос у справі цілої 
інституції рільничих гуртків з приводу поданої на сейм петиції правління цієї інституції 
про допомогу з крайових фондів у сумі 4000 злотих ринських» [10, с. 537]. 

Так крок за кроком відбувалося виховання в селянина почуття господаря як самодо-
статньої особистости. Ще одним практичним завданням було залучення селян принаймні 
до перших початків освіти не лише в економічній сфері, але й доносити їм знання зі сфери 
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політики й національного питання, вказати їм способи захисту від експлуатації, яка прини-
жує гідність людини. «Не можна, – говорив І. Франко, – самими лише лекціями про гній, 
льон і господарчі машини підняти їхній добробут. Наш народ треба вчити не мовчанню, не 
поступкам і покірливості, не терплячому ходінню в ярмі доісторичної рутини, бо всього 
цього навчали його протягом століть! Йому час уже з робочої худоби стати громадянином, 
а ним він аж ніяк не стане, не маючи жодного уявлення про все те, що в нас звикли нази-
вати «політикою» [9, с. 427].

Окрім наративних практик у галузі рільництва, І. Франко особливо переймався 
проблемами в економічній сфері: «Місцеві і навколишні русини заснували «Гуцульську 
промислову спілку» в Коломиї, товариство з обмеженою відповідальністю, таким чином 
зробивши новий крок на економічній ниві. Крок цей надзвичайно важливий, оскільки 
поставлено реальну економічну програму, згідно з якою народ мав власною промисловою 
працею дійти добробуту, а спілка має допомагати в досягненні цієї мети гуцульському 
населенню в коломийських околиць» [11, с. 61]. 

І. Франка турбувало, як у цьому аспекті щодо галицьких селян функціонує така 
фінансова інституція як банк рустикальний (привілейований заклад кредитовий), робота 
якого мала бути прозорою для клієнтів. І. Франко був гостро налаштований проти наяв-
них у банку привілеїв родичам, некомпетентности, елементів шахрайства: «Нам же ходило 
також і о здемаскуванні патріотичного швиндлю і непотизму, о докладне пояснення, 
в котрім яскраво виступає на яв уся наша незабутня organiczna praca… Що дальше ста-
неться, не залишимо в своїм часі донести» [12, с. 351].

Важливим складником формування з селянина свідомої самодостатньої особисто-
сти є залучення його до справ громади, повіту, краю й майбутньої держави, залучення в ті 
справи, якими переймається інтелігенція, тобто в ті, що стосуються життя нації. У своїх 
наративних практиках на аналізі функціювання рільничих гуртків, банків, кредитних спі-
лок, кооперативів І. Франко виходив із самоцінности, активности і творчої самоврядности 
кожної такої інституції, яка б виражала національний український інтерес: «Хоча інститу-
ція рільничих гуртків є дуже корисною й має багато здорових задатків, а діяльність її пов-
ністю заслуговує на підтримку краю, однак за умови, якщо ця інституція буде активізована 
й децентралізована» [10, с. 538] в масштабах імперії. 

Так, завдяки плідній праці патріотичної інтелігенції, у якій чільне місце посі-
дав І. Франко, Галичина на початку ХХ ст. була охоплена різного роду кооперативами, 
репрезентованими близько «500 кредитними організаціями, кооперативними магазинами, 
спілками для продажу сільськогосподарських продуктів». Вони підтримувалися і коорди-
нувалися українським ощадним товариством «Дністер» (1892 рік), спілкою «Сільський 
господар» (1898 рік) і крайовим земельним банком (1908 рік). 

Це були інституції, які за своїм змістом і формою стали українськими. За їх допо-
могою суттєво зміцніло господарське становище українських селян, а їх самосвідомість 
стала українською. Окрім того, мережа української освіти на цей час охоплювала 3 тисячі 
початкових шкіл, 15 приватних гімназій і 6 державних, у Львівському університеті пра-
цювало 10 українських кафедр, значно зросла кількість українських друкованих видань. 
Так, Наукове товариство ім. Т. Шевченка здійснило до 1914 року близько 3000 різнома-
нітних видань. 

За 50-ти річний період від середини ХІХ ст. на початок ХХ ст. практична спрямо-
ваність І. Франка та патріотичної інтелігенції на витворення з галицького селянина свідо-
мого себе, представника нової європейської нації зрештою дала свої результати: «Україн-
ське селянство своєю організованістю і національною свідомістю значно перевищувало 
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польське». Усвідомлюючи такий стан справ, тогочасний польський економіст Ф. Буяк 
у 1908 році дійшов невтішного для поляків висновку: «Наші перспективи на майбутнє 
у Східній Галичині не є сприятливими» [13], адже на початку ХХ ст. Галичина за своєю 
самосвідомістю вже була українською. 

Згідно з І. Франком, нагальним питанням облаштування народу на шляху до націо-
нальної держави актуалізується як політичне, так і культурне націотворення. Тому голов-
ним завданням, яке він ставив перед молодою патріотичною інтелігенцією, було «витво-
рити з етнічної маси народу українську націю, суцільний культурний організм, відпорний 
на асиміляційну роботу інших націй» [14, с. 404]. Саме на основі практик зі створення 
чітко організованої мережі соціальних інституцій, які функційно обіймали собою най-
глухіші куточки Галичини, на початок ХХ ст. змогла сформувалася українська спільнота, 
в якої рівень національної свідомости селян навіть перевищував польських.
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Peculiarities of the formation of Ukrainian consciousness in Galicia are conditioned by a number 
of factors. The first place is occupied by the fact that in the middle of the XIX century Galicia was a backward 
agricultural province of the Austrian Empire. 80% of its population was engaged in farming. The ethnic 
group of Galicia (basically the peasantry) has preserved its language and traditional culture, although it has 
been isolated from Great Ukraine for five centuries since the times of the Kyiv and Halych-Volyn states. 

The question of the Ukrainian identity of the Galician Ruthenians at this time was neither in 
the practical nor in the theoretical aspect. However, there was a precedent: “Russian Trinity” (M. Shashkevych, 
J. Holovatsky, I. Vahylevych), published in Budapest in 1837 the almanac “Rusalka Dnistrova”. The fact 
of its publication testified that the Ruthenians, having their own language, must find in themselves their 
national identity, their “ideological homeland”. 

To the origin of the formation of the national consciousness of the Galician peasantry I. Franko 
refers first of all to the economic factor, because the dignity of a self-sufficient owner is the foundation 
in the question to himself: “who am I” and “what is my people”. A fundamental factor in this direction, 
according to Franko, is the work of the nationally conscious intellectuals to raise public education as a basis 
for the peasant’s awareness of their civil, political, and thus national rights. However, the most radical factor 
in finding its ideological homeland was the influence of the Ukraine, which was under Russian rule. 

As Franko notes, given the state of Galician self-consciousness at the time, that the Ukrainian 
self-consciousness of Galicians “had to continue, not 50, but about 100 years, if there were not a strong 
influx of reviving ideas from the Ukraine under Russia”. Since the mid-1970s, together with the Ukrainian 
ideological radicalization of Ivan Franko, his narrative and organizational practices aimed at “achieving 
national independence in every aspect cultural and political” have been intensified, although it was “beyond 
the possible” in his time.

Key words: Galician Ruthenians, local identity, ideological homeland, geographical mobility, 
Ukrainophilism, Muscovphilism, narrative practices.
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Розглянуто особливості формування теократичних деспотій у Стародавньому Вавилоні на 
прикладі аналізу «Законів Хаммурапі» та «літератури мудрості». Висвітлено особливості легітимації 
політичної влади царя шляхом апеляції до теократичних джерел влади. У «Законах Хаммурапі» наго-
лошується, що влада царю надана богом Мардуком. 

У статті розглянуті особливості соціальної структури старовавилонського суспільства, яке 
складалося із авелумів («мужі»), мушкенумів («покірні») та вардумів (раби). Проаналізовано статті 
судебника, присвячені регламентуванню правового становища рабів, шляхів потрапляння у рабство, 
особливостей захисту рабовласницької системи державою. Наголошено, що теократична деспотія 
часів Хаммурапі традиційно спиралася на великий забюрократизований чиновницький апарат, який 
очолював царський радник (нубанда). 

Проаналізовано функції чиновницького апарату, статус жерців як окремої групи чиновників. 
Підкреслено, що теократична деспотія Хаммурапі спиралася на силу військових, оскільки функці-
ями війська були не лише ведення війн і здійснення завоювань нових територій, а й охорона право-
порядку всередині країни, запобігання повстанням і заворушенням. Розглянуто 16 статей «Законів 
Хаммурапі», які стосувалися прав воїнів, їхнього майнового становища, захисту від свавілля началь-
ників і лихварів. 

Зазначено, що за дотриманням правопорядку слідкувала розгалужена судова система, послу-
гами якої вавилоняни активно користувалися у питаннях продажу, оренди майна, найму працівни-
ків, кримінальних правопорушень. У Стародавньому Вавилоні сформувалася ієрархія судів, а саме 
царські, храмові, общинні та міські суди. Проаналізовано низку статей «Законів Хаммурапі», які 
передбачали відповідальність за лжесвідчення і неправдиве звинувачення та санкції для судді у разі 
хабарництва і зловживань з його боку. 

Підкреслено, що деспотична влада царя також ґрунтувалася на економічній могутності 
та значній частці державних земель порівняно із обсягами приватних і общинних територій. Значна 
увага у законах приділена також кабалі як соціальному лиху та особливостям функціонування патрі-
архальної сім’ї.

Ключові слова: Стародавній Вавилон, «Закони Хаммурапі», теократична деспотія, фаталізм.

Розуміння актуальних проблем сучасності не можливе без врахування та аналізу 
досвіду функціонування державних утворень попередніх історичних періодів. Політична 
думка хоча і сформована у певних історичних умовах на досвіді функціонування різних 
форм державного правління, але характеризується значним рівнем неперервності та послі-
довності. Розуміння шляхів формування та становлення державного апарату у різні істо-
ричні періоди дозволяє науковцям об’єктивніше поглянути на сучасні політичні процеси 
і відповісти на питання щодо збереження цілісності та стабільності суспільства. 
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Перші форми державної політичної організації, перші спроби осмислення політич-
ної реальності з’явилися на теренах Стародавнього Сходу, а саме у Стародавньому Єгипті 
та Вавилоні. Метою пропонованої статті є аналіз джерел політичної думки у Стародавньому 
Вавилоні на предмет відображення особливостей становлення теократичної деспотії. 

Долина річок Тигру та Єфрату поряд із Єгиптом є одним із найдавніших вогнищ 
зародження цивілізації. На теренах Межиріччя виникали і зникали численні держави 
та їх об’єднання. Система політичного врядування в містах-державах суттєво різнилася. 
Міста-держави Межиріччя постійно воювали між собою, утворюючи нетривкі політичні 
союзи, внаслідок чого протягом 3 тисячоліття до н.е. політична перевага безупинно пере-
ходила з одних рук в інші. Політичне об’єднання відбулося у ХХІV ст. до н.е. під час під-
несення міста Аккада, очільником якого став цар Саргон Аккадський. Завоювавши Шумер 
і об’єднавши Межиріччя, Саргон провів низку реформ, що мали на меті посилення могут-
ності держави. Саме із Саргоном Аккадським найчастіше пов’язують становлення теокра-
тичної деспотії на території Межиріччя. 

Ще один період піднесення на території Месопотамії розпочався у ХІХ ст. до н.е., 
коли виникло Вавилонське царство. Особливої могутності Старовавилонське царство 
досягло за шостого царя першої вавилонської династії Хаммурапі. Йому вдалося створити 
могутню, централізовану державу, об’єднавши міста Шумеру і Аккаду, частину еламських 
територій і земель майбутньої Ассирії.

Вавилонська держава була класичним зразком східної теократичної деспотії, що 
яскраво демонструють джерела політичної думки того часу. Загалом реконструювати кон-
тури суспільного та політичного життя Стародавнього Вавилону є цілком можливо, зва-
жаючи на численні джерела з історії Стародавнього Вавилону, які містилися на глиняних 
табличках і дійшли до наших днів. Науковці послуговуються джерелами найрізноманітні-
шого характеру, серед яких юридичні пам’ятки, адміністративно-господарські документи 
(торгові угоди, угоди про боргові займи, оренду землі чи найм працівників), пам’ятні цар-
ські написи і аннали, так звані царські списки, стародавні хроніки, дипломатичні акти, 
релігійно-філософські, літературні, наукові тексти. 

Реконструювати особливості державного врядування та суспільної системи нам 
дає можливість одне з найвідоміших джерел історії та політичної думки Старовавилон-
ського царства – «Закони царя Хаммурапі» (далі – «Закони Хаммурапі»). Уже зі вступу 
судебника стає зрозумілим, що у державі існувала сильна монархічна влада, яка легіти-
мувалася владою богів. 

Так, у низці статей «Законів царя Хаммурапі» йдеться про походження царя від бога 
Мардука. У вступі Хаммурапі перераховує усі добрі справи, які він на своїй посаді зробив 
для мешканців Вавилонського царства. Він підкреслює, що був покликаний Мардуком, 
для того, щоб у державі були право та закон, а у суспільних відносинах запанувала спра-
ведливість: «Коли Мардук скерував мене, щоб справедливо керувати людьми і дати країні 
щастя, тоді я вклав у вуста країни істину і справедливість та покращив становище людей. 
Я викорінив міжусобиці, покращив становище країни, поселив людей у надійних місцях 
і позбавив їх страху. Щоб сильний не утискав слабшого, щоб надавалася справедливість 
сироті і вдові, я накреслив свої дорогоцінні слова на моєму пам’ятнику» [1, c. 153].

У висновках до судебника ще раз наголошується на винятковій ролі пропонованого 
Хаммурапі законодавства. Таким чином світська влада царя легітимувалася за допомогою 
теократичних чинників, царські закони оголошувалися божими, а опір монарху (політич-
ній системі) означав неповагу та бунт проти богів, що загрожувало миттєвою карою від 
цих самих богів. 
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У «Законах царя Хаммурапі» законодавець регламентує майже усі сторони життя того-
часного вавилонського суспільства, а саме специфіку політичної, економічної систем та осо-
бливості соціальної ієрархії. У судебнику знаходимо законодавчі норми, присвячені адміні-
стративному, кримінальному, сімейному, трудовому, цивільному та процесуальному праву.

З тексту законів дізнаємося про контури соціальної структури старовавилонського 
суспільства, яке складалося із авелумів («мужі»), мушкенумів («покірні») та вардумів 
(раби). Хоча дослідники наголошують, що кількість соціальних груп і прошарків насправді 
була значно більшою, а система зв’язків – значно складнішою. З тексту судебника авелуми 
постають як повноправні члени сільської чи міської общин, які володіли часткою спільної 
общинної землі. До категорії мушкенумів дослідники насамперед зараховують збіднілих 
селян, які наймалися на службу до царя і знаходилася на нижчому щаблі соціальної ієрархії. 
Про обмежені громадянські права та нерівноправне становище цих двох груп населення 
свідчить різна міра покарання за пошкодження майна та здоров’я авелума та мушкенума: 
«Якщо людина вибила зуб рівному собі (авелуму), то повинні вибити зуб і йому. Якщо він 
вибив зуб мушкенуму, то слід заплатити 1/3 міни срібла» [1, c. 169].

Значна частина статей судебника присвячена регламентуванню правового стано-
вища рабів. У період Старовавилонського царства, на відміну від попередніх етапів істо-
рії Межиріччя, де мало місце так зване патріархальне рабство (раб сприймався як член 
общини), вардуми вважалися звичайним майном господаря і були предметом купівлі-про-
дажу. Раби не мали жодних прав, підлягали тавруванню, їх жорстоко карали за будь-яку 
непокору. Джерелами поповнення класу рабів міг стати полон на війні, боргова кабала. 
Рабом також можна було стати за вироком суду як покарання за правопорушення. Пошире-
ною була работоргівля, а також спадкове рабство. 

«Закони Хаммурапі» захищали право власності господарів над рабами. На державу 
покладалася функція збереження встановленої системи, вона законодавчо регулювала рабо-
торгівлю, розшукувала та карала рабів-утікачів та тих, хто їм допомагав. Зокрема той, хто 
вкрав раба, допоміг йому втекти, ліквідувати тавро або переховуватися, карався смертю. Якщо 
вардуму були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, власнику слід було відшкодувати збитки.

«Закони Хаммурапі» містять інформацію про те, що серед рабів у Вавилоні також 
існувала певна соціальна ієрархія. Зокрема, рабиня-наложниця і її діти після смерті госпо-
даря ставали вільними. Окрім торгівельних функцій, обов’язком купців (тамкарів), які 
перебували на царській службі і виконували роль торгівельних агентів, був викуп із полону 
колишніх вавилонських громадян, які потрапили у рабство в іншій країні.

Теократична деспотія часів Хаммурапі традиційно спиралася на великий забюрокра-
тизований чиновницький апарат, що очолювався особисто царським радником – нубандою. 
Окремо у столиці існували чиновники «царської палати», функцією яких було наповнення 
державної скарбниці. У кожній області створювалася власна адміністрація, яка завідувала 
збором податків, слідкувала за належним виконанням державних повинностей, відповідала 
за формування ополчення, контролювала очільників сільських общин, керувала державним 
земельним фондом, іригаційними системами на місцях тощо. Окремою групою чиновни-
ків, як і в Стародавньому Єгипті, були жерці. За роботу чиновники отримували так званий 
«ільк» (це могли бути продукти харчування, земля тощо). Окрім чиновників, земля надава-
лася у службове користування військовим на період виконання службових обов’язків. 

16 статей «Законів Хаммурапі» стосувалася прав воїнів, їхнього майнового стано-
вища (захист їхнього майна від лихварів), їм гарантувалася низка пільг. За ефективне вико-
нання службових обов’язків держава надавала військовим у користування земельні наділи 
(вже згадуваний «ільк»). Доки військовослужбовець сумлінно служив у війську і вико-
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нував усі покладені на нього зобов’язання, земля не могла бути відчуженою. Зокрема, 
у судебнику зазначається: 1) заборонено купувати майно воїна або забирати його за борги; 
2) майно воїна міг успадкувати старший син, якщо він продовжував кар’єру батька. Якщо 
у військового не було повнолітніх синів, то третина майна залишалася вдові; 3) погра-
бування або продаж у рабство воїна командиром каралося смертю останнього; 4) воїна, 
який потрапив у полон, слід було викупити за державні кошти; 5) у разі невиконання своїх 
обов’язків (якщо воїн запізнювався або посилав замість себе найманця, але надалі користу-
вався службовим майном), він мав підлягати страті [2, c. 25]. 

Функціями війська за часів Хаммурапі були не лише ведення війн і здійснення заво-
ювань нових територій, а й охорона правопорядку всередині країни, запобігання різного 
роду повстанням і заворушенням. Це пояснює таку прицільну увагу до прав воїнів у «Зако-
нах Хаммурапі».

За дотриманням правопорядку також слідкувала розгалужена і досить розвинена 
судова система. Вавилоняни активно користувалася її послугами не лише у криміналь-
них справах, а й у питаннях продажу, оренди майна, найму працівників тощо. Верховним 
суддею був цар, який виступав вищою інстанцією для розгляду цивільних і карних справ 
[3, c. 36]. Справи, які стосувалися рядових общинників, розглядали судді (храмові або гро-
мадські чиновники) разом із сільськими старійшинами. 

У період правління Хаммурапі була проведена судова реформа, яка значно обмежила 
функції храмових суддів на користь судів царських, що були створені у містах у кількості 
від 6 до 10 осіб. До таких судів часто входили керівники міст та областей. Крім того, царські 
чиновники вели нагляд за діяльністю сільської общини, яка мала певне самоуправління. На 
чолі такої общини стояв рабіанум, який відповідав за виконання общиною повинностей, 
а також за усе, що відбувалося на її території [4, с. 17]. Існували також колегії, у які об’єдну-
валися не лише професійні судді, а судовий персонал (глашатаї, писарі тощо). Таким чином 
у Стародавньому Вавилоні існувала ієрархія судів: царські, храмові, общинні та міські суди. 

Про високий рівень організації судочинства свідчить те, що судді у своїх рішеннях 
керувалися писаним правом. Існувало процесуальне право, яке передбачало не лише заслу-
ховування свідчень учасників справи, а й проведення попереднього розслідування. У «Зако-
нах Хаммурапі» є статті, які передбачали відповідальність за лжесвідчення та неправдиве 
звинувачення. Покарання за такі дії визначалися за принципом таліона (на лжесвідка очі-
кував той самий присуд, що й на обвинуваченого у разі доведення вини останнього). Поряд 
із цим судова система не була позбавлена пережитків первіснообщинного ладу (принцип 
таліону, «божий суд» тощо).

Судова система у Вавилоні, як і чиновницький апарат загалом, були пронизані хабар-
ництвом і зловживаннями. Стаття п’ята «Законів Хаммурапі» передбачала санкції для судді 
у вигляді штрафу та звільнення у разі спроби змінити власне письмове рішення: «Якщо 
суддя розібрав справу, виніс рішення і виробив документ із печаткою, а потім рішення змі-
нив, то слід оприлюднити інформацію про зміну рішення суддею. У зборах його повинні 
підняти із судейського крісла і не повинен він більше сідати із суддями у суді» [1, с. 154].

Окрім теологічних основ і сили війська, надзвичайна влада царів також ґрунтува-
лася на економічній могутності та значній частці державних земель порівняно із обсягами 
приватних і общинних територій. Незважаючи на те, що приватна власність існувала і про-
цвітала, її обсяги були значно меншими за державний сектор економіки. 

У період Середньовавилонського царства приватна власність оформлюється оста-
точно. Ільк, який надавався чиновникам у користування. поступово почав закріплюватися 
за їхніми нащадками і передаватися у спадок. Також з’явилася форма передачі землі служ-
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бовцям на «вічні часи». Члени общин і службовці, які користувалися службовим майном. 
перетворилися на приватних власників, що оподатковувалися державою. Згодом централі-
зоване державне управління було ліквідоване. 

Низка статей «Законів Хаммурапі» присвячена кабалі та лихварству, що перетво-
рилися на соціальне лихо, яке руйнувало вавилонське суспільство та державу із середини. 
Хаммурапі, прийшовши до влади, встановив «справедливість у країні» (ліквідував боргові 
зобов’язання тих, хто перебував у кабалі). Проте він не скасував кабалу як явище, а лише 
регламентував діяльність лихварів. 

Судебник містить інформацію, що авелум не міг потрапити у кабальну залежність 
за жодних умов, а мушкенум міг потрапити у боргове рабство не більше ніж на три роки. 
Після завершення цього терміну авелум мав бути відпущений незалежно від обсягів 
боргу. Тобто общинник не перетворювався на раба в класичному розумінні, а потрапляв 
у кабальну залежність на чітко визначений період часу. 

Також у судебнику регламентувався лихварський відсоток, було заборонено позбав-
ляти боржника усього майна або врожаю, відчужити можна було лише ту частку, яка відпо-
відала сумі позики та відсоткам. Законодавець постановляв, що віддавати борг можна було 
не лише сріблом, а й продуктами харчування, а у неврожайні роки або у разі повені чи інших 
стихійних лих повернення боргу переносилося на пізніший термін. Якщо боржник помирав 
у кабалі через умови утримання чи виконання важких робіт, кредитор також карався смертю. 

Загалом «Закони Хаммурапі» містять положення, що регламентують економічні від-
носини різних класів, орендні відносини, оплату найманої праці, розмір заробітної плати 
найманого працівника, сімейні відносини тощо. З судебника ми дізнаємося про функціону-
вання старовавилонської патріархальної сім’ї. Чоловік набував дружину як власність, міг 
продати її та дітей у рабство, віддати у кабалу за борги, міг залишити сім’ю, не поясню-
ючи причин. Шлюб вавилонян мав бути зареєстрований і визнавався законним лише у разі 
юридичної санкції держави: «Якщо чоловік взяв собі жінку за дружину і не уклав із нею 
договору, то жінка – не дружина йому» [1, с. 162].

Одруження супроводжувалося викупом, який платив наречений, а наречена прихо-
дила у дім чоловіка із приданим. Низка статей «Законів Хаммурапі» стосується регламен-
тації сімейних відносин у разі зради, смерті, хвороби, відмови чоловіка жити з дружиною, 
особливостей покарання (наприклад, за зраду) і долі приданого у цих випадках. Також 
регламентуються особливості успадкування майна. Майно чоловіка успадковували його 
сини, дружина могла лише управляти господарством у разі, якщо діти не досягли повно-
ліття. Є стаття, яка передбачає позбавлення синів спадщини: «Якщо син двічі завдає тяжкої 
образи, то батько може відмовити йому у праві на спадщину» [1, c. 165].

Цікавим є те, що судебник допускає шлюб вільної жінки і раба. Детально регламен-
туються майнові відносини у такій сім’ї та статус дітей: «Власник раба не може пред’явити 
позов до синів доньки вільної людини стосовно рабства» [1, c. 166].

Науковці наголошують, що у «Законах Хаммурапі» відображені не усі сфери життя 
Стародавнього Вавилону. Так, не йдеться про такі особливості державного управління 
як відносини царської адміністрації та общин, не згадуються жерці та економічне стано-
вище храмових господарств тощо. Загалом функції та роль «Законів Хаммурапі» у старо-
вавилонському суспільстві дослідники оцінюють по-різному – від розгляду судебника як 
чинного законодавства до оцінки його як переліку добрих побажань. Загалом вважається, 
що у повсякденному житті вавилоняни послуговувалися не лише «Законами Хаммурапі», 
а й низкою норм звичаєвого права. Водночас дія судебника не обмежувалася лише старова-
вилонським суспільством, а діяло на територіях інших держав Месопотамії. 
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Скласти уявлення про становлення теократичної деспотії на теренах Межиріччя нам 
дозволяє низка художніх творів, так звана «література мудрості», зокрема поеми шумер-
ська «Людина і її бог» (кінець ІІІ – початок ІІ тис. до н.е.), давньовавилонська «Чоловік 
стогне» (ХVІІІ ст. до н.е.), вавилонська «Про безневинного страждальця» (XIІІ ст. до н.е.), 
аккадська «Вавилонська теодицея» (перша половина XI ст. до н.е.) тощо.

Спільним для цих творів є сюжет про мученика («безневинного страждальця»), 
який шанував Бога і царя, сумлінно працював і вів праведне життя («Я постійно сумлінно 
молився», «Я шанував царя, я рівняв його з богом») [5], але, не дивлячись на це, його 
спікали усі можливі біди (хвороби, бідність тощо). Такий яскраво виражений фаталізм 
є характерною ознакою суспільно-політичного мислення стародавніх вавилонян. 

У «Вавилонській теодицеї» автор наголошує, що доля людей – це страждання, осо-
бливо праведних і набожних. В умовах теократичної деспотії цілком логічним виглядає 
рецепт, який пропонується, – бути покірним, молитися богам, підкорятися цареві і владі, 
тоді, можливо, боги надішлють очікувану винагороду. 

Загалом аналіз писемних джерел Стародавнього Вавилону дозволяє констату-
вати, що характерними рисами суспільно-політичного мислення того часу були фаталізм, 
теократизм і деспотизм.
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THE CONTOURS OF THEOCRATIC DESPOTIA IN THE SOURCES 
OF POLITICAL THOUGHT OF ANCIENT BABYLON

Victoriia Bun
Ivan Franko National University of Lviv,

Faculty of Philosophy, Department of Theory and History of Political Science
Universytetska str., 1, 79000, Lviv, Ukraine

The peculiarities of the formation of theocratic despotism in Ancient Babylon are considered on 
the example of the analysis of the “Code of Hammurabi” and the “literature of wisdom”. The peculiarities 
of legitimation of the political power of the ruler by appealing to theocratic sources of power are highlighted. 
The “Code of Hammurabi” emphasizes that the power of the king was given by the god Marduk. 

The characteristics of the social structure of ancient Babylonian society which consisted of awilums, 
muškenums and wardums (slaves) are considered in the article. The laws of the “Code of Hammurabi” 
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which were devoted to the regulation of the legal status of slaves as a property, ways of falling into slavery, 
features of protection of the slave-owning system by the state are analyzed. It was emphasized in the article 
that the theocratic despotism of Hammurabi’s time was traditionally based on a large bureaucracy headed 
by a ruler’s adviser (nuband). 

The functions of the bureaucracy, the status of priests as a separate group of officials are analyzed. 
It is emphasized that Hammurabi's theocratic despotism was based on the military force, as the functions 
of the army were not only to wage wars and conquer new territories, but also to protect law and order 
in the middle of the country and to prevent uprisings and riots. 16 laws of the “Code of Hammurabi” 
concerning the rights of the soldiers, their property status, protection from the arbitrariness of the chiefs 
and the moneylenders are considered. 

It is noted that the law and order was monitored by an extensive judicial system, the services of which 
the Babylonians actively used in matters of sale, lease of property, hiring workers, criminal offenses etc. 
In ancient Babylon, a hierarchy of courts was formed, namely royal, temple, community and city courts. 
The laws of the “Code of Hammurabi”, which provided for liability for perjury and false accusations, were 
analyzed. Sanctions were also provided for a judge in case of bribery. 

It is emphasized that the despotic power of the king was also based on economic power 
and a significant share of state lands in comparison with the volume of private and communal territories. 
The laws also pay attention to debt bondage as a social disaster and to the peculiarities of the functioning 
of the patriarchal family.

Key words: Ancient Babylon, the “Code of Hammurabi”, theocratic despotism, fatalism.
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Незважаючи на сформовану низку країн із демократичним управлінням, питання демократич-
ного переходу і нині актуальне в сучасній політичній науці. Багато дослідників і вчених схиляються 
до думки, що базові моделі демократичної трансформації є не актуальними, насправді ж це – дуже 
спірне питання, оскільки нині ми можемо використовувати ці моделі як для країн із консолідованим 
демократичним режимом, так і для країн, які лише трансформуються, тобто знаходяться на першій 
чи другій стадії переходу. 

З середини 1980-х років у політичній науці під впливом певних процесів (спочатку регіональ-
них, а потім і загальносвітових) починає поступово формуватися новий напрям політологічних дослі-
джень – транзитологія. Якщо підійти до цього поняття з точки зору значення терміну «транзит» (перехід, 
перехідний процес), то транзитологічні дослідження передбачали аналіз політичних змін перехідного 
характеру, пов’язаних зі становленням нового якісного стану політичної системи. Однак на практиці 
термін «транзитологія» придбав більш вузьке значення, оскільки предметом досліджень цього напряму 
став процес переходу від автократичних форм правління до демократичних. Тому предметом транзито-
логії як самостійної дисципліни в рамках політичної науки стали проблеми демократизації. 

Демократизація характеризується частковим перерозподілом влади, делегуванням владних 
повноважень іншим суб’єктам права – громадянам та громадським інститутам і організаціям; закрі-
пленням у законах прав і свобод людини; скасуванням антидемократичних законів та інститутів 
влади. У широкому розумінні демократичний транзит включає в себе три базові стадії:

1) лібералізація – формування базових інститутів демократії;
2) демократизація – становлення та розвиток демократичних інститутів на базі новостворе-

ного політичного режиму;
3) консолідація демократії – закріплення та адаптація політичного режиму консолідованої 

демократії у суспільних сферах, формування громадянського суспільства.
Аналізуючи сучасні моделі посткомуністичних трансформацій, ми виділимо двох науковців, 

у центрі транзитологічних досліджень яких знаходиться аналіз переходу до демократії комуністич-
них авторитарних режимів. Це концепції З. Бжезинського та А. Пшеворського. 

Ключові слова: демократія, демократичний перехід, транзит, моделі переходу, демократичні 
трансформації, політичний режим, Бжезинський, Пшеворський.

При дослідженнях демократичних переходів базовими зазвичай є моделі фундаторів 
теорії демократизації: Д. Растоу, С. Хантінгтона, Г. О’Доннела, Ф. Шміттера. У цій статті 
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ми не будемо зосереджувати увагу на цих дослідниках, оскільки комплексно вони проана-
лізовані раніше [5]. 

Авторський підхід до процесу демократизації запропонував З. Бжезинський  
[1; 2; 3], виділивши три фази демократизації посткомуністичних країн. Він наголошував на 
тому, що залежно від локальних демократичних успіхів у політичній, правовій, економіч-
ній сферах процес переходу від комунізму до демократії триває від 9 до 30 років. Важли-
вим фактором успішної демократизації вчений вважає певну послідовність демократичних 
змін у країні та конкретні способи підтримки цих змін західними країнами. 

Демократичні зміни мають відбуватися у трьох основних напрямах всередині пост-
комуністичної країни – у політичній, економічній та правовій сферах. З. Бжезинський 
доводить, що на сучасному етапі досягти рівня консолідованої демократії колишній країні 
соціалістичного табору не можливо без так званого «зовнішнього фактору», тобто політич-
ної та фінансової допомоги західноєвропейських країн. 

Відповідно до трьох фаз переходу до демократії на першій стадії, яка охоплює від 
одного року до п’яти років, відбувається трансформація політичної системи та стабілізація 
економічної сфери. Для першого етапу характерне встановлення основних демократич-
них інститутів: звільнення преси від партійного контролю, припинення діяльності системи 
поліцейської держави, виникнення політико-партійної коаліції, яка відстоює демократичні 
принципи і прагне демократичних змін.

На другому етапі (тривалістю від 3 до 10 років) процес демократичної трансформації 
визначає економічна система. На політичному рівні ставляться завдання досягнення стабілі-
зації, прийняття нової конституції та закону про вибори, проведення демократичних виборів, 
здійснення децентралізації системи державного управління й передачі більшої влади регіо-
нам, зміцнення стабільності сформованої раніше демократичної політичної коаліції [4]. 

На третій фазі переходу до демократії (5-15 років) політична система має консолі-
дуватися на основі певного демократичного інтересу. Тільки таким чином політичне стано-
вище у перехідній країні буде стабільним. Економіка починає розвиватися на міцній основі 
постійного зростання, яка саморегулюється без втручання із боку держави. Це період про-
ведення «великої приватизації, формування потужного прокапіталістичного лобі й підпри-
ємницької культури» [1, с. 27].

Практика демократичних переходів у посткомуністичних країнах доводить, що 
транзитологічна модель З. Бжезинського [1; 2; 3] є досить ефективною в сучасній політич-
ній науці. Згідно теорії З. Бжезинського, третя фаза демократизації включає становлення 
та розвиток демократичного типу політичної та правової культури. Нині демократичного 
переходу досягли насамперед Чехія, Польща, Словенія, Угорщина, країни Прибалтики. 
У цих державах внаслідок успішного демократичного транзиту встановився режим кон-
солідованої демократії. Більшість посткомуністичних країн нині перебувають на другій 
стадії демократизації. 

Аналізуючи тенденції розвитку політичних і суспільних відносин, до групи цих 
держав слід віднести Україну та Грузію (відбувся відхід від автократії, тривають процеси 
демократизації суспільно-політичної сфери з метою встановлення у країнах консолідова-
ної демократії). 

Комплексно теоретичні засади транзитологічної моделі переходу до демократії роз-
роблені польським дослідником А. Пшеворським [6; 7]. Вчений, формулюючи концепцію 
транзитного переходу до демократії авторитарних режимів, аналізує дві основні стадії 
демократизації – лібералізацію та безпосередньо демократизацію. Для успішної інституа-
лізації демократії в перехідній країні найбільш важливим структурно-процесуальним фак-
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тором є демократична налаштованість елітних прошарків населення, а саме розподіл сфер 
впливу у країні між новою та старою політичними елітами.

Таблиця 1
Етапи демократичної трансформації за методологією З. Бжезинського

Етапи демо-
кратизації Тривалість циклу Системні зміни Зовнішній фактор  

(допомога інших країн)
І етап. 
Лібералізація

1-5 років 1) створення багатопартійної 
системи; 
2) розпад системи тотального 
державного контролю; 
3) лібералізація цін; 
4) поява незалежних ЗМІ; 
5) приватизація; 
6) виникнення демократичних 
суспільних рухів і громадських 
організацій.

1. Стабілізація грошової 
одиниці. 
2. Надання кредитів. 

ІІ етап. 
Демократи-
зація

3-10 років 1) практична реалізація демо-
кратичних принципів; 
2) прийняття нової Конституції; 
3) формування демократичної 
парламентської коаліції; 
4) демонополізація виробни-
цтва; 
5) поява середнього класу; 
6) децентралізація регіональ-
ного самоврядування.

1. Ліберальна політика 
у торгівельній сфері. 
2. Надання доступу до 
європейських ринків збуту 
товарів. 
3. Прихід іноземних інвес-
тицій. 

ІІІ етап 
Консолідація 
демократії

5-10 і більше років 1) формування стабільних 
демократичних партій; 
2) завершення приватизації; 
3) утвердження незалежних 
судових органів; 
4) високий рівень політичної 
культури.

Вступ до ключових міжна-
родних організацій (НАТО, 
ЄС).

Структурно А. Пшеворський вирізняє два етапи переходу до демократії: «лібера-
лізацію» і «демократизацію», але другий він поділяє ще на дві стадії: «звільнення» (від 
авторитарного режиму) та «конституювання» (демократії) [6]. Дослідник стверджує, що 
у процесі демократизації задіяні чотири основні категорії еліти у державі:

1) консерватори – авторитарно налаштовані представники еліти («прихильники 
твердої лінії»);

2) реформатори – прихильники демократичних змін серед авторитарних політичних сил;
3) помірковані – політичні сили, які ще не визначилися у своєму виборі між автори-

таризмом і демократією;
4) радикали – еліти, які однозначно налаштовані на демократичні зміни у країні. 
Лібералізація визначається як збільшення відкритості режиму без зміни його 

структури та інститутів. Вона характеризується нестабільністю і різною спрямованістю.  
Її результатом стає або посилення існуючого авторитарного режиму, або перехід до першої 
стадії демократизації. 

Звільнення від авторитарного режиму відбувається при укладанні компромісу між 
реформаторами (всередині авторитарного блоку) і поміркованими (всередині опозиції). 
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Процес лібералізації може бути ініційований тільки однією з правлячих елітних груп, 
оскільки громадянське суспільство фактично відсутнє. Ця група, названа автором лібера-
лізаторами, прагне знизити соціальну напруженість і зміцнити власну владу, свої позиції 
у керівництві, прагне надати і розширити права та свободи в суспільстві. Однак її курс 
на суспільні перетворення наштовхується на опір іншої елітної групи – прихильників 
твердої лінії. Якщо лібералізатори не долають цього опору, то традиційний авторитарний 
режим зберігається.

Звільнення від авторитарного режиму розглядається як один із результатів взаємо-
дії чотирьох політичних сил: прихильників твердої лінії, реформаторів, помірних і ради-
калів. Демократичні процеси у країні з авторитарним типом політичного режиму розпо-
чинаються із лібералізації старого режиму. А. Пшеворський наголошує, що лібералізація 
є результатом суперечностей всередині старого авторитарного режиму. Після виникнення 
конфліктів серед авторитарної еліти у країні починають формуватися або закріплюватися 
раніше сформовані засади громадянського суспільства. Відповідно певна частина народ-
них мас починає чинити супротив авторитарному типу суспільно-політичних відносин. 
Тому процес лібералізації може проходити у двох напрямах: його передумовою є конфлік-
тна ситуація серед старої еліти (поява реформаторів) або ж початок народних заворушень 
і прагнення до демократизації всередині країни. 

Якщо лібералізація відбувається під впливом розколу авторитарного керівництва, 
то консерватори прагнуть знизити рівень соціальної напруги у суспільстві. Авторитаризм 
намагається зміцнити соціальну базу режиму завдяки входженню до політичної сфери 
нових легітимних груп або організацій. У випадку, якщо ці заходи на реабілітацію та зміц-
нення старого режиму були неефективними, а посилення авторитаризму так і не відбулося, 
згідно вчення А. Пшеворського, настає перша стадія демократизації – відхід від авторитар-
ного політичного режиму. 

Успішний відхід від авторитаризму може відбутися лише за умов досягнення полі-
тичного компромісу між реформаторами та поміркованими, тобто «між поміркованими 
в авторитарному блоці й в опозиції, якщо і ті, й інші у стані контролювати чи нейтралі-
зувати радикалів у своєму блоці» [6, с. 109]. А. Пшеворський зазначає, що авторитарний 
відхід є можливим, якщо:

1) реформатори і помірковані досягають угоди про демократичні інститути, у яких 
соціальні групи, що представляються ними, мали б помітний політичний вплив; 

2) реформатори у стані примусити до згоди прихильників твердої лінії чи нейтралі-
зувати їх; 

3) «помірковані здатні контролювати радикалів» [6, с. 109–110]. 
Згідно з вченням А. Пшеворського, незалежно від досягнення компромісу між 

реформаторами та радикалами ці два типи еліти мають змусити співпрацювати з ними 
консерваторів. Консерватори повинні співпрацювати з реформаторами і політично обме-
жувати радикалів. Обмеження радикалів з боку консерваторів є необхідним тільки на 
період початку переговорів, коли по суті відбувається відхід від авторитаризму. У подаль-
шому радикали повинні мати потенційні можливості участі у прийнятті рішень, оскільки 
за умов демократії жодну з елітних груп не можна насильно відчужувати від участі в полі-
тичному процесі.

При переході країни до демократії на стадії відходу від авторитаризму найбільш 
важливою є політична позиція, яку оберуть реформатори. Реформатори можуть утворити 
своєрідну коаліцію з авторитарним об’єднанням консерваторів або сформувати демокра-
тичний союз із поміркованою елітою. Помірковані можуть прагнути вступити в союз із 
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радикалами, що може призвести до краху старої політичної еліти, або почати переговори 
з реформаторами.

А. Пшеворський, розглядаючи можливий політичний сценарій у країні за таких 
умов, зазначає: «Якщо реформатори поєднуються з прихильниками твердої лінії, а помірко-
вані – з радикалами, то утворюються дві опозиційні коаліції, які вступають у сутичку одна 
з одною. Якщо реформатори укладають союз із поміркованими, а помірковані – з рефор-
маторами, то в результаті виходить демократія з гарантіями. Якщо помірковані вступають 
в альянс із радикалами, а реформатори – із поміркованими, то реформатори приймають 
демократію без гарантій, що визначається коаліцією «радикали – помірковані». 

Якщо реформатори поєднуються з прихильниками твердої лінії, а помірко-
вані – з реформаторами, тоді помірковані приймають часткову лібералізацію авторитар-
ного режиму. Авторитарний режим зберігається в незмінному вигляді, якщо помірковані 
об’єднуються з радикалами і терплять крах від союзу реформаторів і прихильників твер-
дої лінії. Такий результат для реформаторів бажаніший, ніж демократія без гарантій, що 
випливає із приєднання до союзу поміркованих і радикалів. Якщо помірковані прагнуть до 
союзу з реформаторами, то вони роблять деякі поступки за рахунок гарантій прихильни-
кам твердої лінії» [6, с. 111–112].

Таблиця 2
Механізм впливу консенсусу між елітами та кінцевим типом політичного режиму  

за умов демократичного транзиту за методологією А. Пшеворського [6]

ТИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ РІЗНОВИД ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
Реформатори об’єднуються з консерваторами

Авторитарний режим старого зразка
Помірковані об’єднуються з радикалами
Реформатори об’єднуються з поміркованими Демократичний режим із політичними гаран-

тіями для опозиціїПомірковані об’єднуються з реформаторами
Помірковані об’єднуються з радикалами Демократичний режим без політичних гаран-

тій для опозиціїРеформатори об’єднуються з поміркованими
Реформатори об’єднуються з консерваторами

Лібералізований авторитарний режим
Помірковані об’єднуються з реформаторами

На думку А. Пшеворського, перший і найважливіший етап демократизації – звіль-
нення від авторитаризму може бути досягнутий успішно і без значних потрясінь для дер-
жави лише в результаті політичного компромісу між реформаторами та поміркованими 
(всередині опозиції). Крім того, реформатори повинні мати значні ресурси влади в межах 
авторитарного блоку та помірковані – в опозиції. Це успішна відмова від авторитаризму, 
а саме перший етап демократизації – лібералізація. Далі розпочинається другий етап 
демократичного транзиту – конституціоналізація демократії. А. Пшеворський наголо-
шує, що результат демократичного транзиту залежить від співвідношення сил між різ-
ними фракціями еліти.

Зазначимо, що обидві моделі демократичної трансформації не втрачають свою 
актуальність при проведенні сучасних транзитологічних досліджень. Модель З. Бжезин-
ського є актуальною для пострадянських країн, що трансформуються. Дослідник чітко 
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виділяє стадії та умови переходу, акцентує увагу на системних чинниках, які супрово-
джують перехід. 

А. Пшеворський виділяє два етапи переходу до демократії: лібералізацію і демо-
кратизацію. На стадії лібералізації найбільш можливе повернення до автократичного 
управління. Друга стадія теж поділяється на дві: демократизація держави, що припускає 
зміни в політичних інститутах, та демократизація режиму, що включає зміни, які відно-
сять до сфери спеціальних відносин. Ці дві стадії відбуваються одночасно і впливають 
одна на одну.
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Despite the formation of a number of countries with democratic governance, the issue of democratic 
transition is still relevant in modern political science. Many researchers and scholars are inclined to believe 
that the basic models of democratic transformation are not relevant today, in fact this is a very controversial 
issue, because today we can use these models for countries with consolidated democracies and countries that 
are just transforming, ie are in the first or second stage of transition. 

From the mid-1980s, a new direction of political science research, transitology, gradually began 
to take shape in political science under the influence of certain processes, first regional and then global. 
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If we approach this concept in terms of the meaning of the term “transit” (transition, transition process), 
the transitological research involved the analysis of political changes of a transitional nature associated with 
the formation of a new qualitative state of the political system. However, in practice, the term “transitology” 
has acquired a narrower meaning, as the subject of research in this area was the process of transition from 
autocratic forms of government to democratic. 

Therefore, the subject of transitology as an independent discipline within the framework of political 
science were the problems of democratization. Democratization is characterized by partial redistribution 
of power, delegation of power to other subjects of law – citizens and public institutions and organizations; 
enshrined in the laws of human rights and freedoms; abolition of anti-democratic laws and institutions 
of power. In a broad sense, democratic transit includes three basic stages:

1) liberalization – the formation of basic institutions of democracy;
2) democratization – the formation and development of democratic institutions on the basis the newly 

created political regime;
3) consolidation of democracy – consolidation and adaptation of the political regime of consolidated 

democracy in public spheres, the formation of civil society.
Analyzing modern models of post-communist transformations, we will single out two scholars 

whose analysis of transitological research is the analysis of the transition to democracy of communist 
authoritarian regimes. These are the concepts of Z. Brzezinski and A. Przeworski.

Key words: democracy, democratic transition, transit, models of transition, democratic transformation, 
political regime, Brzezinski, Przeworski.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УГОРЩИНИ

Олександра Давимука
Національний інститут стратегічних досліджень

вул. Пирогова, 7А, 01030, м. Київ, Україна

У статті аналізуються актуальні питання реалізації зовнішньої політики Угорщини на сучас-
ному етапі, зокрема у контексті відносин із державами-сусідами та сучасних тенденцій регіональ-
ного безпекового середовища. 

Визначено, що зовнішня політика Угорщини в регіоні Карпатського басейну нерозривно 
пов’язана з питанням захисту угорської національної меншини, яка компактно проживає на тери-
торіях сусідніх держав, зокрема в Україні. Відлуння «Тріанону» сприяє проведенню системної 
політики Будапешта щодо угорської нацменшини за кордоном, спрямованої на збереження стійких 
культурних, економічних, гуманітарних та інших зв’язків з угорською нацією. При цьому питання 
захисту нацменшин виступає для офіційного Будапешта інструментом підтримки образу «Великої 
Угорщини» та своєчасної мобілізації електорату перед парламентськими виборами у країні.

Доведено, що сучасне позиціювання Угорщини на європейському континенті у дусі «нелі-
беральної демократії» відрізняється у ціннісному вимірі від політики держав Західної Європи, що 
провокує різні погляди на подальші напрями розвитку європейських структур серед країн-членів ЄС. 
Попри існуючі протиріччя Угорщина демонструє незмінність курсу на забезпечення своєї політичної 
стабільності та безпеки в рамках членства у НАТО і ЄС.

Виявлено, що Будапешт реалізує східний вектор своєї зовнішньої політики, зокрема щодо 
співпраці з РФ, у вимірі забезпечення національних інтересів, де ситуативні союзи з Москвою висту-
пають інструментом досягнення прагматичних цілей держави. Підкреслено актуальність безпекових 
ризиків для Угорщини, України та регіонального безпекового середовища загалом у контексті вико-
ристання різних важелів впливу РФ на Будапешт.

Для української сторони запропоновано збереження більш конструктивного рівня політич-
ного діалогу з Угорщиною за допомогою поступової деполітизації чутливих питань, проведення 
інформаційної кампанії для представників національних меншин, розвитку співпраці між аналітич-
ними установами та громадськими організаціями щодо актуальних проблем і перспектив двосторон-
нього співробітництва.

Ключові слова: Угорщина, Україна, зовнішня політика, угорська національна меншина, ЄС, 
НАТО, РФ.

Постановка проблеми. Угорська Республіка відіграє одну із ключових ролей у про-
цесі забезпечення безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи. З огляду на членство 
Угорщини в НАТО, Європейському Союзі, Вишеградській четвірці та інших об’єднаннях дер-
жав на європейському континенті доцільним є вивчення актуальних аспектів зовнішньополі-
тичного курсу Будапешта в регіональному безпековому середовищі. Для України урахування 
особливостей зовнішньої політики Угорщини на сучасному етапі має виключне значення 
в контексті подальшого розвитку двосторонніх добросусідських відносин і врегулювання 
особливо чутливих питань, які впливають на перебіг політичного діалогу між державами.

Аналіз останніх публікацій. Питанню сучасної зовнішньої політики Угорщини 
в регіональному безпековому вимірі присвячені дослідження зарубіжних авторів А. Етл [1], 
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Л. Ройєр [2], І. Тарроші, З. Ворош [3], П. Креко [4] та інших. Тематика зовнішньої політики 
Угорщини, зокрема у розрізі вивчення проблемних питань українсько-угорських відно-
син, є предметом досліджень низки вітчизняних науковців, серед яких доцільно виділити 
роботи С. Віднянського [5], М. Держалюка [6], Д. Ткача [7], І. Тодорова [8]. Залишається 
перспективною тематика подальшого комплексного дослідження актуальних зовнішньопо-
літичних аспектів діяльності Угорщини в контексті сучасних загроз регіональній безпеці.

Метою статті є аналіз актуальних питань реалізації зовнішньої політики Угорщини 
на сучасному етапі, зокрема у контексті відносин із державами-сусідами та сучасних тен-
денцій регіонального безпекового середовища.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні сучасної зовнішньої політики Угор-
щини, зокрема в регіоні Центральної та Східної Європи, необхідно враховувати історичний 
контекст. Відлуння Тріанону (так званий «тріанонський синдром») досі чітко простежується 
у зовнішньополітичній діяльності угорського уряду щодо сусідніх держав, де особливе 
місце для Будапешта займають території компактного проживання угорської нацменшини 
(Закарпатська область в Україні; Секейський край у Румунії; Дунайський регіон у Словач-
чині; північна частина Воєводини у Сербії). У Конституції Угорщини 2011 року [9] акцен-
тується увага на відповідальності держави за долю угорців, які живуть за її межами, на 
підтримці зусиль, спрямованих на збереження угорської культури та ідентичності.

Системна політика Угорщини у цьому контексті спрямована на здійснення прак-
тичних кроків для збереження стійких культурних, економічних, гуманітарних та інших 
зв’язків зі своєю нацменшиною за кордоном; підтримки ідей формування автономії 
угорців у відповідних регіонах. У такому контексті йдеться якщо не про територіальне, 
то принаймні про політичне й економічне відновлення «Великої Угорщини» у межах до 
Тріанонського мирного договору 1920 року, який на офіційному рівні визнаний найбіль-
шою трагедією сучасної угорської нації [5, с. 20] через втрату 2/3 своїх територій і значної 
частини етнічного населення.

Реалізація зовнішньої політики щодо сусідніх держав Карпатського басейну для 
Угорщини нерозривно пов’язана з питанням розвитку територій компактного проживання 
угорської нацменшини у цих регіонах. При цьому важливим є те, що в питаннях автоно-
мії нарешті склався цілковитий консенсус між усіма парламентськими партіями Угорщини 
і в угорському суспільстві також [6, с. 50]. Офіційний Будапешт реалізує політику щодо 
захисту угорської нацменшини в сусідніх країнах у різних формах: культурній, гуманітар-
ній, економічній, політичній площинах, а також у контексті військового та патріотичного 
виховання угорської молоді.

У контексті підтримки ідеї територіально-культурних автономій угорців за кордо-
ном у лютому 2020 року парламент Угорщини ухвалив резолюцію на підтримку документу 
«Європейська громадянська ініціатива щодо рівності регіонів і стійкості регіональних 
культур» (Minority SafePack Initiative) [10], який був розроблений за сприяння угорської 
нацменшини Секейського краю у Румунії з метою посилити захист національних меншин 
у Євросоюзі. Вкінці квітня 2020 року Палатою депутатів румунського парламенту за так 
званою «мовчазною процедурою» фактично був ухвалений проект про автономію Секей-
ського краю [11]. Хоча Сенат Румунії відхилив відповідний законодавчий акт, ця подія 
створює прецедент для подальших спроб представників угорської національної меншини 
ініціювати діалоги про автономію в межах сусідніх з Угорщиною країн.

Розглядаючи більш детально сучасну зовнішню політику Будапешта щодо під-
тримки угорської національної меншини в Україні (зокрема на Закарпатті, де проживає 
близько 150 тисяч етнічних угорців), варто виокремити такі ключові напрями:
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– збільшення державного фінансування освіти та культури угорської нацменшини 
[12] (пріоритетними сферами фінансування на поточний рік є дитячі садки, студентські 
поїздки, гранти для вищих навчальних закладів, соціальна підтримка угорських сімей, під-
тримка фермерства);

– збільшення фінансової та гуманітарної підтримки медичних закладів Закарпаття 
через поширення COVID-19 [13];

– спрощення процедури отримання громадянства для етнічних угорців з  
України [14];

– підтримка громадських, політичних, культурних організацій та об’єднань, пред-
ставлених етнічними угорцями [15];

– підтримка ідеї формування угорської територіально-культурної автономії на 
Закарпатті (утворення об’єднаних громад) [16];

– фінансова підтримка угорських ЗМІ на Закарпатті тощо.
Після зміни конфігурації політичних сил в Україні Будапешт почав виявляти ознаки 

готовності перевести політичний діалог з Києвом у більш конструктивне русло. Нині стан 
двосторонніх угорсько-українських відносин не демонструє тенденції до суттєвих змін 
у вирішенні чутливих для обох сторін питань, пов’язаних із правами угорської нацмен-
шини (насамперед реалізацією закону про державну мову [17]). 

Відносини між державами останнім часом є хрестоматійним прикладом кризи, 
у якій жодна зі сторін не вважає поступки прийнятними, у той час як обидві переоцінюють 
власні можливості й недооцінюють пов’язані із конфліктом ризики й втрати [8, с. 117]. 
Одним із негативних аспектів такого стану відносин для Києва залишається затягування 
проведення саміту на вищому рівні за участю Президента України та Прем’єр-Міністра 
Угорщини; блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО тощо.

Використання офіційним Будапештом чутливої риторики щодо нацменшин насам-
перед стосується політичного, а не ідеологічного контексту, виступаючи важелем тиску як 
на Україну, так і на інші країни Карпатського басейну з метою збереження та своєчасної 
мобілізації електорату за кордоном. Нині це питання особливо актуалізується у контексті 
підготовки угорської партії «Фідес» до парламентських виборів у країні, запланованих на 
весну 2022 року. 

Питання постійної мобілізації електорату особливо важливе з огляду на негативні 
економічні наслідки від поширення пандемії COVID-19, з якими Угорщина може зіткну-
тися найближчими роками (Міністерство фінансів держави вже передбачає у зв’язку з цим 
скорочення ВВП на 3% у 2020 році [18]). З огляду на загрозу втрати рейтингу через еко-
номічну кризу провідною політичною силою можуть бути застосовані всі доступні важелі 
впливу для утримання потенційних голосів, у тому числі й відповідна апеляція до угор-
ської національної меншини за кордоном.

Особливості зовнішньої політики Угорщини на європейському континенті
Ідея відновлення «Великої Угорщини» в контексті регіональної політики Буда-

пешта на європейському континенті інтегрується в концепцію так званої «Централь-
ної Європи», яка світоглядно відрізняється від країн західноєвропейського простору. 
Цей регіон, окрім Угорщини, включає в себе Польщу, Чехію, Словаччину, Хорватію, 
Словенію та Сербію, тобто країни зі спільною історичною та культурною спадщиною 
й цінностями (християнські корені, етнічна однорідність, пріоритетність національного 
суверенітету). Нині Будапешт бачить перспективи в альтернативному напрямі розвитку 
Євросоюзу, який базується на сильних національних державах Центральної Європи, 
слабшій європейській інтеграції та культурних однорідних суспільствах (на противагу 
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мультикультуралізму, бюрократизації європейських структур і формуванню спільної 
європейської ідентичності).

Розходження у ціннісному вимірі між країнами Західної Європи та Угорщини осо-
бливо актуалізуються у контексті запровадження Будапештом безстрокової надзвичайної 
ситуації із виключними повноваженнями уряду на період поширення COVID-19 [19]. Від-
повідне рішення угорського уряду створило додаткову напругу у відносинах із держава-
ми-членами ЄС і відобразилося на вже існуючій кризі системи ліберальних демократичних 
цінностей країн європейського простору. Це створює додаткові можливості для розхиту-
вання ситуації Росією та дискредитації образу єдності західного ліберального світу, де 
нині Угорщина виступає одним із подразників з огляду на її політику в дусі «неліберальної 
демократії» та небезпеку порушення принципів верховенства права, наступу на основні 
права і свободи громадян. Разом з тим ціннісний аспект у такому вимірі не заважає ціл-
ком практичному інтересу угорського уряду використовувати євроскептичну популістську 
риторику для збереження своєї влади і популярності в очах електорату.

Аналізуючи політику Угорщини в рамках членства у НАТО, варто зазначити про від-
сутність альтернативних ідей забезпечення безпеки для офіційного Будапешта. Стратегія 
національної безпеки країни, ухвалена в лютому 2020 року [20], демонструє оцінку загроз 
регіональному безпековому середовищу крізь призму Північноатлантичного альянсу. 
Документ акцентує увагу на південному та східному (насамперед із РФ) напрямах загрози 
для НАТО; а також на ризиках ескалації конфліктів у регіоні Західних Балкан, які мають 
ключове значення для безпеки Угорщини. 

У контексті відповідних викликів безпеці політика Будапешту спрямована на збіль-
шення чисельності збройних сил Угорщини на 20% до 2026 року, вдосконалення системи 
військового управління та реформування системи оборонного планування. Окрім закрі-
плення приналежності до євроатлантичної системи безпеки на рівні стратегічних докумен-
тів, в угорському суспільстві існує стійке усвідомлення того, що стабільна політика без-
пеки і оборони Угорщини насамперед базується на членстві держави в НАТО і ЄС [1, с. 8].

Відносини Угорщини з РФ та їх вплив на політику щодо України
Увага до свого геостратегічного положення в Центральній Європі (між сходом і захо-

дом) визначає готовність Будапешта формувати ситуативні політичні та економічні союзи 
як із країнами-членами ЄС, так і з державами у східному напрямі, що спостерігається 
із 2010 року (вісь Росія-Угорщина-Сербія-Туреччина; зближення Угорщини з країнами 
«Тюркської ради», зокрема Туреччиною; економічна співпраця з Китаєм). Особливе місце 
в політиці Угорщини щодо «руху на Схід» з низки причин відведене саме Росії. Попри 
загальний вектор підтримки на міжнародній арені територіальної цілісності та незалеж-
ності України, а також визнання російської загрози для регіонального безпекового сере-
довища Угорщина підтримує ситуативні союзи з РФ у контексті залежності Будапешта від 
фінансових та енергетичних важелів впливу Москви.

Варто зазначити, що двосторонні відносини з Москвою розглядаються Будапештом 
скоріше крізь призму прагматизму, ніж побоювання за безпеку і суверенітет [4, с. 366]. 
Маневрування угорської сторони також продиктоване неузгодженістю інших країн-членів 
ЄС у питаннях вироблення і дотримання спільного підходу до Росії. Якщо країни Балтії 
та Польща виступають за більш жорстку реакцію, то Словаччина, Чехія, Болгарія, Італія 
у певній мірі демонструють лояльність в питаннях збереження економічних і торгівельних 
відносин із Москвою. 

«Тінь» колишньої соціалістичної епохи і енергетична залежність разом зі став-
ленням діючих урядів до Росії завжди викликали суперечки серед політичних суб’єктів 
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і неодноразово впливали на політичний порядок денний Угорщини [3, с. 119]. Будапешт 
продовжує знаходитися в певній фінансовій залежності від РФ (Росія забезпечує потреби 
Угорщини в нафті та природному газі; планує на кінець 2020 – початок 2021 років запу-
стити другу нитку «Турецького потоку», який буде йти до Угорщини і Сербії; з 2018 року 
фінансує будівництво п’ятого і шостого блоків АЕС «Пакш» на території Угорщини). Така 
позиція створює можливість подальшої активізації кампанії за скасування антиросійських 
санкцій серед країн європейського континенту.

Нещодавнє завершення перенесення штаб-квартири російського Міжнародного 
інвестиційного банку до Будапешта створює ризики використання установи росій-
ськими спецслужбами для проведення розвідувальних операцій серед країн європей-
ського континенту (банк отримав дипломатичний імунітет від будь-якого контролю 
з боку поліції або фінансових регуляторів; близько 40% активів банку контролюється 
Москвою [21]).

Інше питання, яке заслуговує на увагу, полягає у використанні Росією українсько-у-
горських протиріч щодо питань угорської нацменшини на Закарпатті для проведення 
широкої інформаційної кампанії та спекуляцій у ЗМІ проти України. У цьому контексті 
залишається актуальною проблема використання російською стороною представників 
угорських праворадикальних угруповань для організації провокацій із розпалювання між-
етнічної ворожнечі. Крім того, нинішнє блокування Угорщиною переговорів НАТО з Укра-
їною нехай і опосередковано, однак все ж відповідає російським інтересам [2, с. 11].

Висновки і рекомендації. Аналіз актуальних питань реалізації зовнішньої політики 
Угорщини на сучасному етапі свідчить про такее:

– Для Угорщини розбудова зовнішньої політики у регіоні Карпатського басейну 
нерозривно пов’язана з питанням захисту угорської національної меншини, яка компактно 
проживає на територіях сусідніх держав. Системна політика щодо захисту прав національ-
них меншин для Будапешта є інструментом об’єднання угорської нації з метою підтримки 
образу «Великої Угорщини» та своєчасної мобілізації електорату перед парламентськими 
виборами у країні.

– Політика Угорщини в рамках НАТО і ЄС попри існуючі протиріччя з державами 
Західної Європи демонструє незмінність курсу угорської сторони на забезпечення своєї 
політичної стабільності та безпеки в європейських і євроатлантичних структурах.

– Будапешт реалізує зовнішню політику щодо РФ у вимірі забезпечення націо-
нальних інтересів, де ситуативні союзи з Москвою є інструментом досягнення прагматич-
них цілей держави. Однак залишаються актуальними ризики використання різних важелів 
впливу РФ на Будапешт з метою подальшого здійснення гібридних атак на країни Заходу, 
підриву консенсусу європейських та євроатлантичних структур, дискредитації образу 
України в контексті чутливих питань угорсько-українських відносин.

З огляду на активізацію зовнішньої політики Угорщини у східноєвропейському 
напрямі для України є актуальним питання збереження більш конструктивного рівня 
політичного діалогу з офіційним Будапештом. Для того, щоб інтерес Угорщини до 
України перетворити на добросусідські відносини, потрібна продумана, ґрунтовно 
розроблена програма подальшого розвитку українсько-угорських стосунків [6, с. 22]. 
У такому вимірі доцільною може бути поступова деполітизація чутливих питань істори-
ко-культурного характеру. При подальших переговорах на вищому рівні сторони мають 
акцентувати увагу на відмежуванні чутливих питань від безпекового та інших аспектів, 
на які в обох держав є взаємний запит (регіональна безпека, екологія, енергетика, гума-
нітарна і транскордонна співпраці тощо).
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З українського боку може бути доречним узгодити на урядовому рівні програму ціле-
спрямованої інформаційної кампанії для представників національних меншин (зокрема 
угорської) щодо тлумачення Закону України «Про освіту», роз’яснення його переваг у кон-
тексті створення додаткових можливостей для подальшої самореалізації в Україні. 

Актуальним для обох держав також є питання розвитку співпраці між державними 
аналітичними установами, недержавними «мозковими центрами», громадськими організа-
ціями для проведення на експертному рівні публічних обговорень щодо актуальних про-
блем і перспектив двостороннього співробітництва, зокрема в питаннях стабілізації регіо-
нального безпекового середовища і протидії гібридній війні Росії у Європі.
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CURRENT ISSUES OF FOREIGN POLICY IMPLEMENTATION OF HUNGARY

Oleksandra Davymuka
National Institute for Strategic Studies
Pyrohova str., 7A, 01030, Kyiv, Ukraine

The article analyzes the current issues of foreign policy implementation of Hungary at the present 
stage, in particular in the context of relations with neighboring countries and current trends in the regional 
security environment.

It is determined that Hungary’s foreign policy in region of the Carpathians is inextricably linked to 
the protection of the Hungarian national minority, which lives compactly in the territories of neighboring 
states, in particular in Ukraine. The echo of “Trianon” contributes to Budapest’s systemic policy towards 
the Hungarian minority abroad, aimed at maintaining stable cultural, economic, humanitarian and other 
ties with the Hungarian nation. At the same time, the issue of protection of national minorities serves 
as an instrument for official Budapest to support the image of “Greater Hungary” and timely mobilize 
the electorate before the parliamentary elections in the country.

It is proved that Hungary’s current position on the European continent in the spirit of “illiberal 
democracy” differs in terms of values from the policy of Western Europe, which provokes different views on 
the further development of European structures among EU member states. Nevertheless, despite the existing 
contradictions, Hungary demonstrates a constant course to ensure its political stability and security in 
the framework of NATO and EU membership.

It is found that Budapest is implementing the eastern vector of its foreign policy, in particular 
with regard to cooperation with Russia, in the dimension of ensuring national interests, where situational 
alliances with Moscow are an instrument for achieving the pragmatic goals of the state. At the same time, 
the urgency of security risks for Hungary, Ukraine and the regional security environment in general in 
the context of the use of various levers of Russian influence in Budapest is emphasized.

For the Ukrainian side, it is proposed to maintain a more constructive level of political dialogue 
with Hungary through the gradual depoliticization of sensitive issues, information campaign for national 
minorities, development of cooperation between think tanks and NGOs on current issues and prospects for 
bilateral cooperation.

Key words: Hungary, Ukraine, foreign policy, Hungarian national minority, EU, NATO, Russia.
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Книгу «Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі» В. Ленін написав до ІІ конгресу Комінтерну. 
Мета книги – навчити здійснювати політичне керівництво правильно, насамперед – завоювати при-
хильність широкого загалу. Книга застерігала молоді комуністичні партії Європи та Америки від 
догми і самоізоляції. В. Ленін особисто надавав величезне значення Жовтневому перевороту не лише 
тому, що він став ідейним натхненням «лівих» рухів за кордоном, а й тому, що в ньому виявилися 
закономірності революційних переворотів, притаманні всім країнам. Звідси В. Ленін дійшов вис-
новку, що стратегія і тактика більшовиків мають всесвітнє значення.

У «Дитячій хворобі «лівизни» в комунізмі» В. Ленін виклав у цілісному вигляді науку про 
закони і принципи керівництва партії у боротьбі за владу, підготовку і проведення революцій, визна-
чив основу політичної і тактичної діяльності комуністичних партій. За радянських часів книга вважа-
лася «важливим творчим внеском у скарбницю марксистсько-ленінської теорії», оскільки розроблені 
в ній ідеї «озброювали марксистсько-ленінські партії у боротьбі за мир, демократію і соціалізм».

У книзі В. Ленін називає три складники успіху більшовиків, на які мали опиратися марксист-
ські партії за кордоном: абсолютна централізація і сувора дисципліна, партійна ідеологія, якої необ-
хідно твердо дотримуватися, пропаганда і агітація (працювати там, де «є маса»). Володимир Ленін 
також навчав своїх послідовників застосовувати марксизм творчо, адаптувати його до реалій і насущ-
них потреб. Також він переконував, що для перемоги марксисти мають застосовувати усі засоби 
боротьби, завжди бути готовими заміняти одну форму іншою, коли цього вимагатимуть обставини.

Після розпаду Радянського Союзу доцільність застосування марксистсько-ленінської тео-
рії була піддана сумніву. Офіційно ленінську теорію відкинули. Необхідність переглянути страте-
гію і тактику В. Леніна виникла з початком українсько-російської війни, яку фахівці визначили як 
«гібридна». Тактика ведення сучасної гібридної війни подібна до ленінської, тому ми не можемо 
виключати ймовірність переосмислення ленінської методології і адаптації ленінської стратегії до 
сучасних умов з боку розробників стратегії ведення «гібридної» війни. Вивчення творчого доробку 
В. Леніна вважаю необхідним для вироблення ефективних відповідей на гібридні загрози.

Ключові слова: В. Ленін, «гібридна війна», ідеологія, організація, пропаганда, агітація, пар-
тійні кадри.

Протей – у давньогрецькій міфології морське божество, старець, який мав дар 
передбачення, але відповідав на запитання лише тоді, коли людина зуміє його схопити [10]. 
Він перетворювався спочатку на лева, потім – на пантеру, змію, бика, кабана, птаха, мавпу, 
потім – на вогонь, воду, дерево. Його потрібно було міцно тримати і не відпускати, доки 
Протей не набуде свого власного вигляду – змореного дідуся. Лише так він давав відповіді 
на усі запитання.

Образ Протея спадає на думку при згадці про «гібридні» війни – явище відносно 
нове в історії людства. Чому відносно? В дійсності «гібридна» війна не є винаходом сьо-
годення. Маніпуляції масовою свідомістю, психологічний тиск, підкуп, шантаж, викори-
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стання протестних настроїв населення і кримінальних груп для дестабілізація, біологічна 
зброя, поширення пліток, використання релігії, ідеології як прикриття агресії, шпигуни, 
диверсії сягають ще часів Олександра Македонського чи навіть раніше. Проте відмінність 
між війнами у минулому і сучасною «гібридною» війною полягає в акцентах. Якщо раніше 
всі ці засоби використовувалися як другорядні, а пріоритет надавався війську, то нині, 
як влучно висловився український політолог Є. Магда, Росія у протистоянні з Україною 
вперше в історії піднесла «гібридну» війни до абсолюту.

Терміну «гібридна війна» не більше 20 років, але людство стикалося із таким 
типом війни неодноразово. І В. Ленін, і більшовики – лише епізод в історії людства, їх 
досвід навряд чи можна назвати унікальним з огляду подій всесвітньої історії. Розроблена 
В. Леніним і втілена у життя ним та його однодумцями і послідовниками методологія заво-
ювання і утримання влади становить систему, детально і прискіпливо продуману, чітко 
структуровану і бездоганно втілену у життя, яка варта не одного дослідження. Навіть нині 
ми можемо знайти багато прикладів використання ленінських методів, хоча й дещо видоз-
мінених і модернізованих відповідно до сучасних реалій.

Постать В. Леніна відносять до найвпливовіших у світовій історії. Як людина, яка 
переломила хід подій, стала причиною зникнення однієї із найбільших імперій світу, твор-
цем другої імперії, роль В. Леніна оцінюється неоднозначно. Особистість В. Леніна викли-
кає інтерес, хоча й несумірний із кількістю досліджень, притаманних для радянської доби. 
С. Кульчицький зазначає, що без Леніна більшовики залишилися б однією із фракцій росій-
ської соціал-демократії, а не перетворилися б на комуністів [5, c. 101–102]. 

В.Ф. Солдатенко вказує на ворожість В. Леніна до українських демократів [12, c. 135]. 
С. Величенко постать В. Леніна різко засуджує [2, c. 204–205]. Російські історики В. Логі-
нов і С. Кара-Мурза зазначають про позитивну роль В. Леніна для Росії [8; 4]. Іноземні 
дослідники M.E. Голдман [14, c. 12], М. Малія [16, c. 3], Ш. Барер [13, c. 1116] виявляють 
до В. Леніна інтерес, але здебільшого ставляться до його постаті нейтрально. В історіогра-
фії простежується тенденція десакралізації особистості В. Леніна.

У 2017 році у видавництві «Фоліо» вийшла у світ колективна монографія «Світова 
гібридна війна: український фронт», у якій вперше у вітчизняній і світовій науках було 
детально досліджено явище світової «гібридної» війни у перспективі російської агресії 
проти України. У 2014 році Росія анексувала Крим і окупувала частину Луганської і Доне-
цької областей. Директор Національного інституту стратегічних досліджень В. Горбулін 
зазначає, що наш досвід не просто заслуговує пильного вивчення, він єдиний з погляду 
оцінки загроз, із яким світові доведеться мати справу найближчим часом. І додає, що 
«гібридна» війна не почалася і не закінчиться Україною. Вона тільки починається [3]. 

Нині людство стоїть перед викликом «гібридних» воєн [11, c. 7]. Світ перебуває 
у вибуховому стані, воєнний конфлікт може спалахнути будь-де. Це – об’єктивна реаль-
ність, хоча ми б і закликали до миру. Мантру про примирення, всепрощення і взаєморо-
зуміння ми чуємо майже щодня, вона виходить із вуст людей різних політичних поглядів 
і рівних соціальних статусів, неважливо, наскільки щиро чи ні, чи усвідомлюють ці люди 
реальні ризики. Але тут є одне «але». Боюся, що «гібридна» війна буде мати своє продов-
ження, вона стала об’єктивною реальністю, й ніхто нікого не буде запитувати про поба-
жання і сподівання. 

Точкою відліку для формування нового, «гібридного» світоустрою стала агресія 
Росії проти України. Авторка статті далека від думки, що війна на українській терито-
рії стала причиною виникнення «гібридної» війни як такої. «Гібридна» війна – це радше 
наслідок процесів глобального масштабу, формування нового, «гібридного» світоустрою. 
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Військова агресія проти України, яка розпочалася у 2014 році, стала найяскравішим при-
кладом війни сучасності, але не причиною виникнення самої «гібридної» війни (або некон-
венційної війни, як прийнято вживати цей термін на Заході).

Перед науковцями постало завдання відреагувати на виклик, описати його, не 
заперечуючи, а приймаючи реальність такою, як вона є. Про це стверджує В. Горбулін 
[11, c. 15–16]. Як сараєвське вбивство вивільнило стиснуту пружину глибоких супе-
речностей і складних процесів, що призвели до Першої світової війни, так і анексія 
Криму Росією та її дії на Донбасі стали таким же тріггером для початку нової світової 
«гібридної» війни. 

Параметри цієї «гібридної» війни є відображенням нового «гібридного світу»: 
кон’юнктурна надумана причина початку війни, брехня під час її розгортання, майже 
повне моральне розкладання й деградація жителів країни-агресора, посилені постійним 
членством у Раді Безпеки ООН дії агресора в рамках формального міжнародного права, 
створення масованої інформаційної підтримки своїх дій, використання методів «активних 
заходів» у небачених досі масштабах [11, c. 7–8]. 

В. Горбулін стверджує, що спрощено геополітична мета Росії при розв’язуванні гло-
бального «гібридного» конфлікту полягає у тому, щоб методами «гібридної» війни зруйну-
вати існуючий світопорядок, відновити світопорядок часів «холодної війни» і в ньому посі-
сти звичне місце. Однак проблема полягає у тому, що це буде новий глобальний світо(без)
порядок, який не матиме нічого спільного із тим, що прагне повернути Росія. Світо(без)
порядок із новою розстановкою країн і новими «гібридними» війнами, із «гібридними» 
рішеннями у проблемних ситуаціях і «гібридним» міжнародним правом. У цьому вбача-
ється загроза і для самої Росії [11, c. 9].

Для перемоги у «гібридній» війні потрібно активніше осмислювати новій підхід 
і нову реальність, рішуче відмовитися від звичних і типових рішень у всіх сферах – зов-
нішньополітичній, військовій, економічній, інформаційній. В. Горбулін вказує на головний 
стратегічний виклик – не лише знайти тактично успішні відповіді на «гібридну» агресію, 
а й зрозуміти цей новий «гібридний» світ, його закони і закономірності (які нині здаються 
хаосом), скористатися цими знаннями [11, c. 11].

Є. Магда визначає «гібридну» війну як «прагнення однієї держави нав’язати іншій 
свою політичну волю шляхом комплексу заходів політичного, економічного, інформацій-
ного характеру без оголошення війни відповідно до норм міжнародного права» [9, c. 4]. 
«Гібридну» війну можна охарактеризувати як сукупність заздалегідь підготовлених і опе-
ративно реалізованих дій військового, дипломатичного, економічного, інформаційного 
характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. Її ключове значення полягає 
у підпорядкуванні інтересів однієї держави іншій в умовах формального збереження полі-
тичного устрою країни [9, c. 4].

Термін «гібридна війна» ввів Ф. Гоффман (F.G. Hoffman). Він вказує [що особливо 
приємно для істориків, як часто нам закидають марність гуманітарних знань в епоху 
суцільної комп’ютеризації!] на особливу цінність знання історії, a особливо «видатного 
і завжди актуального знавця конфлікту, випадку і людської натури – Фукідіда, актуального 
як ніколи» [15]. 

Говорячи про «гібридну» війну, фахівець зазначає, що найліпшим терміном для 
характеристики сучасної війни є «збіжність» (convergence). Конвергенція включає в себе 
поєднання фізичного і психологічного впливів, кінетичної і некінетичної зброї, військових 
і невійськових, мілітарної сили і спільноти, держави і недержавних акторів [15]. Гібридні 
загрози включають у себе всю низку засобів ведення війни включно із традиційними засо-
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бами, іррегулярними формуваннями, терористичними актами й використанням криміналь-
них елементів. У такому вигляді війни невійськові засоби ведення війн набувають такої ж 
ваги, як і власне воєнні дії [15].

Б. Парахонський також зазначає, що історичний досвід є досить вагомим чинником 
ведення «гібридних» війн сучасності. Такий тип має свою передісторію і веде початок від 
традицій більшовицької практики зовнішньої політики. Привабливі гасла, інформаційні 
операції, проросійські орієнтації населення вже тоді становили комплекс знарядь підрив-
ної діяльності, спрямованої на дестабілізацію і хаос, знищення національних урядів нових 
держав. Штучно створювані альтернативні уряди терміново закликали до вторгнення 
російські червоні війська [11, c. 59].

Отже, немає нічого нового під сонцем. Так колись сказав мудрий цар Соломон. 
В. Ленін залишив по собі значний ідейно-теоретичний спадок, в тому числі і у царині 
військової справи. Він приділяв багато уваги й часу вивченню і розробці проблем війни 
і миру, військової справи. Радянський військовий та історик М. Азовцев пише, що В. Ленін 
поєднав цілі політичні і військові; революційну теорію із практикою «класової боротьби 
трудящих» [із політичною діяльністю], революційний розмах із діловитістю, із кропіт-
кою організаційною і виховною роботою. Військова діяльність В. Леніна невід’ємна від 
усієї його політичної, партійної і державної роботи. Якщо прибрати ідеологічні штампи, 
ми побачимо, що радянський учений характеризує поняття, які по суті відповідають кон-
цепції «гібридної» війни, хоча дослідник і послуговується іншою термінологією.

М. Азовцев виділяє основні ленінські риси керівництва «революційною і озброєною 
боротьбою мас» [1, c. 3–21]. Перше, на що вказує М. Азовцев, це вміння виділяти головне 
і зосереджувати на ньому основну увагу партії. Створення «партії нового типу» визна-
чається як історична заслуга. У постанові Центрального Комітету партії «Про політику 
військового відомства», прийнятій у грудні 1918 року, було чітко сформульовано основний 
принцип партійного керівництва військовим будівництвом. Політика військового відом-
ства має ґрунтуватися на точному виконанні загальних директив, які давала партія, і під 
його безпосереднім контролем. 

В. Ленін і ЦК партії рішуче припиняли всілякі намагання послабити партійний вплив 
і керівництво у роботі всіх флангів армії і флоту. В. Ленін розробив основні принципи пар-
тійно-політичної роботи у Червоній Армії. Він вчив, що головним завданням «ідеологічної 
діяльності є виховання радянських воїнів у дусі безмежної відданості справі комунізму, 
соціалістичній Батьківщині, в дусі братерської дружби між народами нашої країни, проле-
тарського інтернаціоналізму, постійної пильності і високої свідомої дисципліни». 

Вирішальну роль у війні В. Ленін відводив народним масам. Він писав, що нині 
[початок ХХ ст.] війни ведуться народами і вимагають високоякісного людського матері-
алу. В. Ленін сформулював важливе положення про роль морального фактору у війні. Він 
писав, що перемога зумовлюється станом духу людей. На ІХ з’їзді зазначив, що рішучість 
більшовиків, їх непохитність у здійсненні лозунгу «ми скоріше загинемо, ніж здамося», 
стали вирішальним фактором їх перемоги. В. Ленін вимагав ставитися до війни як до мис-
тецтва, яке має свої специфічні закони, принципи і правила. Глибоке знання цих законів 
і вміння їх застосувати він вважав найважливішою умовою перемоги у війні. 

В. Ленін учив, що необхідно оволодіти всіма формами війни, навчитися із макси-
мальною швидкістю доповнювати одну форму іншою, постійно слідкувати за виникнен-
ням нових засобів і розроблювати інші. Він надавав пріоритет наступальним діям. У вирі-
шальний момент і у вирішальному пункті необхідно мати величезну перевагу над силами 
суперника. Вибрати головний напрям удару і діяти негайно. Важливою умовою перемож-
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ного наступу є всеохоплюючий розвиток потенційного успіху. Гегемонія у війні належить 
тому, хто бореться найенергійніше за всіх, хто користується будь-яким приводом для нане-
сення удару ворогу. Наступати швидко, рішуче, не збивати ворожі війська, а оточувати 
і знищувати їх. 

Оборона має бути активною і спрямованою на підготовку рішучого наступу. 
Мистецтво ведення війни полягає у розумному поєднанні всіх засобів і форм озброєної 
боротьби і стратегічної обстановки. Фактор раптовості відіграє важливу роль як у насту-
пальних, так і в оборонних діях. Потрібно вміло викривати і використовувати проти-
річчя в таборі суперника, слабкі сторони його стратегії, неухильно слідкувати за втілен-
ням у життя наказів. Невміння контролювати виконання наказів – загибель у військовій 
справі, наголошував В. Ленін. 

Очолюючи Центральний Комітет партії, будучи головою Ради Народних Комісарів 
і Селянської оборони, В. Ленін фактично здійснював керівництво у громадянській війні. 
Він постійно стежив за ситуацією на фронтах, бойовими діями Червоної Армії, добивався 
від Революційної Ради республіки, революційних рад фронтів і армій високого рівня керу-
вання військами, чіткої взаємодії родів військ, доброї організаторської роботи, суворої дис-
ципліни і належного контролю за виконанням директив партії і наказів військового відом-
ства [1, c. 3–21].

Додам до зазначеного вище ще дві риси ленінського керівництва, які М. Азоцев не 
зазначає, але, на мою думку, вони мають надважливе значення. Перше – надзвичайна гнуч-
кість тактики. В. Ленін узяв на озброєння слова К. Лібкнехта: «Якщо обставини зміняться 
за 24 години, то треба і тактику змінити за 24 години». В. Ленін дотримувався цього прин-
ципу незмінно. В. Ленін був готовий піти на будь-які жертви заради досягнення перемоги 
більшовиків. Червоний терор – це та тема, яку ми не можемо оминути. В. Ленін у доповіді 
на ІХ з’їзді РКП(б) визнав, що перемога більшовиків коштувала мільйонів жертв, і додав, 
що ці жертви були необхідні:

«… тільки завдяки тому, що партія була на сторожі, що партія була якнайсуво-
ріше дисциплінована, через те, що авторитет партії об’єднував усі відомства і установи, 
на заклик, що його дав ЦК як один ішли десятки, сотні, тисячі і кінець кінцем мільйони, 
тільки через те на користь «всесвітньої» нечувані жертви були принесені, – тільки через 
це чудо, яке сталося, могло статися» [7, c. 230].

Поколінню радянських людей і прихильникам комунізму по всьому світу добре 
відомі праці В. Леніна «Що таке «друзі народу» і як вони воюють проти соціал-демокра-
тів?», «Розвиток капіталізму в Росії», «Що робити?», «Крок вперед, два кроки назад», «Дві 
тактики соціал-демократії у демократичній революції», «Матеріалізм і емпіріокритицизм», 
«Імперіалізм як вища стадія капіталізму», «Держава і революція», «Чергові задачі радян-
ської влади», «Пролетарська революція і ренегат Каутський», «Дитяча хвороба «лівизни» 
в комунізмі», «Про продовольчий податок», «Про кооперацію» і ще низка статей, написа-
них для газет «Іскра», «Вперед», «Пролетаря», «Соціал-Демократ», «Правда». Їх читали, 
навіть конспектували. Потім про них забули, але нині твори В. Леніна містять у собі акту-
альну інформацію. 

Книга «Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі» була написана В. Леніним до від-
криття ІІ конгресу Комуністичного Інтернаціоналу, який відбувся влітку 1920 року. Мета 
її написання – допомогти «братнім партіям» віднайти правильний шлях революційної 
боротьби, дати рецепт приходу до влади комуністам в інших країнах. У книзі В. Ленін 
дав власне пояснення, як він розуміє диктатуру пролетаріату – це «наполеглива боротьба, 
кривава і безкровна, насильственна і мирна, воєнна і господарська [напевне, В. Ленін мав 
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на увазі економічну боротьбу – авт.], педагогічна і адміністраторська» [6, с. 26]. Іншими 
словами, Ленін вчив закордонних «товаришів», як правильно завойовувати симпатії загалу 
і приходити до влади.

У мистецтві завоювання влади В. Ленін виділяє три чинники, які необхідно брати до 
уваги, коли потрібно визначити обставини, що склалися на політичній арені, якщо партія 
прагне перемоги: організація, ідеологія, пропаганда і агітація.

1. Партійна організація. Перше, на що вказував В. Ленін у своєму «посібнику», – 
це дисципліна.

«Повторюю, досвід переможної диктатури пролетаріату в Росії показав наочно 
тим, хто не вміє думати або кому не доводилося міркувати про це питання, що безумовна 
централізація і найсуворіша дисципліна пролетаріату є однією з основних умов для пере-
моги над буржуазією» [6, c. 57].

«Напевно, тепер уже майже кожен бачить, що більшовики не протрималися б 
при владі не те що 2½ року, а й 2 ½ місяця без найсуворішої, справді залізної дисципліни 
в нашій партії, без найбільш повної і беззавітної підтримки її всією масою робітничого 
класу, тобто всім, що є у ньому мислячого, чесного, самовідданого, впливового, здатного 
вести за собою або захоплювати відсталі верстви» [6, c. 5].

2) Ідеологія. В. Ленін говорив, що спочатку потрібно переконати, а потім вже при-
мусити. Ми можемо переконатися, що марксизм-ленінізм виходить за рамки суто філо-
софських учень або теоретичних конструкцій науки, він стає ще й моральним мірилом, 
спонуканням до дій і основою світогляду людини, яка стала його адептом. На відміну від 
лібералізму, якому, за висловом Л. фон Мізеса, діла немає до людської душі, чому лібера-
лізм став певним маніфестом людей, які насамперед прагнуть свободи. Про марксизм-ле-
нінізм ми так не скажемо. Якщо для демократії ідеологія – це власне переконання людини, 
то для «лівих» партій ідеологія – це зброя.

«Насамперед постає питання: чим держиться дисципліна революційної партії 
пролетаріату? чим вона перевіряється? По-перше, свідомістю пролетарського аван-
гарду і його відданістю революції, його витримкою, самопожертвою, героїзмом. По-друге, 
його вмінням зв’язатися, зблизитися, до певної міри, коли хочете, злитися, із найширшою 
масою трудящих, насамперед пролетарською, але і з непролетарською трудящою масою. 
По-третє, правильністю політичного керівництва, здійснюваного цим авангардом, пра-
вильністю його політичної стратегії і тактики за умови, що найширші маси власним 
досвідом переконалися у цій правильності. Без цих умов дисципліна у революційній партії, 
дійсно здатній бути партією передового класу, який має повалити буржуазію і перетво-
рити все суспільство, нездійсненна. Без цих умов спроби створити дисципліну неминуче 
перетворюються у пустишку, у фразу, у кривляння. Ці умови не можуть виникнути відразу. 
Вони виробляються лише довгою працею, тяжким досвідом; їх вироблення полегшується 
правильною революційною теорією, яка не є догмою, а остаточно складається лише в тіс-
ному зв’язку із практикою дійсно масового, дійсно революційного руху» [6, c. 6–7].

3) Пропаганда та агітація. Завдяки своєму «шостому чуттю» В. Леніну вдалося 
вловити Zeitgeist ХХ століття – роль мас в історії. Якщо раніше політика і війна були спра-
вою небагатьох, вузького кола обраних, то із початком Першої світової війни величезна 
кількість людей була втягнута у політику, навіть більше – рішення широкого загалу стало 
визначальним. Тому третім фактором досягнення успіху більшовиків В. Ленін визначає 
пропаганду і агітацію.

«Щоб уміти допомогти «масі» і завоювати симпатії, співчуття, підтримку «маси», 
потрібно не боятися труднощів, причіпок, підніжок, образ, переслідувань з боку «вож-
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дів» (які, будучи опортуністами і соціал-шовіністами, здебільшого прямо або посередньо 
пов’язані у буржуазією і поліцією) і обов’язково працювати там, де є маса» [6, c. 34].

Для В. Леніна характерне навіть «гібридне» мислення. Він часто висловлювався мета-
форами, в нього були розмиті кордони між військовими і невійськовими засобами боротьби; 
в більшовицькій ідеології культура, віра, партійна організація, військові питання, економіка 
настільки тісно переплетені, що між ними фактично немає меж, одне переходить в інше. 

Цей тип мислення перейняли й послідовники В. Леніна. Наприклад, у підручни-
ках із історії КПРС часто зустрічаються визначення: «перегрупування сил для наступу 
на капіталістичні елементи», «наступ соціалізму по всьому фронту», «битва за хліб», 
«радянські люди трудилися на мирному фронті соціалістичного будівництва», «боротьба 
партії за технічне переозброєння народного господарства», «героїчний труд радянських 
людей», «організовуючи маси на відновлення і подальший розвиток народного господар-
ства, партія ясно вказувала велику мету боротьби – побудова комунізму», «партія очо-
лила похід вчених, інженерів, новаторів, які шукали нових шляхів у науці і техніці, орга-
нізувала запровадження технічних досягнень у виробництво», «боротьба за виконання 
рішень ЦК», «боєздатність партійних організацій», «наступ на ідеологічному фронті», 
«почався героїчний рух мас за найшвидше перетворення рішень з’їзду в життя», «на селі 
йшла напружена боротьба за збільшення виробництва хліба та інших сільськогосподар-
ських продуктів». В. Ленін захопив не тільки одну країну – він захопив у полон душі 
цілих поколінь людей. 

В. Ленін говорив, що для захоплення влади робітничий клас має оволодіти всіма 
формами боротьби:

«Звідси випливають два дуже важливі практичні висновки: перший, що революцій-
ний клас для здійснення свого завдання повинен вміти оволодіти усіма без найменшого 
винятку формами або сторонами суспільної діяльності (доробляючи після завоювання 
політичної влади, іноді з великим ризиком і величезною небезпекою те, що він не доробив 
до цього завоювання); другий, що революційний клас повинен бути готовим до найбільш 
швидкої і несподіваної зміни однієї форми іншою» [6, c. 76].

В. Ленін додає, що нерозумна і навіть злочинна поведінка тієї армії, яка не готується 
оволодіти всіма видами зброї, всіма засобами боротьби, які є чи можуть бути у непри-
ятеля. Далі цитата, яка наочно демонструє всю сутність ленінської тактики і її наскрізну 
гібридність:

«Кожний погодиться, що нерозумна або навіть злочинна поведінка тієї армії, яка 
не готується оволодіти всіма видами зброї, всіма засобами і прийомами боротьби, які 
є або можуть бути у ворога. Але до політики це ще більше стосується, ніж до військової 
справи. У політиці ще менше можна знати наперед, який засіб боротьби буде при тих 
чи інших майбутніх умовах застосовним і вигідним для нас. Не володіючи всіма засобами 
боротьби, ми можемо зазнати величезної, іноді навіть вирішальної, поразки, якщо неза-
лежні від нашої волі зміни у становищі інших класів висунути на чергу дня таку форму 
діяльності, в якій ми особливо слабі. 

Володіючи всіма засобами боротьби, ми перемагаємо напевно, раз ми представ-
ляємо інтереси дійсно передового, дійсно революційного класу, навіть коли обставини не 
дозволяли нам пустити в хід зброю, найбільш для ворога небезпечну, зброю, яка найш-
видше завдає смертельних ударів. Неосвічені революціонери часто думають, що легальні 
засоби боротьби опортуністичні, бо буржуазія на цьому поприщі особливо часто (най-
паче у «мирні», не революційні часи) обманювала робітників; а нелегальні засоби боротьби 
революційні. Але це неправильно» [6, c. 76–77].
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Книга містить не тільки теорію. В. Ленін дав і практичні поради. Комуністам в Анг-
лії, вважав він, потрібно неодмінно використовувати і парламентські вибори, і перипетії 
ірландської, колоніальної, всесвітньо-імперіалістичної політики британського уряду, всі 
інші галузі, сфери, сторони суспільного життя, у всіх працювати по-новому. Комуністи 
в Західній Європі і Америці мали навчитися створювати новий парламентаризм, для того, 
щоб їх партія мала можливість вільно розповсюджувати свої лозунги, розкидати і розно-
сити листівки, об’їжджати і обходити квартири робітників, хатини сільських пролетарів, 
забиратися у найбільш простонародні шинки, втиратися до самих простонародних союзів, 
товариств, випадкових зібрань, знайомити народ із більшовизмом. Вони мали працювати 
над вирішенням практичних задач, все більше різноманітних, все більше пов’язаних зі 
всіма галузями суспільного життя, «все більше відвойовувати у буржуазії одну область за 
іншою» [6, c. 278–280].

Успішно застосувавши ці методи на Україні, В. Ленін вже добре знав, чому навчити 
своїх послідовників. Тому книгу В. Леніна ще зарано відправляти до архіву. Майже щодня 
ми можемо бачити, як ці поради втілюються у життя. Пропаганда і агітація актуальні 
й нині, хоча листівки вже ніхто не розкидає, але ними рясніє весь інтернет. Ці методи 
дієві, ми це теж можемо спостерігати. Ленінська методологія завоювання свідомості діє. 
Проте демократи не слабші за комуністів. Однакові методи успішно можуть застосувати 
й ті, хто «по інший бік барикад». Проаналізувавши книгу, можна зрозуміти, що потрібно 
Україні для успіху. Нічого нового, про ці речі ведеться багато розмов іще здавна, але далі 
розмов справа не йде.

1. Ідеологія. Цей термін вже встиг набути негативного сприйняття. Мова заходить 
про ідеологію здебільшого тоді, коли йдеться про держави тоталітарні або авторитарні. 
Звісно, певне логічне пояснення в цьому є. у минулому цей термін дискредитували біль-
шовики, але не ідеологія для «промивання мозку» потрібна українській державі, а україно-
цетрична, людиноцентрична, державницька ідеологія, заснована на традиційних цінностях 
українського народу і на кращих демократичних надбаннях людства. Скажімо відверто: 
українське суспільство атомізоване, розбалансоване, позбавлене національної ідеї. Ми 
зазнавали невдач у Криму і на Сході України не тільки тому, що ворог був сильним, 
а й тому, що українські позиції були слабкі. Не тільки тому, що ворог мав, на що напасти, 
а й тому, що ми не мали, що захистити. Тому виховання національної ідеї у широких народ-
них масах – це не пафосні заклики, а необхідність, зумовлена об’єктивними обставинами.

2. Пропаганда і агітація. Не можу сказати, що її немає, але зусиль у цій царині не 
досить. Нині ми маємо обмаль українських ЗМІ (тобто, україноцентричних), книговидань, 
випуску фільмів і телепрограм, наукового-популярної літератури, у школах і нині працю-
ють учителі, які Україну не люблять. Для перемоги необхідно, щоб державні програми із 
патріотичного виховання працювали не тільки «на папері» й у звітах, а у реальному житті.

3. Організація. Іще одне болюче питання. Поганий кадровий відбір як корозія роз’їдає 
українську державу. Можна складати цілі списки ініціатив і реформ президентів і урядів 
України, які зазнали невдач тільки через те, що на місцях не вистачало кваліфікованих 
і добре вмотивованих кадрів. В. Ленін добре усвідомлював цінність гарних кадрів, знав, 
якої шкоди можуть завдати погано підготовлені або непатріотичні кадри чи кар’єристи. Усе 
своє життя В. Ленін вів боротьбу із опонентами й докладав заради цього багатьох зусиль. 
Негативний досвід нас навчив, що у кадровій політиці більшовики мали рацію.

В. Ленін готувався до перевороту 20-х років. Він думав про революцію день і ніч. 
Н. Крупська згадувала, що, перебуваючи у засланні, В. Ленін ночами обмірковував план 
революції. На основі марксистської філософії В. Ленін розробив власну, так званий 
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«марксизм-ленінізм». Він перетворив програму соціал-демократичної партії на світогляд, 
майже релігію. В. Ленін пішов настільки далеко, що створив власну мораль, яку розділяли 
його прихильники. 

Дисципліна у партійній організації була настільки суворою, що ця партія більше була 
схожа на армію: жорсткий відбір, залізна дисципліна і навчання партійців. Потрібно від-
дати належне В. Леніну, він умів підбирати людей. Більшовики першого покоління – люди 
сильні, сміливі, вольові, здатні здійснити переворот. Керуючись настановою Ф. Енгельса, 
В. Ленін усвідомлював оточуючу дійсність, але не для того, щоб підкоритися реаліям. 

В. Ленін ніколи не змінював поглядів і мету – він міняв тактику. Тому «військо» 
більшовиків виявилося сильнішим за опонентів, а перемога В. Леніна була закономірні-
стю. В. Ленін – це зразок мислення і дій генерала у «гібридній» війні. Він не упускав 
жодної нагоди для використання ситуації у власних цілях – неважливо, з якого приводу, 
неважливо, на якому фронті «гібридної» війни – ідеологічному, політичному чи військо-
вому. В. Ленін розробив універсальні методи ведення «гібридної» війни.

В. Ленін застосовував і обман, і хитрощі. До останнього моменту він приховував 
свої наміри щодо Жовтневого перевороту, використовував слабкі сторони своїх ворогів. 
Обіцяв селянам землю, щоб привернути маси на свою сторону, хоча від самого початку 
більшовики знали, кому буде належати державне майно. Закріпившись при владі, він зни-
щив своїх колишніх союзників, коли вони стали конкурентами. Будемо відвертими: біль-
шовизм не прижився б, не протримався б так довго, якщо б для його перемоги не було 
підготовано ґрунт. Для сучасних аналітиків важливо не тільки ганити більшовиків і їх амо-
ральні дії, а й підкреслювати правильність їх методів. Варто зазначити не тільки те, в чому 
більшовики були неправі, а й те, у чому вони мали рацію. Варто вивчати не тільки помилки 
українських державних діячів, а й правильні дії більшовиків.

Ленінська «гібридна» війна – це наполеглива боротьба, кривава і безкровна, насиль-
ницька і мирна, військова і економічна, педагогічна і адміністративна. Спочатку переконати, 
а потім примусити. Так вчив В. Ленін. «Гібридна» війна – це брехня і гроші, багато грошей. 
Історія неодноразово нам це довела. У сучасній «гібридній» війні нічого нового немає. Усі 
методи і засоби, які застосовуються в наші дні, вже випробувані і опрацьовані 100 років тому, 
але історію мало хто знає добре. Тому брак знання – головна загроза сучасності. Ignorantia 
не може слугувати виправданням. На незнання й інтелектуальну обмеженість розраховують 
сучасні стратеги і тактики гібридної війни, розповсюджуючи всілякі міфи і фейки.

Ф. Гофман писав, що потрібно вивчати досвід Пелопоннеської війни, описаної 
Фукідідом. Можливо, так воно і є для Сполучених Штатів Америки, але для нас це – наша 
війна. Ось чому В. Ленін актуальний як ніколи.
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“LEFT-WING” COMMUNISM: AN INFANTILE DISORDER” 
A CONTEMPORARY APPROACH
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The book “Left-Wing Communism”: an Infantile Disorder” was written by Vladimir Lenin on 
the Second Congress of the Comintern and targeted to “bestow the young Communist parties the rich 
experience of the Bolsheviks”, the preface to the volume of V. Lenin works stated. The whole purpose 
of the book was to teach how to manage with the political ruling, and how to gain the positive public 
reputation. V. Lenin itself appreciated the October coup d’état as the event of great importance. Not 
only because it became the source of inspiration for the left movements abroad, but also because it had 
demonstrated the general patterns of revolutionary upheavals inherent all the countries. Consequently, 
V. Lenin came up to the conclusion that the strategy and tactics of the Bolsheviks had the global significance.

First, the experience showed that the Bolsheviks could realize their plans due the absolute 
centralization and rigorous discipline inside the party. Without the ideological rout of their adversaries, 
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it was impossible to save the “combat unity” and become the “guiding force of the working class’ for 
the party. The ruling idea of the book that V. Lenin pointed many times is the mandatory principle to “work 
in the masses”.

V. Lenin instructed to rethink and employ the main principles of Marxism such as the party 
experience, the labor and Communist movement, with artful reproach, according to the specific historical 
and national singularity of every country. In consequence, as V. Lenin suggested, the Communist should 
learn all the forms and means of struggle, they also should pick up to exploit the controversies among their 
rivals, to apply the versatile tactics and compromises. 

When the Soviet Union collapsed the expedience of use of the Marxist-Leninist doctrine was 
revised and neglected as issue. However, the essential of turn the attention toward the Bolshevik strategy 
and tactics came up again when the Russian aggression towards Ukraine happened. This war was denounced 
as a hybrid war. The tactics of modern hybrid war seems similar to the Lenin’s one. Consequently, we cannot 
deny the possibility of some adaptation of V. Lenin’s strategy and tactics to the modern times. That is why 
the detailed inquiry of the V. Lenin methodology seems to be very effective for framing effective response 
to hybrid challenges.

Key words: V. Lenin, “hybrid” war, ideology, organization, propaganda, agitation, party staff.
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Юлія Лемко
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Останніми роками Україна є активним учасником європейських інтеграційних процесів, що 
насамперед зумовлюється наявністю спільних кордонів із країнами-членами Європейського Союзу. 
Нині актуальними є дослідження розширення ЄС, вступу України до СОТ, світової економічної кризи 
та інших процесів глобалізації, які мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток України. 

Життя ставить перед українським суспільством нові виклики зовнішнього і внутрішнього 
походження, які спричиняють різку диференціацію українських регіонів, насамперед прикордонних, 
у першу чергу за інтегральним показником, яким є показник рівня людського розвитку. Така дифе-
ренціація спричиняє соціальну напруженість і призводить до наростання відчуженості між грома-
дами та регіонами, що становить загрозу національній безпеці української держави. 

Ключовою проблемою трансрегіонального розвитку є значні диспропорції соціально-еконо-
мічного стану прикордонних регіонів, низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна 
діяльність. Нині господарство деяких регіонів базується лише на одній чи двох галузях, підприєм-
ствах. Роль транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах визначається можливістю 
прискорення процесів вирівнювання життєвого рівня населення прикордонних територій до серед-
ньоєвропейського та досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон до повної 
інтегрованості простору. 

Актуальністю цієї статті є дослідження одного з важливих кроків, який сприяє виходу із 
такого становища, а саме використання потенціалу транскордонного співробітництва як інновацій-
ного інструменту державної регіональної політики. Нині відбувається зміна парадигми регіональ-
ного розвитку, що вимагає переосмислення нормативного забезпечення регіонального розвитку 
та єврорегіонального співробітництва якраз крізь призму конкурентоспроможності регіонів і терито-
рій з урахуванням європейського і світового досвіду. 

На шляху до європейської інтеграції Україна має побудувати струнку систему ефективно дію-
чих економічних і культурних зв’язків з країнами європейської спільноти, зокрема через ефективне 
залучення механізмів транскордонного співробітництва. Саме в цьому полягають особливості дер-
жавної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі державо-
творення України.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, конкурентоспроможність, Європейський 
Союз, регіональний розвиток.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років вказує на великий інтерес до про-
блем конкурентоспроможності прикордонних регіонів. Можна виокремити низку дослі-
джень із цієї проблеми у вітчизняних вчених М. Долішнього, В. Гейця, Ю. Макогона, 
С. Писаренко, Н. Мікули. Наукові розробки цих дослідників пов’язані з вивченням просто-
рового розвитку та співробітництва прикордонних регіонів у межах функціонування ЄС 
і використання відповідного досвіду для України. 
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Актуальність питання транскордонного співробітництва є настільки високою, що 
зберігається вже не одне десятиліття, а також набуває все більшого значення як на загаль-
нодержавному, так і на локальному рівнях. Зокрема, в сучасних умовах доцільність дослі-
дження зумовлена значним зростанням обсягів і змін сутності усіх форм міжнародної вза-
ємодії за участю в ньому суміжних регіонів, інтеграційних об’єднань.

Метою статті є дослідження сучасних процесів транскордонного співробітництва 
за участю України, виявлення проблем і перспектив активізації цього процесу в умовах 
сучасних інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Нині вирішення проблем транскордонних регіонів 
є одним із пріоритетних напрямів регіональної політики Європейського Союзу. Оскільки 
триває процес розширення процесів євроінтеграції, можемо стверджувати про зростання 
ролі транскордонного співробітництва регіонів, про відкриття нових можливостей для 
активізації господарської діяльності на периферійних територіях, а також про підвищення 
їх конкурентоспроможності. Основною роллю транскордонного співробітництва в інтегра-
ційних процесах є можливість прискорення процесу вирівнювання життєвого рівня насе-
лення прикордонних територій до середньоєвропейського [2].

Згідно з твердженнями представників Асоціації європейських прикордонних регі-
онів (далі – АЄПР) транскордонне співробітництво приносить декілька «вартостей» 
у розвиток громад і регіонів, а саме додану вартість, політичну додану вартість, інститу-
ційну додану вартість, соціально-економічну додану вартість та соціокультурну додану 
вартість [2].

Європейська додана вартість заснована на попередньому досвіді населення, яке про-
живає у сусідніх прикордонних регіонах, прагне співпрацювати і сприяє просуванню таких 
цінностей як мир, свобода, безпека та дотримання прав людини.

Політична додана вартість сприяє розвитку Європи та процесу європейської інте-
грації, а також спільному співжиттю народів, їх взаєморозумінню та довірливим відноси-
нам. До основних цілей належить також реалізація принципів субсидіарності та партнер-
ства, сприяння економічному та соціальному згуртуванню і співробітництву;

Інституційна додана вартість включає:
1) активне залучення громадян, влади, політичних і соціальних груп по обидві сто-

рони кордону;
2) точні знання про сусіда (його регіональні органи влади, соціальних партнерів);
3) довгострокове транскордонне співробітництво інституцій, які є спромож-

ними (функціонувати у партнерстві, що діє по вертикалі та горизонталі, незважаючи 
на різний обсяг відповідальності та відмінність в організаційних принципах побу-
дови; діяти як бенефіціар цільової допомоги та робочий партнер, здатний отримати та  
керувати фондами):

4) спільне створення, реалізація та фінансування транскордонних програм і  
проектів.

Соціально-економічна додана вартість виявляється у відповідних регіонах через [2]:
1) мобілізацію його внутрішнього потенціалу, зокрема через інтенсифікацію діяль-

ності регіональних та місцевих інституцій як партнерів та ініціаторів транскордонного 
співробітництва;

2) залучення представників економічного та соціального секторів (торгових палат, 
асоціацій, підприємств, торгових асоціацій, культурних і соціальних закладів, організацій 
з охорони навколишнього середовища та туристичних агенцій);

3) відкриття ринку праці та гармонізацію кваліфікації людських ресурсів;
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4) додатковий розвиток території, зокрема в сфері інфраструктури, транспорту, 
туризму, охорони навколишнього середовища, освіти, досліджень і співробітництва між 
малими та середніми підприємствами, а також через створення додаткових робочих місць;

5) вдосконалення планування просторового розвитку та регіональної політики, 
включно охорони навколишнього середовища;

6) покращення транскордонної транспортної інфраструктури.
Соціокультурна додана вартість відображається через:
1) тривале, повторюване розповсюдження інформації та знань про географію, струк-

туру, економіку, соціально-культурну сферу та історію транскордонного регіону, зокрема 
і засобом використання ЗМІ;

2) загальні відомості про транскордонний регіон, представлені в картах, публіка-
ціях, навчальному матеріалі тощо;

3) розвиток спеціалізованих закладів, які є носіями інформації, зокрема цер-
ковних громад, шкіл, освітніх закладів для молоді та дорослих, культурних асоціацій,  
бібліотек, музеїв;

4) рівні можливості та всесторонні знання про мову сусідньої країни чи її діалекти, 
які є складником транскордонного регіонального розвитку та передумовою для комунікації.

З 13 по 17 січня 2020 року відбувся робочий візит генерального секретаря АЄПР 
Мартіна Гільєрмо Раміреса до України. Метою візиту було обговорення питань щодо роз-
витку транскордонного співробітництва між Україною та ЄС; проведення Асамблеї укра-
їнських прикордонних регіонів та єврорегіонів у 2020 році в м. Ізмаїл Одеської області, 
Єврорегіон «Нижній Дунай»; початок нового бюджетного періоду Європейського Союзу 
з 2021 по 2027 роки. Візит відбувся з ініціативи Інформаційного центру Асоціації європей-
ських прикордонних регіонів при Харківському національному економічному університеті 
ім. Семена Кузнеця (ХНЕУ) та громадської організації «Центр розвитку Бессарабії» [6]. 

Це був найрезультативніший візит за останній рік, оскільки за його підсумками 
були прийняті рішення щодо розробки Стратегії розвитку Бессарабії, планування дій щодо 
організації та проведення Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів 
у 2020 році в Ізмаїлі та участі у європейських грантових програмах нового бюджетного 
періоду Європейського Союзу з 2021 по 2027 роки.

Отже, розвиток транскордонного співробітництва є пріоритетом у реалізації полі-
тики сусідства ЄС. Нині транскордонне співробітництво здійснюється на двох рівнях: між-
державному та рівні територіальних громад, органів їх місцевого самоврядування та міс-
цевих органів виконавчої влади.

Протягом останніх 10 років в Україні приділялася значна увага та надавалася полі-
тична підтримка розвитку транскордонного співробітництва, створено договірно-правову 
базу для такого співробітництва, встановлено правові механізми підготовки та реаліза-
ції спільних із державами-членами ЄС проектів прикордонного співробітництва, в тому 
числі процедуру проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного 
співробітництва.

За такий період прийнято три державні програми розвитку транскордонного 
співробітництва: Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 
2007-2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2006 року № 1819 (Офіційний вісник України, 2006 рік, № 52, ст. 3510), Державну 
програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, затверджену 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року № 1088 (Офіційний 
вісник України, 2010 рік, № 92, ст. 3264), Державну програму розвитку транскордон-
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ного співробітництва на 2016-2020 роки, затверджену постановою Кабінету Міні-
стрів України від 23 серпня 2016 року № 554 (Офіційний вісник України, 2014 рік,  
№ 70, ст. 1966). 

Нині поданий проект четвертої Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2021-2027 роки. Метою цієї програми є підвищення конкурентоспро-
можності прикордонних регіонів України шляхом активізації та розвитку транскордон-
ного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, 
наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між 
суб’єктами і учасниками таких відносин з України і сусідніх європейських держав в умо-
вах прикордонної співпраці [3].

В сучасних умовах розвитку суспільних відносин, а також зовнішніх викли-
ків і загроз формування та поглиблення добросусідських відносин і транскордон-
ного співробітництва є особливо актуальним. Зазначимо, що Україна має європей-
ський вектор розвитку, а транскордонне співробітництво є одним із найефективніших 
інструментів поглиблення взаємодії суб’єктів-учасників транскордонного співро-
бітництва. Це сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального роз-
витку, прискоренню процесів наближення рівня життя населення прикордонних регі-
онів до середньоєвропейського рівня та здійсненню євроінтеграційних заходів на  
регіональному рівні [1].

Нині одним із найсерйозніших викликів для України є збройна агресія на сході 
України та анексія Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, що робить не 
можливим реалізацію транскордонного співробітництва з цією державою. Загалом окупо-
вано 43,7 тис. км2, а саме 7,2% території України (Донецька область, Луганська область, 
Автономна Республіка Крим). На цих територія проживало 13% населення України та фор-
мувалося 13,7% ВВП (у 2013 році).

Серед інших проблем, що стримують ефективність транскордонного співробітни-
цтва в Україні, є [4]:

– наявність суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордон-
них регіонів (результати аналізу соціально-економічного розвитку свідчать про розрив 
рейтингової оцінки деяких прикордонних регіонів України більш ніж у 15 разів. Волин-
ська, Сумська, Закарпатська та Луганська області займали найнижчі позиції станом  
на 2019 рік);

– низький рівень зайнятості населення прикордонних регіонів (протягом  
2014-2019 років кількість економічно активного населення в Україні зменшилася з 19,9 млн 
осіб до 16,3 млн осіб. Станом на 2018 рік показник рівня зайнятості населення прикордон-
них територій у середньому становив 62,61% (Волинська та Донецька області);

– високий рівень безробіття населення в Україні (протягом 2015-2019 років рівень 
безробіття зріс із 9,1% до 9,2%. Така ситуація провокує населення прикордонних територій 
до трудової міграції за кордон, що є значною проблемою. За даними Інституту демографії 
та соціальних досліджень у 2019 році кількість трудових мігрантів становила 2,7 млн осіб, 
з них більше ніж 50% – мешканці західних регіонів);

– негативний зовнішньо-торгівельний баланс, низький темп приросту експорту 
та імпорту товарів і послуг (проблемним є те, що імпорт у структурі торгівлі прикордон-
них регіонів та України здебільшого представлений споживчими товарами, що становить 
більше однієї його третини, а експорт здебільшого складається із сировини та з проміжних 
товарів із відносно низьким технологічним складником);
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– незавершеність правового оформлення та демаркації державного кордону України;
– низька пропускна спроможність пунктів пропуску та невідповідний рівень їх 

облаштування [4];
– низький рівень міграційного приросту населення. За даними Держстату у 2019 році 

із прикордонних регіонів України вибуло 420 344 особи, у 2018 – 478 998 осіб, міграційний 
приріст становив 30 485 осіб (у 2018 – 1964 особи). У 2018 році з України виїхало в 4 рази 
більше осіб, ніж у 2016 році;

– відсутність достатнього обсягу фінансового забезпечення реалізації заходів і про-
єктів (програм) транскордонного співробітництва;

– низький рівень активності суб’єктів та учасників транскордонного співробітни-
цтва щодо реалізації проєктів транскордонного співробітництва;

– недостатній рівень якості проєктного менеджменту на рівні місцевої виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, що визначає низьку спроможність місцевих 
суб’єктів до залучення зовнішнього фінансового ресурсу для реалізації спільних проєктів.

Транскордонне співробітництво в Україні реалізується на основі міжнародного 
та вітчизняного законодавства, що включає Європейську рамкову конвенцію про транскор-
донне співробітництво між територіальними общинами або властями (приєднання України 
до конвенції відбулося 14 липня 1993 року) та додаткові протоколи до неї, Закони України 
«Про транскордонне співробітництво», «Про засади державної регіональної політики», 
«Про стимулювання розвитку регіонів», Державну стратегію регіонального розвитку 
України [3].

Нова державна політика регіонального розвитку визначатиме активізацію участі 
України в імплементації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та роз-
виток транскордонного співробітництва насамперед на тих територіях, які потребують осо-
бливої уваги з боку держави і застосування спеціальних механізмів та інструментів сти-
мулювання їх розвитку, одним із пріоритетних напрямів регіонального розвитку в рамках 
Державної стратегії регіонального розвитку на новий плановий період 2021-2027. Реаліза-
ція заходів в рамках цього напряму відбуватиметься, у тому числі, і за рахунок Програми [4].

Розвиток транскордонного співробітництва здійснюватиметься в рамках міжурядо-
вих рад, комісій, робочих груп, а саме Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань 
транскордонного співробітництва, Українсько-Угорської міжурядової змішаної комі-
сії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва, Українсько-Польської 
міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, Міжурядо-
вої Українсько-Румунської робочої групи з транскордонного та міжрегіонального співро-
бітництва, українсько-білоруської Робочої групи з питань міжрегіонального та транскор-
донного співробітництва.

Одним із інструментів забезпечення розвитку транскордонного співробітництва є нові 
форми транскордонного співробітництва – європейські об’єднання територіального співро-
бітництва та об’єднання єврорегіонального співробітництва, створення та функціонування 
яких сприятиме поглибленню добросусідських відносин прикордонних регіонів [7].

Урядом передбачається реалізація програми, яка забезпечуватиметься шляхом вико-
нання програмних заходів за чотирма напрямами [4]:

1) реалізації в Україні Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону 
та Дунайської транснаціональної програми;

2) реалізації проєктів (програм), що фінансуються за рахунок міжнародної технічної 
допомоги, а також в рамках фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне 
співробітництво» (NDICI);
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3) розвитку прикордонної інфраструктури гірських територій Карпат;
4) з метою фінансового забезпечення реалізації заходів і проєктів транскордонного 

співробітництва необхідним є створення державного фонду розвитку транскордонного 
співробітництва у складі загального фонду державного бюджету в обсязі, передбаченому 
Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Тому можна стверджувати про необхідність внесення коректив у процес транскор-
донного співробітництва України, оскільки сучасний стан розвитку транскордонного співро-
бітництва українських громад і регіонів свідчить про існування таких проблем і труднощів:

1) недосконалість і відсутність єдиних нормативно-правових стандартів щодо утво-
рення єврорегіонів та їх діяльності, їх наближення до європейських стандартів;

2) недосконала модель координації державної політики у галузі транскордонного 
співробітництва на національному рівні;

3) брак незалежності органів місцевого врядування щодо здійснення великих проєк-
тів у галузі транскордонного співробітництва;

4) недостатня залученість до транскордонного співробітництва недержавних уста-
нов, громадських організацій та підприємницьких структур;

5) недостатня фінансова підтримка з боку держави програм транскордонного спів-
робітництва;

6) низький рівень використання туристичного потенціалу прикордонних регіонів 
і культурної спадщини.
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CROSS-BORDER COOPERATION AS AN IMPORTANT FACTOR  
OF REGIONAL COMPETITIVENESS
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Department of Political Science and International Relations

Stepana Bandery str., 12, 79000, Lviv, Ukraine

In recent years, Ukraine has been an active participant in European integration processes, primarily due 
to the existence of common borders with European Union member states. Today, studies of EU enlargement, 
Ukraine’s accession to the WTO, the global economic crisis, and other processes of globalization that have 
a significant impact on the socio-economic development of the Ukrainian state are relevant. 

Life poses new challenges to Ukrainian society of external and internal origin, which together cause 
a sharp differentiation of Ukrainian regions, especially border regions, primarily in terms of the integrated 
indicator, which is an indicator of the level of human development. Such differentiation causes social tensions 
and leads to increasing alienation between communities and regions, which poses a threat to the national 
security of the Ukrainian state. 

The main problem of transregional development is significant disparities in the socio-economic 
condition of border regions, low competitiveness and investment and innovation, we note that the economy 
of some regions today is based on only one or two industries, enterprises. The role of cross-border cooperation 
in integration processes is determined by the possibility of accelerating the processes of equalization 
of living standards of the border areas to the Central European and achieving free movement of goods, 
people and capital across the border to full integration of space.

The purpose of this article is to explore one of the important steps that contribute to overcoming this 
situation, namely the use of the potential of cross-border cooperation as an innovative tool of state regional 
policy. After all, today there is a paradigm shift in regional development, which requires a rethinking 
of regulatory support for regional development and Euroregional cooperation precisely through the prism 
of competitiveness of regions and territories, taking into account European and world experience. 

On the path to European integration, Ukraine needs to build a coherent system of effective economic 
and cultural ties with the countries of the European Community, in particular through the effective 
involvement of cross-border cooperation mechanisms. This is the peculiarity of the state regional policy 
and the development of local self-government at the present stage of state formation of Ukraine.

Key words: cross-border cooperation, competitiveness, European Union, regional development.
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РОЗВИТОК РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ У ЗМІЦНЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Володимир Лісовський
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
пр. Героїв України, 9, 54000, м. Миколаїв, Україна

У статті автор розкриває сутність національної безпеки, її трактування, яка на сучасному 
етапі стала справді важливим питанням теорії безпекознавства нового тисячоліття. Визначення 
нових викликів і загроз, які постають перед людством, розуміння сутності сучасних загроз і викли-
ків сприяє методологічному обґрунтуванню завдань забезпечення національної безпеки. Звертається 
увага на національні інтереси України щодо збереження стратегічної рівноваги в існуючому геополі-
тичному оточенні в питаннях зміцнення національної і міжнародної безпеки. 

Розглядається феномен резільєнтності, який може стати для країни найкращим показником 
успішності перед загрозами майбутнього хаосу та руйнування традиційних вимірів матеріальної 
успішності діяльності уряду. Автором приділено увагу також історії розвитку концепції резільєнтно-
сті, перших досліджень, що призвели до виокремлення цього факту у психології, а також діагностич-
ному інструментарію вимірювання рівня його різних аспектів. 

З’ясовано, що зміст резільєнтності як для окремої людини, так і для країни загалом полягає 
в умінні протидіяти впливам зовнішнього оточення та швидко пристосовуватися до сучасних реалій 
із мінімальними втратами для самої країни. Розглянуто досвід формування резільєнтності на при-
кладі різних країн з метою їх застосування на теренах України. Окрему увагу приділено характе-
ристиці європейського довкілля безпеки та впливові євроінтеграційних процесів на безпеку України. 

Аналізуються основні дослідження сучасних тенденцій глобальних інтеграційних процесів, 
які не залишають осторонь Україну, про що свідчить її геополітичний курс увійти в європейський 
простір у статусі правової, демократичної та соціальної держави, що зумовлює потребу у внутрішній 
трансформації системи публічного управління на засадах європейської концепції «належного вряду-
вання» та її базових принципах: відкритості, інноваційності, співпраці та взаємодопомоги, інтеграції 
різних соціальних структур. Нерозв’язані глобальні проблеми сучасності також наповнюють новим 
змістом поняття загроз національній безпеці.

Ключові слова: нація, суспільство, цивілізація, протистояння, міжнародні конфлікти, концеп-
ція, тероризм, фактори ризику.

Вступ. Нині важко знайти більш актуальну для політиків і політологів, філософів 
і психологів, аналітиків і теоретиків, а також для населення практично всіх країн і наро-
дів проблему, ніж проблема власної безпеки. Слід констатувати, що у ХХІ століття люд-
ство ввійшло у духовно-ціннісній кризі, одним із найнебезпечніших виявів якої є падіння 
моральності, поширення екстремізму, сепаратизму та тероризму, виникнення гібридних 
війн, що зумовлено здебільшого протистоянням по лінії країн Західної цивілізації, ара-
бо-мусульманського та російсько-азіатського світів. Україна перебуває на перетині цих 
цивілізацій і стала об’єктом цивілізаційного протистояння. 

У цій ситуації стає все більш зрозумілим, що сучасна криза – це не стільки еконо-
мічна, скільки криза системи цінностей і системи уявлень про глобальні процеси, тобто 
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гуманітарна криза. Українські реалії в новому столітті формуються із великої кількості 
чинників, спричинених, окрім внутрішніх проблем, глобалізаційними та євроінтеграцій-
ними процесами. 

Безпека є головною умовою суспільного життя та першою функцією державності. 
Як зазначив Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на 56-й Мюнхен-
ській конференції з безпеки: «Ми розуміємо, що нині на планеті є справді чимало гострих 
проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може втрачати актуальність, доки 
його не буде вирішено остаточно. Я хочу звернути вашу увагу, що не зовсім коректно 
говорити «війна в Україні». Це війна у Європі. І вона разом з анексією Криму вже три-
ває стільки ж, як і Друга світова війна, – уявіть собі. Нині Україна продовжує послідовно 
та неухильно дотримуватися мирного, дипломатичного шляху врегулювання відповідно 
до норм міжнародного права. Я твердо переконаний, що без припинення вогню на сході 
України та повернення Криму ми не можемо полагодити пошкоджену систему регіональ-
ної безпеки у Європі. Україна завжди робила вагомий внесок на шляху до міжнародної без-
пеки. І коли була однією із засновниць ООН, і коли відмовилася від ядерної зброї, а нато-
мість у ХХІ-му сторіччі втратила частину території та продовжує втрачати своїх громадян. 
Тому нині Україна має повне право говорити про неефективність наявних світових правил, 
необхідність їхнього переосмислення та перегляду» [8]. 

Неспроможність втілити й гарантувати цю базову соціальну цінність призводить до 
неминучого занепаду суспільств і держав. Анексія Криму та інтервенція Кремля на Сході 
України є складниками політики РФ на пострадянському просторі, який Москва вважала 
і вважає зоною власних «привілейованих інтересів». Окупацію Донбасу варто розглядати 
і в більш ширшому контексті неоімперської агресивної геополітики Кремля, яка несе 
загрозу і виклик не лише державності України, її суверенітету, але й усьому сучасному 
світовому устрою, а також політичному ладу нинішньої Європи [11]. 

Аналізуючи можливі сценарії розвитку глобальних проблем Президент Володимир 
Зеленський на сесії Генасамблеї ООН зауважив: «Адже будь-яка війна нині в Україні, Сирії, 
Лівії, Ємені чи іншому куточку планети незалежно від кількості її жертв – це найбільша 
загроза всій цивілізації. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських тери-
торій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, не ціною 
свободи чи права України на власний вибір» [6]. 

Сучасний стан українського суспільства з упевненістю можна охарактеризувати 
як кризовий. Війна на сході України, соціально-політична нестабільність у суспільстві – 
фактори, які призводять до травматизації (фізичної і психологічної) багатьох верств насе-
лення. Як зазначив Президент Володимир Зеленський на світовому форумі у Давосі: «Світ 
потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки. 
Я не випадково і не даремно зараз на економічному форумі приділяю так багато уваги 
питанню безпеки, адже це надважливо для розбудови української економіки. Виклики, 
які постали перед нами, перед українцями, мобілізують нас і змушують рухатись уперед 
швидше; надихають робити неймовірне і неможливе. Ми пропонуємо всім стати акціоне-
рами успіху нової України. Україна – це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, 
щоб у підручниках поряд із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилася Україна. 
Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи» [7]. 

Розглядаючи можливі сценарії розвитку глобальних проблем, дослідники стверджу-
ють, що всі позитивні можливості людства можуть бути реалізовані тільки через створення 
резільєнтної держави за допомогою резільєнтного публічного управління. Підвищення 
резільєнтності на інституційному рівні може бути забезпечено шляхом упровадження стра-
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тегічного планування, технологій і процесів, які забезпечать стійкість під час кризових 
явищ [5, с. 66]. 

Мета дослідження полягає у визначенні ключових напрямів національної безпеки 
для створення системи інституціональних знань; описати постулати теорії резільєнтності, 
наявні підходи до її розуміння та сучасні дослідження. 

Успішні держави майбутнього мають стати такими, що інвестують в інфраструктуру, 
знання і відносини, які є резільєнтними (стійкими) до стресових економічних подій ото-
чуючого середовища чи соціального простору. Враховуючи значну динаміку змін зовніш-
нього та внутрішнього середовищ у сфері національної безпеки, необхідно забезпечити 
безперервність їх моніторингу та аналізу із застосуванням новітніх інформаційно-комуні-
каційних технологій, що дасть змогу своєчасно ухвалювати стратегічні рішення. 

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Давосі. під-
креслив: «За ці роки наша країна зробила кілька кроків назад, але ми не відступили. Ми 
брали відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка. Нова українська влада будує 
рівні правила гри для усіх, очищує судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво 
важливі реформи та схвалює життєво важливі закони» [9].

Методологія дослідження спрямована на формування та реалізацію в Україні дер-
жавної політики національної безпеки, яка є чи не найголовнішою проблемою ефектив-
ного управління суспільством, що трансформується. З’ясовано, що зміст резільєнтності як 
для окремої людини, так і для країни загалом полягає в умінні протидіяти впливам зовніш-
нього оточення та швидко пристосовуватися до сучасних реалій із мінімальними втратами 
для самої країни. 

Формування національної резільєнтності в умовах соціально-економічної кризи 
для будь-якої країни є стратегічним завданням, особливо враховуючи той факт, що наша 
країна на світовій арені постійно відчуває жорсткий тиск щодо прийняття управлінських 
рішень. Нині Україна переживає надзвичайно складний період, що виявляється у наявності 
низки проблем, серед яких демографічні (зниження народжуваності, природнє старіння 
населення, відтік кваліфікованих кадрів та економічно активного населення за кордон); 
соціальні (бідність на фоні відсутності достатнього відсотка середнього класу, поява нових 
груп осіб, які потребують соціального захисту); економічні (значні обсяги безробіття 
та інфляції, падіння інвестиційної привабливості країни, зниження міжнародних рейтингів 
та окремих стратегічних показників країни); політичні (корупція, певна турбулентність, що 
виявляється у стосунках із міжнародними та європейськими партнерами України попри 
високі показники довіри суспільства до сучасної влади). 

Резільєнтність (resilience) стає популярним брендом серед різних соціальних інсти-
туцій. Вважається, що саме здатність людини або системи зберігати стійкість під впливом 
зовнішніх і внутрішніх загроз, не втрачаючи темпів розвитку, стане вирішальною кон-
курентною перевагою у майбутньому. Для України, яка знаходиться у стані війни, це – 
питання виживання. 

Кризовий період розвитку держави потребує аудиту діяльності всіх соціальних 
інститутів, насамперед економічних та політичних, уточнення стратегічних пріоритетів 
розвитку держави, зміни системи принципів управління, перегляду системи цінностей, 
формування нової парадигми, яка передбачає розвиток соціально-політичних інститутів, 
поєднання публічних, державних і приватних інтересів, забезпечення механізму гаранту-
вання реалізації прав і свобод людини. 

У своєму виступі Президент України на урочистому засіданні Верховної Ради 
з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет 16 липня 2020 року 
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підкреслив: «Тисячолітня українська історія знає чимало документів, які стали фундамен-
тальними для творення Української держави. Декларація наблизила перемогу українців 
у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу. Нині шостий рік поспіль ми захи-
щаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми сплачуємо за це найвищу ціну – життя 
наших громадян. Нині весь цивілізований світ визнає, що Україна робить усе для настання 
такого бажаного миру. Саме того миру, де державний суверенітет буде панувати в реаль-
ності, а не на папері. Я переконаний, що шанс досягти цього у нас, українців, є тільки 
в одному випадку – якщо всі ми об’єднаємося» [4].

Типовим прикладом визначення резільєнтності є визначення Ф. Лозеля: резільєнт-
ність – це здатність людини або соціальної системи вибудовувати нормальне, повноцінне 
життя у складних умовах [3]. Відтоді цей термін із зацікавленістю вживають і вивчають 
науковці, теоретики та фахівці-практики з різних суміжних дисциплін. Сучасні науковці 
більш комплексно підходять до вивчення та визначення цього феномену.

Так, послідовник конструктивістського підходу до вивчення резільєнтності 
D. Hellerstein, концептуалізуючи цей феномен, виокремлює два його складники: фізичну 
резільєнтність як показник стресостійкості й толерантності та психологічну резільєнт-
ність, яка містить у собі розвиток і підтримку соціальних контактів, що допомагають роз-
витку та подоланню негативних наслідків після стресу. 

Проаналізувавши різні підходи та визначення цього феномену, автор О. Хамініч 
припускає, що резільєнтність – це персональна характеристика особистості, яка модерує 
або пом’якшує негативні наслідки стресу і сприяє адаптації [13]. З огляду на описані вище 
положення і теоретичні міркування можна зробити такі висновки щодо резільєнтності: 

1) резільєнтність – це біо-психо-соціальне явище, яке охоплює особистісні, міжо-
собистісні та суспільні переживання та є природнім результатом різних процесів розвитку 
протягом певного часу; 

2) резільєнтність відіграє важливу роль у здатності та формуванні посттравматич-
ного стресового зростання особистості [10]. 

Сучасна держава у трансформаційному періоді починає адаптуватися до нових 
вимог і прагнень суспільства, яке набуває громадянськості, у тому числі у сприянні ство-
ренню механізмів формування і реалізації нових (публічних) цінностей, спираючись на 
розширений склад учасників вироблення публічної політики. Змінюється і роль держави, 
яка трансформується від основного центру прийняття рішень до посилення її координаці-
йної ролі і якісного надання публічних послуг, а інтеракції держави і суспільства повинні 
бути базисом формування ефективної системи публічної політики і управління. 

Подібні процеси передбачають поступовий перехід від держави адміністративно 
бюрократичної до координаційної, утвердження моделі управління, побудованої за прин-
ципами доброго врядування (good governance), спрямованого на формування і ефективну 
реалізацію прийнятих рішень [9]. Важливим питанням є визначення методики ефектив-
ності системи державного управління і якості надання адміністративних послуг. 

У цьому контексті Ф. Фукуяма зазначає, що основними тенденціями у світовій полі-
тиці останніми десятиріччями були критика громіздких урядів, спроби перенести активну 
діяльність із державного сектору до приватних ринків і громадянського суспільства, але 
слабкі і некомпетентні уряди є джерелом серйозних проблем, особливо у незрілих країнах, 
які розвиваються [14]. 

Фактори, які формують резільєнтну державу, згідно з останніми дослідженнями 
є такими: управління: публічне управління, здатне надавати товари і послуги, забезпечувати 
політичну інклюзивність і відкритість, дотримання закону, підзвітність перед суспільством 
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для кращого формування політики та з метою попередження й абсорбування наслідків 
кризових ситуацій для населення і країни загалом. Економіка: держава має диверсифі-
кувати економічну діяльність, ефективно управляти державним боргом і мати відповідні 
фінансові резерви, зміцнювати приватний сектор, створювати адаптивний та інновативний 
ринки праці, які є більш резільєнтними. Соціальні системи: відповідальне, інтегроване, 
соціально активне суспільство апріорі є резільєнтним до викликів раптових змін, криз, 
катастроф, таке суспільство є толерантним до різноманіття. Інфраструктура: підтримка 
критично важливої для держави інфраструктури включно із диверсифікованими джере-
лами енергії й безпеки, широкими комунікаційними, інформаційними, охороноздоровчими 
та фінансовими мережами, які забезпечуватимуть зменшення ураження держави як внас-
лідок природних, так і техногенних катастроф (кібератак). Безпека: держава з високим рів-
нем військової спроможності, яка захищає внутрішній державний лад і верховенство права 
із забезпеченням законності міцними військово-цивільними зв’язками. 

Нині в Україні відбувається реформа публічного управління, яка триває в умовах 
політичної та економічної криз, військової агресії Російської Федерації на Сході України, 
анексії Криму. Це потребує нових ефективних парадигм публічного управління для форму-
вання резільєнтної держави. Особливо важливим є вироблення ефективної системи публіч-
ного управління для тимчасово окупованих територій Сходу України і реінтеграції Криму 
[1]. Резільєнтність – це здатність (потенційна або виявлена) динамічної системи успішно 
пристосовуватися до порушень, які загрожують функціонуванню системи, життєздатності 
або розвитку; позитивна адаптація або розвиток у контексті негативного впливу [2]. 

Пошук надійних теоретичних засад організації системи стратегічного планування 
у сфері національної безпеки потребує її розгляду з погляду застосування найзагальніших 
політико-правових методів та інструментів діяльності держави, побудованих на базових 
принципах комплексності та системності і спрямованих на досягнення найвищого рівня 
національної безпеки. Як наголосив Президент України на економічному форумі у Давосі: 
«Я не випадково і не даремно зараз на економічному форумі приділяю так багато уваги 
питанню безпеки, адже це надважливо для розбудови української економіки. Якою, на 
вашу думку, є задача для країни, що втратила частину своєї території та є далеко не найба-
гатшою на континенті? Стати лідером. Так, стати лідером Східної та Центральної Європи. 
Це амбітні плани. Вважаєте, що це не можливо? Багато світових «єдинорогів» починали 
з божевільних ідей, із кількома працівниками та офісами у власному гаражі. So nothing is 
impossible [з англ. тож немає нічого неможливого]» [9]. 

Держава за таких умов виконує функції ефективного менеджера (насамперед її полі-
тико-адміністративна система), акумулюючи взаємодії державних і публічних акторів, фор-
муючи багаторівневу демократичну систему влади на горизонтальному і вертикальному 
рівнях. За такою моделлю відбувається формування нового рівня управлінської взаємодії, 
спрямованого на вироблення і реалізацію ефективної публічної політики, змінюються засоби 
і методи вироблення політики, а сучасна держава набуває нових організаційних форм у про-
цесі взаємодії з громадянським суспільством і бізнесом, вдосконалює процес підготовки 
і впровадження політико-управлінських рішень. Нині надзвичайно гострою проблемою для 
України є забезпечення складника національної безпеки – соціальної безпеки населення.

Загалом можна зробити такі висновки. Розробка засад стратегії національної без-
пеки відповідно до національних інтересів, базових геополітичних і зовнішньополітич-
них пріоритетів нині є одним із найважливіших завдань для України. Аналіз використання 
поняття «безпека» свідчить про те, що не існує безпеки відокремлено від життєдіяльності 
людини і що категорія безпеки детермінована усіма об’єктивними і суб’єктивними чинни-
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ками життя людини, суспільства і держави. Саме тому безпека набуває змістовного вира-
ження тільки у зв’язку з конкретними чинниками цієї життєдіяльності. 

Однозначне вирішення геополітичної дилеми – повернення до європейського циві-
лізаційного простору як повноправного суб’єкта євроатлантичної геополітики – нині це 
єдиний логічний вибір для українського народу. Про це свідчить спільна заява, підпи-
сана Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Європейської ради 
Шарлем Мішелем за підсумками 22-го саміту Україна – ЄС. За всіх попередніх президен-
тів та урядів Україна ще не мала настільки амбітних формулювань, як у підсумковій заяві 
22-го саміту «Україна – ЄС», який відбувся 6 жовтня. 

Насамперед йдеться про опір російській агресії, оновлення угоди про асоціацію із 
ЄС та «промисловий безвіз». Спробуємо звернути увагу на основні перемоги Володимира 
Зеленського, зафіксовані у заяві. Європейський Союз наголосив на своїй непохитній під-
тримці та відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її 
міжнародно-визнаних кордонах. Підтверджена незмінна відданість зміцненню політичної 
асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі Угоди про асоціацію та передба-
ченої нею поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Великим здобутком слід вважати підтримку ЄС у протидії російській агресії. 
По-перше, керівництво Євросоюзу визнає, що російські фейки загрожують як Європі, 
так і Україні. По-друге, Євросоюз ніколи не визнає незаконну анексію Криму та буде 
зберігати й поновлювати санкції та інші методи тиску на РФ до повної деокупації пів-
острова. Також ЄС підтримує зусилля України у Тристоронній контактній групі по Дон-
басу, на відміну від критиків цієї роботи всередині України. По-третє, ЄС вважає, що за 
порушення перемир’я, а також за обмеження у роботі моніторингової місії ОБСЄ відпо-
відальна саме російська сторона. 

Найбільшою перемогою української сторони стало оновлення Угоди про Асоціацію 
із ЄС та рух до «промислового безвізу», що стало головною новиною у відносинах між 
Україною та Євросоюзом у поточному році [12]. Внутрішнє і зовнішнє середовище України 
зумовлює її геополітичну стратегію, яка здебільшого характеризується як багатовекторна. 
Вона продиктована необхідністю збереження стратегічної рівноваги в існуючому геополі-
тичному оточенні і спрямована на зміцнення національної і міжнародної безпеки. 

Проблеми національної безпеки нині знаходяться у центрі уваги більшості цивілі-
зованих країн світу, міждержавних утворень та громадських об’єднань. Причиною такої 
уваги стало саме глобальне середовище безпеки, яке містить велику кількість загроз 
і викликів найрізноманітнішого характеру. В сучасному безпекознавстві, яке є міждис-
циплінарною наукою про безпеку, існує досить велика кількість подекуди суперечливих 
підходів у сферах дослідження проблем національної безпеки держави. Зокрема, це вияв-
ляється у великій кількості різноманітних дефініцій і точок зору стосовно сутності націо-
нальної безпеки держави. 

Взагалі поняття «національна безпека» має велику кількість вимірів та аспектів, різ-
ниця між якими полягає в тому числі і у відповідних позиціях, з яких розглядається це 
питання. Очевидно, що час окупації Росією нашої держави грає не на користь України. 
Під впливом окупаційної влади змінюється свідомість, позиції і поведінка людей, нове 
покоління виховується у дусі «русского мира». Усе це потребує розробки нових підходів 
у політиці деокупації та реінтеграції Донбасу з урахуванням як зовнішніх обставин, так 
і процесів всередині України, тенденцій на окупованих територіях тощо. 

Вивчення резільєнтності є важливим тому, що розуміння людської спроможності до 
психологічної позитивної адаптації в несприятливих обставинах може допомогти фахів-
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цям із психічного здоров’я розробляти спеціальні психотехнології для психопрофілактики 
та розвитку резільєнтності, життєстійкості, стресостійкості, розвитку здатності самостійно 
долати стресові ситуації тощо.
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RESILIENCE DEVELOPMENT AS STRENGTHENING UKRAINIAN NATIONAL 
SECURITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION CHALLENGES

Volodymyr Lisovsky
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Geroiv Ukrainy ave., 9, 54000, Mykolaiv, Ukraine

The author of the article reveals the essence of national security, its interpretation, which at the present 
stage has become a really important issue in the theory of security of the new millennium. Identifying 
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new challenges and threats facing humanity, understanding their essence contributes to the methodological 
justification of the national security tasks. Attention is paid to the national interests of Ukraine in maintaining 
the strategic balance of the existing geopolitical environment in matters of strengthening national 
and international security. 

The phenomenon of resilience is considered, which can be the best indicator of success for 
the country in the face of future chaos threats and the traditional dimensions destruction of material success 
of the government. The author also pays attention to the history of the concept of resilience, the first studies 
that led to the identification of this fact in psychology, as well as diagnostic tools for measuring the level 
of its various aspects. 

It was found that the content of resilience, both for the individual and for the country as 
a whole, is the ability to resist the influences of the external environment and quickly adapt to modern 
realities with minimal losses for the country itself. The experience of forming resilience on the example 
of different countries for their application in Ukraine was considered. Particular attention was paid 
to the characteristics of the European security environment and the impact of European integration 
processes on Ukraine’s security. 

The main studies of current trends in global integration processes that do not leave Ukraine outside 
are analyzed. The evidence is its geopolitical course to enter the European space as a legal, democratic 
and social state, which necessitates internal transformation of public administration based on the European 
concept of “good governance” and its basic principles, namely: openness, innovation, cooperation and mutual 
assistance, integration of different social structures. The unresolved global problems of our time also give 
new meaning to the concept of threats to national security.

Key words: nation, society, civilization, confrontation, international conflicts, concept, terrorism, 
Risk factors.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ТА МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Юлія Мельник
Одеська обласна державна адміністрація,

Управління аграрної політики
пр. Шевченка, 4, 65000, м. Одеса, Україна

Стаття присвячена вивченню особливостей співвідношення застосування політико-правової 
та морально-політичної відповідальності до вищих органів публічної влади України. 

Доведено, що політико-правова відповідальність реалізується шляхом застосування консти-
туційно-правових санкцій (імпічмент, дострокове припинення повноважень, висловлення недовіри), 
морально-політична відповідальність може наставати як додаткова відповідальність у сукупності 
з існуванням основної юридичної відповідальності за правопорушення та злочини в політичній сфері 
та як окреме явище у вигляді суспільної недовіри та осуду дій суб’єктів вищих органів публічної 
влади, непереобраних на новий строк, суспільній недовірі владі, застосуванні передбачених санкцій 
за порушення етичних кодексів і регламентів. Основні положення політико-правової відповідально-
сті містять норми конституційного права як галузі права, яка регулює відповідальність за належне 
здійснення публічної влади. Це – конституційно-правові делікти, передбачені за порушення норм 
конституційного права. 

Аналіз правових норм діючого законодавства та історичних подій в Україні дають можли-
вість зробити висновки про існування занадто складних юридичних механізмів застосування політи-
ко-правової відповідальності до посадовців вищих органів публічної влади. Зроблені висновки про 
зайву законодавчу складність процедури імпічменту Президента, відсутність законодавчого меха-
нізму застосування «імперативного мандату», відсутність процедури висловлення народної недовіри 
народному депутату Верховної Ради України, складу Кабінету Міністрів України. 

Співвідношення наукових точок зору щодо індивідуальної та колективної відповідальності 
посадових осіб органів публічної влади дали змогу дійти висновків про необхідність правового вре-
гулювання індивідуальної політичної відповідальності народного депутата України, складу Кабінету 
Міністрів України, необхідність передбачити легітимний механізм її застосування. 

Ключові слова: політична відповідальність, вищі органи публічної влади.

Побудова незалежної правової держави та формування громадянського суспільства 
на теперішньому етапі українського державотворення є однією з основних задач нашої 
країни. Складнощі при впровадженні основних принципів правової держави в сучасних 
історико-політичних умовах призвели до переосмислення наукових поглядів на практич-
ний порядок їх реалізації, розробки дієвих гарантій їх функціонування, створення нових 
системних механізмів співіснування та співпраці всіх суб’єктів органів державної влади, 
політичного процесу громадянського суспільства тощо. 

Зміст основних ознак правової держави дозволяє стверджувати про обов’язковість 
панування права та існування контролю й відповідальності в якості одних із основних 
інструментів гармонізації та впорядкування відносин між інститутами громадянського 
суспільства та публічною владою держави. Роль політичної відповідальності в цьому 
механізмі полягає у забезпеченні додаткового державного та громадського контролю, 
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гарантуванні реалізації владних повноважень під час політичної діяльності на високому 
рівні, підтриманні балансу та рівноваги між органами публічної влади та іншими учасни-
ками політичного процесу, обранні вдалого державного політичного та економічного кур-
сів органами публічної влади, дотриманні етико-моральних норм суб’єктами політичної 
діяльності тощо.

Проблема політичної відповідальності вищих органів влади завжди привертала 
увагу як українських, так і зарубіжних авторів. Багатогранність розуміння політичної 
відповідальності серед наукової спільноти стала приводом для вивчення проблеми полі-
тичної відповідальності на дисертаційному та монографічному рівнях. Серед науковців, 
які приділили увагу проблематиці політичної відповідальності вищих органів публіч-
ної влади, можна назвати В.О. Корнієнко, А.Є. Коломієць, Г.М. Малкіну, С.М. Наумкіну, 
Т.І. Неприцьку, Р.М. Павленко, М.М. Самуйлік.

Основною метою статті є проведення аналізу особливостей політико-правової 
та морально-політичної відповідальності вищих органів публічної влади, прагнення дослі-
дити механізми їх застосування. Проведене наукове дослідження базується на викорис-
танні системно-аналітичного підходу, загальнонаукових і спеціальних методах. 

До основних підстав настання політичної відповідальності сучасні політологи від-
носять нецільове використання владних повноважень, їх неналежну реалізацію; дії чи 
рішення органів публічної влади, які призвели до негативних суспільних наслідків; неспро-
можність обрати правильний політичний курс, введення в оману щодо обраного політич-
ного курсу шляхом публікування завідомо неправдивих передвиборчих програм і надання 
обіцянок; неналежне здійснення провладних повноважень; корумпованість і безпідставне 
збагачення влади, зловживання посадовими обов’язками, нанесення збитків державі сво-
їми діями; неособисте голосування; недотримання норм політичної етики; втрату довіри 
владою; суспільний осуд тощо. 

В якості санкцій політичної відповідальності вказуються імпічмент, розпуск складу 
органу публічної влади, не переобрання на новий строк, дострокове припинення повнова-
жень, відкликання з посади за народною ініціативою, скасування або зупинення дії право-
вого акту; заборона політичної партії або громадської організації, висловлення недовіри, 
зростання громадської недовіри, публічний осуд тощо. Не переобрання на новий строк, 
висловлення недовіри, зростання громадської недовіри, публічний осуд для багатьох поса-
дових осіб і службовців органів публічної влади має суто етико-моральний відтінок. 

Як вбачається із наведеного переліку, політична відповідальність не завжди має 
тільки політичний характер і може поєднувати у собі й інші види соціальної відповідаль-
ності залежно від передбачених санкцій. Санкції політичної відповідальності можуть мати 
правову, етико-моральну, релігійну природу. 

Дослідження витоків публічних відносин і поняття органів публічної влади дає 
можливість наведення певного переліку органів вищої публічної влади та посадових осіб, 
які можуть виступати в якості суб’єктів політичної відповідальності:

1. Президент України.
2. Верховна Рада України (народні депутати України).
3. Кабінет Міністрів України, міністри, державні службовці міністерств і відомств. 
До основних ознак політико-правової відповідальності органів вищої публічної 

влади незалежно від її перспективного чи ретроспективного характеру необхідно віднести: 
1. Наявність юридичного факту, який має два складники – оцінювання рівня полі-

тичної діяльності (ступінь довіри до влади та наявність суспільного осуду неправомірних 
чи неетичних дій) та санкція, передбачена законом. При цьому висловлювання суспільної 
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недовіри може не потягнути політичної відповідальності взагалі із застосуванням зако-
нодавчо визначених санкцій. Певне висловлення може залишитися на рівні обговорення 
суспільством і у СМІ. 

2. Наявність особливого суб’єкта здійснення – орган публічної влади, представник 
державної політичної еліти, державний службовець тощо. 

3. Наявність особливого об’єкта посягання – територія держави, суверенітет, діюча 
влада, розподіл владних повноважень, державне управління, політичний процес тощо. 

4. Наявність юридичного механізму – рішення судового чи аналогічного законо-
давчо передбаченого органу.

Політико-правова відповідальність вищих органів публічної влади може наставати 
незалежно від форми її здійснення – діяльності чи бездіяльності. Вона має свій склад: 
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона і може розглядатися за дією в часі 
(позитивна та ретроспективна). 

Дискусійним є розуміння наявності колективної та індивідуальної політичної відпові-
дальності органів публічної влади, оскільки «незалежно від прийняття рішення індивідуально 
чи колективно кожен із тих, хто ввійшов до кадрового складу, несе персональну індивіду-
альну відповідальність» [1, с. 63]. Тому легітимація індивідуальної політичної відповідально-
сті у вигляді висловлення недовіри та дострокового припинення повноважень щодо народних 
депутатів України та складу Кабінету Міністрів України має своє логічне обґрунтування. 

Основні положення політико-правової відповідальності містять норми конституцій-
ного права як галузі права, яка регулює відповідальність за належне здійснення публічної 
влади. Це – конституційно-правові делікти, передбачені за порушення норм конституцій-
ного права. «Особливістю конституційно-правової відповідальності є те, що правові під-
стави цього виду відповідальності містяться не у єдиному спеціальному законі (кодексі), 
як це властиво іншим видам юридичної відповідальності, а у Конституції та поточному 
конституційному законодавстві України» [2, с. 305]. 

Більш точними є твердження про те, що конституційним правом не завжди перед-
бачені санкції за порушення норм конституційного права, тому частина конституційних 
деліктів має відтінок порушення норм моралі та етики, а за їх порушення «настає політична 
відповідальність, передбачена іншими галузями права (кримінальним, адміністративним, 
трудовим)» [3, с. 31]. Тому «конституційним конфліктам необов’язково притаманні проти-
правність і винність» [4, с. 4].

До переліку законодавчо передбачених конституційних санкцій політико-правової 
відповідальності вищих органів публічної влади необхідно віднести:

1) санкції, безпосередньо вказані у Конституції: ст. 55, 56 Конституції України – 
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної чи 
моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами 
при здійсненні своїх повноважень; дострокове припинення повноважень органів публічної 
влади та їхніх посадових осіб (наприклад, дострокове припинення повноважень депутатів 
Верховної Ради України Президентом України з підстав, передбачених ст. 90 Конституції 
України у разі несвоєчасного формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 
України, несформування персонального складу Кабінету Міністрів України, несвоєчас-
ний початок пленарних засідань Верховної Ради України; ст. 111 Конституції України – 
усунення Президента України з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту); 
відставка Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України та інших членів уряду 
(ст. 115 Конституції України) тощо; 
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2) санкції, передбачені нормами інших законодавчих актів: визнання результатів 
референдуму недійсним (Закон України «Про всеукраїнський референдум»); дострокове 
припинення повноважень (Закон України «Про статус народного депутату») тощо. 

З огляду на ознаки політико-правової відповідальності вищих органів публічної 
влади, наведені вище, можна виділити законодавчо передбачені іншими галузями права 
(кримінальною, адміністративною, цивільною, трудовою тощо) злочини та правопору-
шення, за які, крім основної, вказані суб’єкти несуть ще й додаткову – політичну відпові-
дальність. Політична відповідальність у такому контексті буде відігравати роль додатко-
вої санкції та мати вираз у вигляді зростання суспільної недовіри, висловлення недовіри 
та публічному осуді. 

Додаткова та основна політична відповідальності тісно переплітаються на практиці 
та можуть компенсувати й доповнювати одна одну. Наявність протиправної діяльності 
може стати підставою застосування політичної відповідальності у її класичному вигляді 
(імпічмент, висловлення недовіри), потягнути за собою відповідальність зі складним скла-
дом протиправного діяння (кримінальне покарання та публічний осуд). В останньому 
випадку політична відповідальність буде мати морально-етичний відтінок. 

В Україні склалася неоднозначна практика застосування індивідуальної полі-
тико-правової відповідальності до посадових і службових осіб вищих органів публіч-
ної влади та колективної відповідальності Кабінету Міністрів України і Верховної Ради 
України. Політична влада в Україні історично базуватися на формуванні провладної кла-
нової системи, побудованої за географічним і «братерським» принципами. Такі «особли-
вості» не могли не знайти свого відображення і в конституційному законодавстві, про що 
свідчать занадто складні процедури притягнення до юридичної відповідальності Прези-
дента України, народних депутатів України, відсутності інституту «вотуму недовіри», 
наприклад народним депутатам. 

Діюче українське законодавство не завжди передбачає дієвий механізм притягнення 
навіть до кримінальної відповідальності посадовців органів публічної влади, передбачений 
імунітет довгі роки ставав нездоланною перепоною у цьому процесі. Так, відповідно до 
положень Конституції України Президента України можливо притягнути до відповідаль-
ності тільки у разі імпічменту чи після закінчення строку його повноважень. Імпічмент 
вважається видом санкції політичної відповідальності і є дуже рідким історичним явищем 
навіть для світового досвіду (Латвія – імпічмент президента [5], спроби імпічменту в США 
двічі закінчилися недостатньою кількістю голосів [6]). 

В Україні мали місце тільки спроби притягнення перших осіб до юридичної від-
повідальності, які супроводжувалася й морально-політичною відповідальністю у вигляді 
суспільного осуду та недовіри владі. Так, Л. Кучма, другий президент України, звинува-
чувався не тільки в участі у корумпованих схемах, а й у вбивстві Г. Гонгадзе. Політич-
ною відповідальністю другого президента України є високий рівень суспільної недовіри 
та осуд, нинішні заперечення проти його участі у вирішенні державних питань. Прикладом 
останнього може слугувати звернення до діючого Президента України народного депутата 
України В.М. Купрія 24 квітня 2015 року про недопустимість знаходження у складі Кон-
ституційної комісії колишнього президента України Л. Кучми.

Ще одним яскравим практичним прикладом поєднання кримінальної 
та політичної відповідальності є діяльність Ю. Тимошенко на посадах Прем’єр-Міністра 
та Віце-прем’єр-міністра України. Ю. Тимошенко неодноразово була звинувачена у кримі-
нальних злочинах: дача хабара чиновникам РФ з метою укладення контракту на поставку 
будівельних матеріалів за завищеними цінами, проходила в якості обвинуваченої по кримі-
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нальній справі П. Лазаренка в США, із 2010 року Ю. Тимошенко звинувачувалася у спра-
вах про «Кіотські гроші», «автомобілі для сільської медицини», «газовий договір вз Росією 
2009 року». Вона була засуджена до позбавлення волі на 7 років, позбавлена права обій-
мати певні посади у державній владі на 3 роки після відбуття основного покарання, а також 
зобов’язана відшкодувати збиток у 189 млн доларів «Нафтогазу» [7]. 24 серпня 2005 року 
уряд Ю. Тимошенко було відправлено у відставку Президентом В. Ющенко з причини 
конфліктів всередині виконавчої гілки влади. Політична відповідальність Ю. Тимошенко 
та підлеглого їй уряду виразилася у відставці, високому рівні недовіри, осуді, програші на 
виборах Президента України у 2014 році. 

Здебільшого підставами для притягнення до юридичної відповідальності посадов-
ців вищих органів публічної влади стають економічні злочини, хабарництво, зловживання 
владою, відмивання доходів тощо. Так, обвинувачення В. Януковича та Н. Савченко стали 
майже поодинокими прикладами, коли представники політичної української еліти були зви-
нувачені у зраді, діях проти територіальної цілісності України, сепаратистських діях тощо. 

Ще однією проблемою, пов’язаною саме з реалізацією інституту політичної відпо-
відальності, є механізм усунення з посади народного депутата України. Ст.ст. 3, 4. Закону 
України «Про статус народного депутата України» та Конституцією України передбачені 
такі підстави складання повноважень народним депутатом України: особиста письмова 
заява про складання депутатських повноважень; набрання законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припи-
нення його громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України; смерть; 
суміщення посад, оплачувана робота, експертна та адвокатська діяльність, невходження 
народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) або вихід народного депутата України зі складу такої фракції.

Можна спостерігати однобічний розподіл суб’єктної ініціативи щодо складання 
повноважень народними обранцями на їх користь. Висловлення «вотуму недовіри» 
виборцями народному депутату України чи іншим органом публічної влади не перед-
бачене діючим законодавством. Таким чином ініціатива інших учасників відносин із 
реалізації парламентсько-депутатських повноважень щодо складання повноважень 
народного депутата України можлива тільки у разі невходження народного депутата 
України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу 
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або 
виходу народного депутата України зі складу такої фракції(«імперативний мандат») чи 
у випадку наявності вироку суду. 

У зазначеному випадку «імперативний мандат» є методом боротьби із невиконанням 
передвиборчих обіцянок у зв’язку із переходом з однієї фракції в іншу, зміною партійності 
після обрання народним депутатом України. Статистично із 1998 по 2019 роки було зафік-
совано 1822 переходи народних депутатів із однієї партії в іншу. Їх здійснили 735 депута-
тів. Імовірно, що на кількість переходів впливають значні зміни політичної ситуації. Так, 
30% усіх переходів 4 скликання відбулися у 2005 році, а 90% усіх переходів 7 скликання 
відбулися у 2014 році [8]. 

Не дивлячись на опозиційне ставлення Парламентської асамблеї Ради Європи до 
запровадження в Україні вказаних вище норм, необхідно зауважити, що вони отримали 
своє закріплення тільки на конституційному рівні, механізм їх реалізації досі не визначе-
ний у поточному українському законодавстві. Але позбавлення мандатів народних депута-
тів України М. Томенка та Є. Фірсова все ж відбулося саме за таких обставин.
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Особливої уваги в такому контексті заслуговує також історичний розвиток укра-
їнської депутатської недоторканності, який отримав завершення з новою редакцією 
ст. 80 Конституції України, що набрала чинності з 1 січня 2020 року. Згідно нових поло-
жень було спрощено механізм притягнення до юридичної відповідальності народних депу-
татів Верховної Ради України, скасований обов’язковий дозвіл Верховної Ради України 
щодо зняття недоторканності. 

За роки української незалежності з 1990 по 2018 роки депутатської недоторкано-
сті були позбавлені 19 народних депутатів [9]. Процедура передбачала подачу подання 
Генеральним прокурором України та отримання позитивного рішення від Верховної Ради 
України. Траплялися й випадки, коли Верховна Рада України такої згоди не надавала. Так, 
народні депутати не дали згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співго-
лови фракції «Опозиційний блок» О. Вілкула.

Загалом підставами дострокового припинення повноважень є вирок суду, подання 
політичної партії, заява самого народного депутата, подання комітету, до компетенції якого 
входять питання депутатської етики (недопустимість суміщення депутатського мандату 
з іншими видами діяльності), рішення Президента України після консультацій із Головою 
Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верхов-
ній Раді України.

Розпуск Верховної Ради України та проведення позачергових виборів народних 
депутатів України є прикладом колективної політико-правової відповідальності парла-
менту. Особиста політична відповідальність народних депутатів у цьому контексті реалі-
зується не повністю: народні депутати можуть брати участь у позачергових виборах, бути 
переобраними на новий строк.

В Україні позачергові парламентські вибори відбувалися у 2007 році (на основі 
домовленості політичних сил), у 2014 році (достроковий розпуск парламенту), у 2019 році 
(достроковий розпуск парламенту). За позачерговими виборами 2019 року в українському 
парламенті вперше була сформована моно більшість, а до нового складу потрапила тільки 
1/3 від минулого складу народних обранців. 

Політична відповідальність у вигляді зміни складу органу публічної влади шля-
хом «висловлення недовіри» та «розпуску» передбачена не тільки щодо українського 
парламенту. Такий механізм політичної відповідальності на стику недовіри та обвинува-
чення у непрофесійних діях існує і щодо Кабінету Міністрів України. Згідно положень 
ст. 14 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачається відставка Кабі-
нету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недо-
віри. Відповідно до ст. 45 вказаного нормативно-правового акта члени Кабінету Міністрів 
України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів 
України як колегіального органу виконавчої влади.

За ч. 1 ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній 
Раді України у межах, передбачених Конституцією. Процедура винесення недовіри може 
відбутися за ініціативою Президента України чи однієї третини народних депутатів Вер-
ховної Ради України.

Ст. 87 Конституції України не передбачає винесення резолюції недовіри окремому 
члену Кабінету Міністрів України. Хоча п. 12 ст. 85 Основного Закону наголошує, що 
до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про відставку 
Прем’єр-Міністра України, членів Кабінету Міністрів України. Згідно зі ст. 18 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» член Кабінету Міністрів України (крім 
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Прем’єр-Міністра України) може бути звільнений із посади Верховною Радою України: 
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою 
про відставку; 2) за поданням Прем’єр-Міністра України (стосовно Міністра закордонних 
справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Прези-
дента України); 3) за поданням Президента України – Міністр закордонних справ України 
та Міністр оборони України; 4) за власною ініціативою [10, с. 89].

Не дивлячись на законодавчу недосконалість вказаних норм, із 1990 року в Україні 
змінилося 27 урядів. Згідно з офіційними даними веб-порталу Верхової Ради України 
постанови щодо висловлення недовіри уряду приймалися у 1992, 2001 роках. Загалом із 
вказаної кількості за даними порталу «Слово і діло» дев’ять урядів були перехідними. 

Таким чином, політична відповідальність вищих органів публічної влади є багато-
гранним явищем і має особливості свого застосування на практиці. Політико-правова від-
повідальність реалізується шляхом застосування конституційно-правових санкцій: імпіч-
мент, дострокове припинення повноважень, висловлення недовіри. Морально-політична 
відповідальність може наставати як додаткова відповідальність у сукупності з існуванням 
основної юридичної відповідальності за правопорушення та злочини в політичній сфері, 
як окреме явище у вигляді суспільної недовіри та осуд дій суб’єктів вищих органів публіч-
ної влади, непереобраних на новий строк, суспільна недовіра владі, застосування передба-
чених санкцій за порушення етичних кодексів і регламентів.
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THE CORRELATION BETWEEN POLITICAL LEGAL  
AND POLITICAL MORAL RESPONSIBILITY  

OF THE SUPREME BODIES OF PUBLIC AUTHORITY

Yuliia Melnyk
Odessa Regional State Administration,

Agricultural Policy Department
Shevchenko Avenue, 4, 65000, Odesa, Ukraine

The article is devoted to the ratio peculiarities of political legal and political moral responsibility 
of the highest public authorities in Ukraine. The conducted research is based on the use of a system-analytical 
approach, general scientific and special methods. It is proved that political and legal responsibility is realized 
through the constitutional and legal sanctions application (impeachment, early termination of powers, 
expression of distrust), political moral responsibility can occur as an additional responsibility in conjunction 
with the existence of basic legal responsibility for offenses and crimes in the political sphere as separate 
phenomenon in the form of public distrust and condemnation of the higher public authorities actions, 
re-election for a new term, public distrust of the government, the application of sanctions for violations 
of ethics codes and regulations. 

The main provisions of political and legal responsibility contain the norms of Constitutional Law, 
as a branch of law that regulates the responsibility for the proper exercise of public power. These are 
constitutional and legal offenses provided for violation of constitutional law. Analysis of current legislation 
legal norms and historical events in Ukraine provides an opportunity to draw conclusions about the existence 
of too complex legal mechanisms for political and legal responsibility to officials of higher public authorities: 
conclusions about the excessive complexity of the impeachment procedure, lack of legislative mechanism, 
the absence of a procedure for expressing popular distrust in the People’s Deputy of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The ratio of scientific views on individual and collective responsibility of public officials allowed 
to draw conclusions about the need for legal regulation of individual political responsibility of the People’s 
Deputy of Ukraine the Cabinet of Ministers of Ukraine, the need to provide a legitimate mechanism for 
its application.

Key words: political responsibility, higher public authorities.
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УРЯДОВІ КАБІНЕТИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В БОЛІВІЇ (1982-2003 РОКИ)

Ігор Осадчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,

філософський факультет, кафедра політології
вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна

У межах республіканської форми державного правління функціонують / функціонували такі 
президентські системи державного правління, які формально і/чи фактично відрізняються / відріз-
нялися від традиційних / типових президентських. При цьому індикаторами розрізнення типових 
і атипових президентських систем державного правління можуть бути украй варіативні чинники 
політичного процесу та міжінституційних відносин. 

У цьому зрізі метою статті є визначити типи урядових кабінетів в контексті функціонування 
атипової президентської системи правління в Болівії у 1982-2003 роках. Теоретико-методологічною 
основою запропонованого наукового дослідження вибрано неоінституціоналізм і його варіативні 
типи й парадигми. Головний метод, який став іманентним складником дослідження, – це метод 
порівняльного аналізу.

Обрання (після всенародного голосування) президентів Болівії в Національному Конгресі вка-
зує на те, що президентська система правління у країні була атиповою. Крім того, у Болівії за резуль-
татами виборів 1985 і 1989 років у парламенті президентами були обрані кандидати (у 1985 році – 
В. Пас Естенссоро; у 1989 році – Х. Пас Самора), які за результатами всенародного голосування 
займали відповідно друге і третє місця. Цьому сприяли постелекторальні (після всенародного голо-
сування) угоди («пакти») між політичними партіями в Національному Конгресі. 

Виділено критерії типології урядових кабінетів: спосіб формування, тип композиції / 
складу, тип партійних / непартійних урядів, парламентська підтримка. Урядові кабінети в Болівії у  
1982-2003 роках визначено за: 1) способом формування – як ті, що сформовані президентом (усі 
кабінети); сформовані президентом з урахуванням позицій парламентських коаліцій (уряди В. Паса 
Естенссоро, Х. Паса Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера); 2) типом композиції / складу – 
партійні; 3) типом партійних урядів – однопартійні (уряди Е. Сілес Суасо й В. Паса Естенссоро) 
та коаліційні (уряди Х. Пас Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера); 4) парламентською підтрим-
кою – однопартійні меншості (уряд Е. Сілес Суасо) й коаліційні більшості (уряди В. Паса Естенс-
соро, Х. Паса Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера).

Ключові слова: система державного правління, президенталізм, атиповий президенталізм, 
непрямі вибори президента, постелекторальний пакт, урядовий кабінет, Болівія.

У політичній науці атипові президентські системи правління та їх інституційні атри-
бути, зокрема урядові кабінети, становлять актуальний напрям у сфері аналізу конститу-
ційних (і/чи політичних) систем правління. Типові й атипові президентські системи дер-
жавного правління або окремі аспекти політичного процесу та міжінституційних відносин, 
які прямо чи опосередковано вказують на типовість чи атиповість президентських систем 
правління у рамках республіканської форми державного правління, проаналізовано у пра-
цях А. Валенсуела [1; 2], О. Зазнаєва [3], Х. Лінц [4], Р. Майорга [5], С. Мейнверінга [6; 7], 
К. Меса Хісберта [8], М. Сентельяса [9], Х.А. Чейбуб [10], М. Шугарта [7]. 
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Метою статті є визначити типи урядових кабінетів в контексті функціонування ати-
пової президентської системи правління в Болівії у 1982-2003 роках.

Теоретико-методологічною основою дослідження обрано неоінституціоналізм 
і його варіативні типи й парадигми. Їх поєднання дозволило виробити цілісне уявлення про 
типовість чи атиповість формату президенталізму на підставі такого індикатора як інсти-
тут непрямих виборів президента. 

У сучасній політичній науці однією з найапробованіших методик визначення кон-
ституційних і політичних систем державного правління у рамках республіканської форми 
державного правління є методика Р. Елгі [11]. Модифікувавши типологію систем держав-
ного правління Р. Елгі, український дослідник В. Литвин визначає президенталізм (прези-
дентську систему правління) як конституційну (і/чи політичну) систему республіканської 
форми державного правління (спрощено систему державного правління), якій властива 
посада всенародно (прямо / опосередковано) обраного на фіксований термін президента 
й інституту кабінету / адміністрації президента (можливо, навіть прем’єр-міністра), члени 
яких колективно відповідальні винятково перед президентом (разом із цим члени кабінету 
чи адміністрації президента можуть бути й індивідуально відповідальними перед парла-
ментом / провідною палатою парламенту (легіслатурою), однак це не має дефінітивного 
впливу та значення на структурування системи державного правління) [12, c. 7]. 

У рамках цього дослідження ми використовуємо таке визначення типового прези-
денталізму – це система правління, яка передбачає всенародний спосіб обрання прези-
дента (причому на всіх етапах обрання) (індикатор «1») та повністю (беззаперечну) колек-
тивну відповідальність уряду / адміністрації перед президентом (індикатор «2»). Взявши 
до уваги це визначення типового президенталізму, про атиповий президенталізм говоримо 
тоді, коли: 1) не спрацьовує індикатор «1»; 2) не спрацьовує індикатор «2»; 3) не спрацьо-
вують індикатори «1» і «2».

Згідно зі ст. 90 Конституції Болівії 1967 року, якщо на всенародних виборах жоден 
із кандидатів на посаду президента не отримував абсолютної більшості голосів, то Націо-
нальний Конгрес (парламент) обирав главу держави з-поміж трьох кандидатів, які отримали 
найбільшу кількість голосів виборців за результатами всенародного голосування. Якщо 
після першого туру голосування в парламенті жоден із кандидатів не отримував абсолют-
ної більшості голосів, то відбувався другий тур голосування, в якому брали участь лише 
два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Якщо голоси 
розділялися порівну, то голосування проводилося до тих пір, поки один із кандидатів не 
отримав абсолютної більшості голосів [13].

На президентських виборах, які відбулися 29 червня 1980 року, жоден із кандидатів 
не отримав абсолютної більшості всенародних голосів. Фаворитом президентських пере-
гонів був Е. Сілес Суасо, який за результатами всенародного голосування отримав перше 
місце [8, c. 51; 14] (табл. 1). Кандидатуру Е. Сілес Суасо на посаду президента на виборах 
1980 року висунув політичний блок лівих партій «Демократичний і народний союз» (UDP), 
до складу якого входили такі партії: Лівий революційний націоналістичний рух (MNRI), 
Революційний лівий рух – Нова більшість (MIR – NM), Комуністична партія Болівії (PCB), 
Народний рух за національне звільнення (MPLN), Соціалістична партія (PS), Робітнича 
авангардна партія (VO). 

6 серпня 1980 року Національний Конгрес мав обирати президента. Внаслідок держав-
ного перевороту 17 липня 1980 року президентом став генерал Л. Гарсіа Меса. У 1982 році 
військова влада під тиском громадянського суспільства прийняла рішення скликати Націо-
нальний Конгрес (обраний у 1980 році) для виборів президента з-поміж трьох кандидатів, які 
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набрали найбільшу кількість голосів за результатами всенародного голосування 1980 року. 
Таким чином 5 жовтня 1982 року парламент обрав Е. Сілес Суасо президентом (табл. 1).

Таблиця 1
Президенти Болівії, які після всенародного голосування остаточно обиралися  
Національним Конгресом (1980/1982-2002 роки) [9, c. 11; 15, c. 222–223; 16; 17]

Рік Президент
Партійна 

належ-
ність

Частка 
всена-
родних 
голосів 

у %

Місце 
за р-том 
всенар. 
голос.

Кількість 
голосів 
членів 

Конгресу

Частка 
голосів 
членів 

Конгресу 
у %

Склад 
Конгресу

1980/ 
1982

Е. Сілес Суасо UDP 38,70 1 113 71,97 157

1985 В. Пас Естенс-
соро MNR 30,40 2 94 59,87 157

1989 Х. Пас Самора MIR – NM 21,80 3 97 61,78 157
1993 Г. Санчес де 

Лосада MNR 35,60 1 97 61,78 157

1997 У. Бансер ADN 22,20 1 118 75,16 157
2002 Г. Санчес де 

Лосада MNR 22,50 1 84 53,50 157

Е. Сілес Суасо ініціював проведення у 1985 році дострокових виборів глави держави, 
за результатами яких В. Пас Естенссоро (кандидат від Революційного націоналістичного 
руху, MNR) був обраний президентом країни в парламенті (за результатами всенародного 
голосування В. Пас Естенссоро зайняв друге місце). Зазначимо, що В. Пас Естенссоро був 
обраний главою держави в Національному Конгресі завдяки голосам таких партій: Револю-
ційний націоналістичний рух (MNR), Лівий революційний націоналістичний рух (MNRI), 
Революційний лівий рух – Нова більшість (MIR – NM), Революційний націоналістичний 
рух – Авангард (MNRV), Християнсько-демократична партія (PDC), Революційний визволь-
ний рух Тупак Катарі (MRTKL). Така підтримка пояснювалася різким неприйняттям фігури 
У. Бансера з боку різних політичних кіл і значної частини населення, які не бажали бачити 
на чолі держави одного із найжорстокіших диктаторів в історії країни [8, c. 51–52].

Після укладення «Патріотичної угоди» між У. Бансером (ADN) і Х. Пас Саморою 
(Революційний лівий рух – Нова більшість (MIR – NM) Національний Конгрес у 1989 році 
обрав останнього президентом країни абсолютною більшістю голосів (за результатами все-
народного голосування Х. Пас Самора зайняв третє місце) [8, c. 52]. Під час голосування 
в парламенті кандидатуру Х. Пас Самори також підтримала партія «Совість Батьківщини» 
(CONDEPA) [18, c. 205].

У 1993 році Г. Санчес де Лосада отримав 35,6% всенародних голосів і був єдиним 
кандидатом на президентських виборах у Національному Конгресі. Його кандидатуру 
підтримали Союз партій «Революційний націоналістичний рух» і Революційний визволь-
ний рух Тупак Катарі (MNR – MRTKL), Блок громадянської солідарності (UCS) та Рух за 
вільну Болівію (MBL). Усі інші партії утрималися від голосування. 

На президентських виборах 1997 року за результатами всенародного голосування 
У. Бансер отримав 22,2% голосів. Завдяки підтримці Націоналістичної демократич-
ної дії (ADN), Нової республіканської сили (NFR), Християнсько-демократичної партії 
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(PDC), Революційного лівого руху – Нова більшість (MIR – NM), Совість Батьківщини 
(CONDEPA), Блоку громадянської солідарності (UCS) У. Бансер здобув перемогу в Націо-
нальному Конгресі [17].

У 2002 році за результатами всенародного голосування Г. Санчес де Лосада отри-
мав 22,5% голосів. Перемогу в Національному Конгресі йому забезпечила підтримка Рево-
люційного націоналістичного руху (MNR), Революційного лівого руху – Нова більшість 
(MIR – NM), Націоналістичної демократичної дії (ADN), Блоку громадянської солідар-
ності (UCS) [19].

Остаточне обрання (після всенародного голосування) президентів Болівії в Націо-
нальному Конгресі вказує на те, що президентська система правління у країні була атиповою.

Визначимо типи урядових кабінетів в атиповій президентській системі правління 
у Болівії в 1982-2003 роках. Насамперед виділимо критерії типології урядових кабінетів. 
Перший критерій типології – спосіб формування урядового кабінету. У країнах із парла-
ментськими cистемами правління застосовують парламентський спосіб формування уря-
дових кабінетів, за якого парламент безпосередньо здійснює відповідні процедури щодо 
їх призначення або формування; президентський спосіб формування урядів застосовують 
у президентських системах правління, де уряд формується президентом [20, c. 221]; поєд-
нання парламентського і президентського способів характерне для напівпрезидентських 
cистем правління. 

Другий критерій типології – тип композиції / складу урядового кабінету. Партійні 
уряди – це такі виконавчі структури, кабінети яких складаються із представників партій 
і формуються на підставі партійної належності. Іманентна ознака формування партійного 
уряду – використання композиції / складу парламенту (або нижньої палати парламенту) 
у процесі формування уряду. Партійні уряди вважають базовим конструктом у парламент-
ських демократіях. Непартійні кабінети формують, коли партії у парламенті не можуть 
домовитися з приводу утворення однопартійного уряду / коаліції, а розпуск парламенту 
(нижньої палати парламенту) вважається небажаним [20, c. 229]. Проте таке визначення 
наближене лише до парламентського способу формування урядів. 

У політичній науці прийнято декілька способів означення непартійних урядів 
залежно від цілей, які ставлять перед урядами: технократичні, чиновницькі, перехідні, тех-
нічні й службові. Специфікою непартійних (технократичних) кабінетів є той момент, що 
вони включають фахівців, які можуть не належати або належати до тієї чи іншої партії, але 
їхня партійна належність у цьому випадку не має ніякого значення. 

Технократичні уряди мають тенденцію бути сформованими і в країнах, де прева-
люють президентські кабінети (уряди, сформовані президентами). Традиційно виділяють 
такі види непартійних урядів: повністю технократичні та частково технократичні, які 
можуть бути напівтехнократичними та напівпартійними залежно від конфігурації партій-
них і непартійних преференцій міністрів. Напівтехнократичні / напівпартійні уряди розта-
шовуємо в категорії непартійних урядових кабінетів. 

При визначенні типів урядових кабінетів до уваги беремо кількісне співвідно-
шення непартійних і партійних міністрів. З цього приводу відбувається означення таких 
лінійних категорій урядів: 1) якщо кількість непартійних міністрів значно перевищує 
кількість партійних міністрів, то варто говорити про непартійний (технократичний) 
тип кабінетів; 2) якщо кількість партійних міністрів значно перевищує кількість непар-
тійних міністрів і посада прем’єр-міністра в кабінеті також є партійною – доводиться 
говорити про партійний тип уряду; 3) якщо кількість непартійних і партійних міністрів 
сумірна, а посада прем’єр-міністра лишається непартійною – варто говорити про напів-
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технократичні урядові кабінети; 4) якщо кількість партійних і непартійних міністрів 
сумірна, а посада прем’єр-міністра партійна – можна говорити про формат напівпартій-
них кабінетів [20, с. 316–317]. Це і є третій критерій типології – тип партійних урядів 
(однопартійні чи коаліційні), або ж тип непартійних урядів (технократичні, напівтехно-
кратичні, напівпартійні). 

Виділяємо й четвертий критерій типології – парламентська підтримка урядового 
кабінету (однопартійна / коаліційна більшість, однопартійна / коаліційна меншість, непар-
тійна більшість / меншість тощо).

Урядові кабінети в Болівії типологізуємо із 1982 року, коли президентом був обра-
ний Е. Сілес Суасо. Урядові кабінети визначено за: 1) способом формування – як ті, що 
сформовані президентом (усі кабінети); сформовані президентом з урахуванням пози-
цій парламентських коаліцій (уряди В. Паса Естенссоро, Х. Паса Самори, Г. Санчеса де 
Лосади, У. Бансера); 2) типом композиції / складу – партійні; 3) типом партійних урядів – 
однопартійні (уряди Е. Сілес Суасо й В. Паса Естенссоро) та коаліційні (уряди Х. Пас 
Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера); 4) парламентською підтримкою – однопартійні 
меншості (уряд Е. Сілес Суасо) й коаліційні більшості (уряди В. Паса Естенссоро, Х. Паса 
Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера) (табл. 2). 

Розглянемо детальніше парламентську підтримку урядових кабінетів і їхню полі-
тику протягом 1982-2003 років на практиці. Урядовий кабінет Е. Сілес Суасо (1982-1985) 
не мав підтримки більшості в парламенті. Національний Конгрес був контрольований 
опозиційною коаліцією у складі Націоналістичної демократичної дії (ADN) та Револю-
ційного націоналістичного руху (MNR) [23, c. 163]. Опозиція заблокувала усі урядові 
ініціативи, зокрема відхиляла урядові законопроекти [24, c. 58]. Таким чином виникла 
ситуація виконавчо-законодавчого протистояння та відсутності легітимності виконавчої 
влади [25, c. 53]. 

Таблиця 2
Типи урядових кабінетів в атиповій президентській системі правління  

в Болівії (1982-2003 роки) [9, c. 11; 21; 22, c. 51–54, 73, 199]

Прези-
дент

Перебування 
при владі

Партія 
прези-
дента

Конструкція 
міністерських 

посад
СФК ТКУ ТПУ ППУ

Е. Сілес 
Суасо

10.10.1982-
06.08.1985

MNRI / 
UDP

UDP През. П ОП ОПМ

В. Пас 
Естенс-
соро

06.08.1985-
06.08.1989

MNR MNR
През. П ОП КБ

Х. Пас 
Самора

06.08.1989-
06.08.1993

MIR – NM MIR – NM + ADN През. П К КБ

Г. Сан-
чес де 
Лосада

06.08.1993-
06.08.1997

MNR MNR + MRTKL + 
UCS + MBL През. П К КБ

У. Бансер 06.08.1997-
06.08.2001

ADN ADN + NFR + 
PDC + MIR – NM 

+ CONDEPA + 
UCS

През. П К КБ

Г. Сан-
чес де 
Лосада

06.08.2002-
17.10.2003

MNR MNR + MBL + 
MIR – NM + UCS През. П К КБ
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Обраний президентом у 1985 році В. Пас Естенссоро уклав із У. Бансером «Пакт 
щодо захисту демократії», що забезпечило йому парламентську більшість і стабільний уряд 
[8, c. 53]. Була сформована парламентська коаліція у складі Революційного націоналістичного 
руху (MNR) і Націоналістичної демократичної дії (ADN). Зауважимо, що урядовий кабінет 
В. Паса Естенссоро (1985-1989) було створено тільки з представників MNR [22, c. 51–54].

У 1989 році в обмін на підтримку ADN свого президентства Х. Пас Самора (лідер 
Революційного лівого руху – Нова більшість, MIR – NM) погодився на такі умови: 1) форму-
вання коаліційного уряду (у складі MIR – NM та ADN); 2) на те, щоб віце-президентом був 
член Християнсько-демократичної партії (PDC) Л. Оссіо; 3) створення комітету Патріотич-
ної угоди (на чолі з У. Бансером); 4) підтримку кандидатури У. Бансера на президентських 
виборах 1993 року.

За результатами виборів 1993 року був сформований коаліційний уряд більшості 
Г. Санчеса де Лосади, до якого увійшли такі політичні сили: альянс партій «Революцій-
ний націоналістичний рух» і Революційний визвольний рух Тупак Катарі (MNR – MRTKL), 
Блок громадянської солідарності (UCS) і Рух за вільну Болівію (MBL). Протягом діяльності 
цього уряду в Конституцію були внесені зміни, згідно з якими Болівію визначено як багато-
національну й багатокультурну націю; закріплено права корінних народів. 

Зауважимо, що В. Карденас (лідер MRTKL) став першим обраним віце-президен-
том корінного населення в Південній Америці. Відповідно до Закону «Про народну участь» 
було проведено децентралізацію країни, зокрема створено 311 муніципальних органів влади 
з відповідними повноваженнями для місцевого управління. Програма капіталізації передба-
чала приватизацію державних підприємств. Протягом 1995-1996 років було приватизовано 
п’ять найбільших державних підприємств: національну нафтову компанію, телефонну ком-
панію, електричну компанію, національну авіакомпанію та мережу залізниці [26]. 

У 1997 році до складу коаліційного уряду більшості на чолі з президентом У. Бансе-
ром увійшли такі політичні сили: союз партій «Націоналістична демократична дія», «Нова 
республіканська сила», «Християнсько-демократична партія» (ADN – NFR – PDC), Револю-
ційний лівий рух – Нова більшість (MIR – NM), Совість Батьківщини (CONDEPA) і Блок 
громадянської солідарності (UCS). Уряд У. Бансера запустив програму боротьби із незакон-
ним обігом наркотиків у Болівії. У 2000 році уряд зіткнувся з акціями протесту населення 
у відповідь на приватизацію водогонів американською компанією “Bechtel” у Кочабамбі 
(третє за величиною місто країни). Уряд відмовився гарантувати безпеку представникам 
компанії “Bechtel” і визнав контракт із цією компанією недійсним [27]. Через хворобу 
у серпні 2001 року президент У. Бансер подав у відставку.

У 2002 році Г. Санчес де Лосада сформував «уряд національної відповідальності» 
у складі таких партій: «Революційний націоналістичний рух», «Рух за вільну Болівію» 
(MNR – MBL), Революційний лівий рух – Нова більшість (MIR – NM), Блок громадян-
ської солідарності (UCS). Гостра соціально-економічна криза зумовила протести населення 
й активну діяльність профспілок на чолі із Е. Моралесом, Х. Соларесом і Р. де ла Крусом. 
Внаслідок цього 17 жовтня 2003 року президент Г. Санчес де Лосада подав у відставку.

Остаточне обрання (після всенародного голосування) президентів Болівії в Націо-
нальному Конгресі вказує на те, що президентська система правління у країні була атипо-
вою. Крім того, в Болівії за результатами виборів 1985 і 1989 років у парламенті президен-
тами були обрані кандидати (у 1985 році – В. Пас Естенссоро; у 1989 році – Х. Пас Самора), 
які за результатами всенародного голосування займали відповідно друге і третє місця. 

Цьому сприяли постелекторальні (після всенародного голосування) угоди («пакти») 
між політичними партіями в Національному Конгресі у 1985 році (між Революційним 
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націоналістичним рухом (MNR), Лівим революційним націоналістичним рухом (MNRI), 
Революційним лівим рухом – Новою більшістю (MIR – NM), Революційним націоналіс-
тичним рухом – Авангардом (MNRV), Християнсько-демократичною партією (PDC), Рево-
люційним визвольним рухом Тупак Катарі (MRTKL) і 1989 року (між Революційним лівим 
рухом – Новою більшістю (MIR – NM) і Націоналістичною демократичною дією (ADN), 
які не підтримали всенародний вибір президента, а обрали главою держави кандидата, який 
задовольняв партійні / коаліційні інтереси. 

Урядові кабінети в Болівії у 1982-2003 роках визначено за: 1) способом формування – 
як ті, що сформовані президентом (усі кабінети); сформовані президентом з урахуванням 
позицій парламентських коаліцій (уряди В. Паса Естенссоро, Х. Паса Самори, Г. Санчеса 
де Лосади, У. Бансера); 2) типом композиції / складу – партійні; 3) типом партійних уря-
дів – однопартійні (уряди Е. Сілес Суасо й В. Паса Естенссоро) та коаліційні (уряди Х. Пас 
Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера); 4) парламентською підтримкою – однопартійні 
меншості (уряд Е. Сілес Суасо) й коаліційні більшості (уряди В. Паса Естенссоро, Х. Паса 
Самори, Г. Санчеса де Лосади, У. Бансера).
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GOVERNMENTAL CABINETS IN THE CONTEXT OF FUNCTIONING  
OF THE ATYPICAL PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT  

IN BOLIVIA (1982-2003)

Іhor Osadchuk
Ivan Franko National University of Lviv,

Faculty of Philosophy, Department of Political Science
Universytetska str., 1, 79000, Lviv, Ukraine

The political practice shows that there (within the framework of a republican form of government) 
are presidential systems of government, which formally and/or actually differ from traditional or typical 
presidential systems of government. At the same time, extremely different factors of political process 
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and inter-institutional relations, which are the conditions for defining and distinguishing between different 
types of systems of government, can be indicators for distinguishing typical and atypical presidential 
systems of government. 

In this cut, the purpose of the article is to determine the types of governmental cabinets in the context 
of functioning of the atypical presidential system of government in Bolivia (1982-2003). This purpose was 
solved in the situation when new institutionalism and its types / paradigms were chosen as a theoretical 
and methodological basis of the research. The main method of the study is the method of comparative analysis. 
The peculiarities of the holding of presidential elections demonstrate the atypicality of the presidential 
system of government in Bolivia. 

The atypicality of the presidential system of government in Bolivia was due to the fact that presidents 
Victor Paz Estenssoro (in 1985) and Jaime Paz Zamora (in 1989) were finally elected in parliament. 
However, in the first round of elections, which took place on the basis of a popular vote, they respectively 
received the second and the third places. Consequently, the post-electoral pacts in 1985 and 1989 did not 
support a popular choice of presidents, but instead influenced the election of heads of state as candidates 
who satisfied the party / coalition interests. 

It is argued that governmental cabinets in Bolivia (1982-2003) are classified as: 1) those formed by 
president (all cabinets); formed by president taking into account the positions of parliamentary coalitions 
(Victor Paz Estenssoro’s, Jaime Paz Zamora’s, Gonzalo Sánchez de Lozada’s, Hugo Banzer’s cabinets) 
for the formation method; 2) party governmental cabinets for the type of composition; 3) single-party 
governments (Hernán Siles Zuazo’s, Victor Paz Estenssoro’s cabinets) and coalitional governments (Jaime 
Paz Zamora’s, Gonzalo Sánchez de Lozada’s, Hugo Banzer’s cabinets); 4) minority single-party government 
(Hernán Siles Zuazo’s cabinet) and majority coalition governments (Victor Paz Estenssoro’s, Jaime Paz 
Zamora’s, Gonzalo Sánchez de Lozada’s, Hugo Banzer’s cabinets) for their parliamentary support. 

Key words: system of government, presidentialism, atypical presidentialism, indirect presidential 
elections, post-electoral pacts, governmental cabinet, Bolivia.
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Нині Німеччина є досить потужною в економічному плані країною і займає лідерські позиції 
як країна-член Європейського Союзу. Усі внутрішньополітичні проблеми, які з’являються у країні, 
мають віддзеркалення на політиці Європейського Союзу. Тому, коли у 2015 році Німеччина надала 
притулок більш ніж мільйону іммігрантів, тема міграції стала однією із основних у політичному 
житті країни. Знаходячись в епіцентрі кризи біженців, Німеччина поставила саме міграційну полі-
тику одним із пріоритетних напрямів своєї внутрішньополітичної діяльності. 

Міграційна проблема стала серйозним поштовхом для активізації у країнах Західної Європи 
праворадикальних та євроскептичних партій, які виступали під антиіммігрантськими лозунгами на 
фоні розповсюдження міграційної кризи 2015 року. Збільшення кількості біженців стало причиною 
для низки конфліктів як на національному, так і на міждержавному рівнях. Водночас ця проблема 
чітко окреслила численні суспільно-політичні виклики та стала у нагоді для зростання і просування 
на політичній арені антисистемних сил, які пропагували обмеження імміграції. 

У Німеччині євроскептичні партії активно виступали на виборах різного рівня та стали 
реальними конкурентами традиційним «просистемним» партіям. Міграційне питання стало однією 
з основних причин, яка сколихнула відносно стабільне політичне життя Німеччини та призвела до 
зниження підтримки існуючих в уряді протягом довгого часу традиційних політичних партій.

У статті проаналізовано політичні програми сучасних партій Німеччини щодо проблем неле-
гальної міграції (на прикладі партій «Альтернатива для Німеччини» та «Націонал-демократичної 
партії Німеччини»). Розглянуто вплив міграційної кризи на посилення антиєвропейських настроїв 
та електоральні успіхи політичних партій. З’ясовано, що для традиційних німецьких політичних 
партій зростання антисистемних політичних рухів виступає в якості стимулу у контексті переосмис-
лення міграційної політики та її виходу на новий рівень.

Ключові слова: міграційна криза, партія, «Альтернатива для Німеччини», «Націонал-демокра-
тична партія Німеччини», іммігранти, політична програма.

Об’єднання Європи як інтеграційного утворення з самого початку ініціювала 
Німеччина. Активність зовнішньої політики Німеччини завжди була на високому рівні. 
Вона активно просувала ідеї нових проектів, наприклад ідею Шенгенської зони, розбу-
дови Валютного фонду, посилення ролі Європейського центрального банку. Ще нещодавно 
європейська політика Німеччини базувалася на підтримці менших держав-членів ЄС, міц-
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ній співпраці з країною-сусідом Францією, посиленні ролі Єврокомісії і Європарламенту, 
але нині політика Німеччини щодо Європейського Союзу дещо змінилася. Країна постала 
перед новими умовами проведення внутрішньої політики країни, зокрема міграційної. 

Міграційна криза, яка охопила більшість держав європейського континенту, викли-
кала досить різку реакцію та різні погляди у світовому суспільстві. Нестабільна соціаль-
но-політична ситуація в країнах Азії та Африки, тривалий сирійський конфлікт стали 
основними викликами, що породили масштабну міграційну кризу. Німеччина стала однією 
з країн, яка проводила досить ліберальну політику стосовно іммігрантів та біженців. Саме 
така лояльна позиція правлячого уряду в подальшому загострила міграційну обстановку 
в країні та викликала певні політичні негаразди. Насамперед це виявилося у зміні партій-
ного ландшафту [15].

Німеччина є країною з добре розвиненою партійною та політичною системою, 
яка представлена широким спектром різноманітних типів політичних партій. Водночас 
міграційна криза у Європі дала потужний поштовх для того, щоб партії поділилися на два 
табори: традиційні та антисистемні. 

Науковий інтерес щодо формування партійної системи Німеччини нині є актуаль-
ним і в українській політичній науці. Про це свідчать численні дослідження та публікації 
останніх років, присвячені політичним партіям Німеччини. Так, номенклатуру політичних 
партій, які на сучасному етапі характеризують розвиток партійної системи ФРН, було роз-
глянуто В.В. Мазановим [4]. Дослідженням становлення крайніх правих політичних партій 
у Німеччині займалася І.М. Гримська [1]. 

Аналіз основних аспектів партійно-владних взаємин у ФРН розглядав А.Ю. Ключ-
кович [2, 3]. Колектив авторів С. Павленко, М. Гузь, І. Гайдуцький проаналізували та порів-
няли наявний дискурс у політичних програмах основних політичних партій України 
та Німеччини для стимулювання політичного діалогу [5]. Основи діяльності політич-
них партій у Німеччині розглядав О. Коляса. Націонал-демократична партія Німеччини 
стала об’єктом досліджень О. Іванова, У. Бекеса, Ф. Декера, Л. Міліопулоса, Б. Зоммера, 
М. Брандстеттера, Тені. 

Актуальність статті зумовлена тим, що, проаналізувавши політичні програми 
парламентських партій Німеччини щодо проведення їх внутрішньої політики в контексті 
міграційного тиску, це може слугувати досвідом для України та удосконалення міграцій-
ного законодавства нашої держави. Досвід Німеччини може слугувати дороговказом для 
всіх, хто впроваджує зміни в нашій країні. На прикладі Німеччини ми бачимо, як останнім 
часом змінилася політична та електоральна підтримка традиційних урядових партій. 

Метою статті є проаналізувати програмні засади політичних партій євроскептич-
ного спрямування сучасної Німеччини та визначити їх зростаючу активність на політичній 
арені країни у зв’язку із жорсткою антиміграційною політикою, яку вони пропагують.

Німеччина є парламентською республікою, тому провідну роль тут відіграють полі-
тичні партії. Саме політичні партії формують внутрішню та зовнішню політику країни, 
вони є повноцінним механізмом роботи уряду. У Конституції Німеччини зазначено, що 
політичні партії сприяють формуванню політичної волі громадян, а громадяни можуть 
вільно їх створювати. Партійні ж програми виконують важливу роль артикуляції суспіль-
них інститутів і громадського контролю над діяльністю партій загалом [6].

Більшість традиційних партій Німеччини історично дотримувалися таких основних 
принципів як солідарність, справедливість та свобода для всіх громадян. Втім шляхи 
досягнення цих принципів можуть різко відрізнятися в програмних засадах політичних 
партій відповідно до їх ідеологічної спрямованості [4]. 
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Велика хвиля іммігрантів із країн Близького Сходу, яка охопила майже всі країни 
Європейського Союзу, стала серйозним викликом для європейської безпеки. В цих умовах 
окремі країни-члени оголосили про самостійний контроль над своїми національними кор-
донами. Європейський Союз ще 10 років тому вважали гарантом безпеки, правопорядку 
та демократії, втім нині було поставлено під загрозу один із головних принципів – вільне 
пересування по ЄС. Все це спричинила велика кількість мігрантів, які прибували до різних 
країн ЄС. Тому рішення стосовно призупинення міграційних потоків необхідно було при-
ймати радикально, насамперед прописавши це у партійних програмах [16]. 

Однією з партій, яка викликала явні трансформації у партійній системі Німеччини, 
стала партія євроскептичного спрямування «Альтернатива для Німеччини» (АДГ). Партія 
була заснована у лютому 2013 року на базі політичної групи через невдоволення політи-
кою, яку проводив німецькій уряд щодо нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу 
та Африки. «Альтернатива для Німеччини» – це націоналістична право-популістська полі-
тична партія. Установчий з’їзд партії відбувся 14 квітня 2013 року в столиці Німеччини – 
Берліні. Її засновниками були Бернда Лукка, Фрауке Петрі, Конрад Адам. Нині партію очо-
люють Олександр Гауланд і Йорґ Мойтен [4].

З початку існування політичної партії основні її принципи полягали у протистоянні 
європейської інтеграції та міграційної політики, яку проводив уряд країни. Прихильники 
партії виступали проти пунктів Маастрихтського договору та критично ставилися до вве-
дення загальної валюти – євро. Натомість партійні лідери наполягали на поверненні до 
обігу німецької марки [3]. 

Один із пунктів програми АДГ передбачав жорсткий підхід до проблем мігрантів 
шляхом встановлення немилосердних квот для прийому біженців на територію Німеч-
чини. Водночас міграційна політика партії є досить консервативною. У програмі партії 
прописано, що масова міграція – це проблема всього Європейського Союзу. На тлі демо-
графічного вибуху, військових, релігійних конфліктів та екстремальних кліматичних умов 
у багатьох країнах Африки та Близького Сходу Німеччина стала однією з головних країн 
на шляху міграційних потоків. 

«Альтернатива для Німеччини» виступає за помірні масштаби легальної міграції, 
оскільки насамперед повинні цінуватися інтереси Німеччини як соціальної держави, еко-
номічної та культурної нації [10]. Партія виступає за розробку та реалізацію довгостро-
кової, всеосяжної стратегії в області зовнішньої політики і політики безпеки. При цьому 
в центрі уваги повинні перебувати національні інтереси і благо німецького народу, закла-
дені й у програмі «Альтернативи для Німеччини», яка:

– виступає за свободу європейських націй від сторонньої підтримки та опіки; 
– підтримує структурні реформи з метою зміцнення міжнародної конкурентоспро-

можності європейських держав, зокрема Німеччини; 
– рішуче виступає проти союзу грошових трансфертів і проти централістських 

тенденцій;
– наголошує на радикальних змінах у політичному устрої Німеччини та ЄС загалом;
– акцентує увагу на реформуванні соціального забезпечення тощо [7, 8].
Цікавим фактом є те, що АДГ у суспільстві здебільшого сприймається як правопо-

пулістська та антиісламістська партія, оскільки в умовах міграційної кризи у Європі лідери 
партії вбачають своє головне завдання саме у протистоянні ісламу. У партійній програмі про 
це зазначається окремо у розділі «Культура, мова та ідентичність», де всупереч офіційній 
політичній лінії стверджується, що «іслам не є частиною Німеччини», оскільки АДГ вбачає 
серйозну загрозу в активному зростанні кількості мусульман на території Німеччини. 
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У зв’язку з цим АДГ зазначає у програмі в окремому розділі «Імміграція та право на 
притулок», що планує: 

1. Зміни парадигми і імміграції з метою надання притулку.
2. Зміни у регулюванні вільного пересування осіб у межах ЄС.
3. Зміни стосовно кваліфікованих іммігрантів із країн третього світу.
АДГ пропонує змінити особисте право на притулок відповідно до конституційної 

гарантії права на притулок, тобто надати інституційні гарантії [10].
З приводу електоральних успіхів АДГ необхідно зауважити, що вони досить 

вагомі. На парламентських виборах 2017 року партія посіла третє місце, отримавши 
приблизно 13% голосів виборців. На останніх виборах до Європейського парламенту, 
які відбулися 26 травня 2019 року, партія набрала 11% голосів, отримавши 11 мандатів 
у Європарламенті. Це свідчить про велику підтримку та популярність політичної сили 
з боку електорату [5]. 

Ще однією політичною силою євроскептичного спрямування у ФРН є «Націонал- 
демократична партія Німеччини» (НДПН). Її можна вважати більш традиційною та уста-
леною партією. Політична партія була утворена після розпуску Німецької імперської партії 
26 липня 1964 року. Партія змогла досягти вагомих електоральних успіхів лише наприкінці 
60-х років. З часом програмні документи НДПН постійно піддавалися «ідеологічним змі-
нам», особливо з 1996 року, що виразилося в радикалізації її світогляду. 

Можна стверджувати про еволюцію ідеології партії від показової прихильності 
і лояльності щодо існуючого демократичного ладу в країні до відверто ворожого став-
лення до нього [4]. Нині ця політична сила виступає за зміну політичної та суспільної 
системи Німеччини. Представники партії вважають, що народ країни необхідно захищати 
від впливу ззовні, зокрема НДПН виступає проти великого потоку мігрантів і національних 
меншин до Німеччини. 

Основним напрямом дії німецького уряду на початку XXI століття стало встанов-
лення справедливого та стійкого внутрішнього порядку в країні, тому саме на цих аспек-
тах наголошує партія щодо Європейського Союзу загалом. Для досягнення цієї мети від-
новлення німецької національної спроможності та суверенітету є необхідним у зовнішній 
політиці держави. 

У своїй програмі НДПН висловлює невдоволення членством Німеччини у ЄС. 
У зв’язку з цим прихильники партії вважають, що ФРН не є суверенною державою, 
оскільки 60-80% усіх економічно вагомих законів країни засновані на законодавстві ЄС, 
а відмова від власної національної валюти зробила практично не можливим самостійне 
визначення грошово-кредитної політики, орієнтованої на інтереси і потреби власної еко-
номіки [12]. На думку членів партії, саме ЄС примушує Німеччину до ведення політики 
відкритих дверей, що тягне за собою збільшення нелегальних мігрантів. 

За Brexit повинен послідувати Dexit – таке уявлення правоекстремістської партії 
НДПН про членство Німеччини в ЄС. Партія наполягає на необхідності скасування Шен-
генської угоди для можливості відновлення прикордонного контролю, щоб запобігти 
незаконній масовій міграції і «захистити німецький народ». Німецька зовнішня політика 
повинна слугувати німецьким інтересам і не повинна розглядатися як передача наднаці-
ональних чи іноземних інтересів. З огляду на це політична партія прагне до міжнарод-
но-правового порядку, який поважає внутрішні справи кожної держави [12]. 

Нині населення Німеччини спостерігає нездатність ЄС впоратися із напливом 
мігрантів, що викликає певний євроскептицизм у суспільстві і бажання більшого 
впливу партій на міграційну кризу на національному рівні. Будучи однією з німецьких 
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виборчих партій, «Націонал-демократична партія Німеччини» наголошує у програмі, 
що країна не готова прийняти катастрофічні потоки іноземців та надати їм притулок 
у країні. У зв’язку з цим політичний курс партії стосовно міграційної політики є досить 
радикальним [14]. 

Офіційно в Німеччині проживає понад 16 мільйонів людей іноземного похо-
дження, але нині чисельність останніх значно зросла. Нелегально проживаючі іноземці 
здійснили додаткове навантаження на баланс держави. У багатьох мегаполісах частка 
ненімецьких жителів наближається до 50%-ї позначки, тому ці міста можуть безпово-
ротно втратити свій німецький характер у найближчому майбутньому. Такі факти вже 
є помітними у багатьох місцях: анатолійські та арабські банди, які домінують над цілими 
мікрорайонами; паралельні товариства з власними правовими структурами; величезні 
мечеті як символи неприхованого захоплення ісламської землі та школи, де німецькі 
діти є меншиною [11]. 

Члени партії зазначають у програмі, що Німеччина стала країною імміграції: в дея-
ких частинах великих міст нині німці стали чужими у власній країні. Через це НДПН 
виявляє особливо негативне ставлення до ісламу, який розглядається нею як «загроза» 
існування німецької нації. У програмі НДПН підкреслюється, що іммігранти досить часто 
стають злочинцями, тому така масова імміграція несе з собою величезну небезпеку для 
внутрішньої безпеки країни, збільшує загрозу тероризму [13]. 

Лідери партії вважають, що витрати, необхідні для інтеграції мігрантів, лягають 
на плечі німецьких платників податків, при тому, що кваліфіковані німецькі трудящі 
повинні задовольнятися низькою оплатою праці. Зважаючи на певні еволюційні зміни, 
які відбувалися всередині партії протягом значного часу, електоральні успіхи «Націо-
нал-демократичної партії Німеччини» на останніх виборах до Європейського парламенту 
2019 року показали вагомий результат. Партія отримала майже 16% голосів та 16 мандатних  
місць відповідно.

Нині «Націонал-демократична партія Німеччини» залишається однією з провідних 
партій євроскептичного спрямування. Великі потоки іммігрантів та біженців, які спричи-
нила міграційна криза у Європі, дозволили партії зберегти популярність серед електорату 
через проведення нею мітингів і демонстрацій. Незважаючи на свою порівняно довготри-
валу історію політичного життя, партія здобуває представництво у регіональних парламен-
тах, чим має певний вплив на порядок денний німецького суспільства. 

Отже, зростання антисистемних партій на теренах сучасної Європи продовжує 
набирати обертів. Розвиваються і створюються нові партії, спрямовані проти політики 
Європейського Союзу загалом та міграційної політики окремих урядів зокрема. Мігра-
ційна криза породила відновлення та створення нових політичних сил, які проповіду-
ють жорстку міграційну політику. Такі політичні сили несуть певну загрозу не тільки 
усталеній партійній системі Німеччини, а й змінам партійного ландшафту у самому  
Європейському Союзі. 

Партії-євроскептики вже мають значний вплив у парламентах багатьох європей-
ських країн. Нині такі партії набирають все більше популярності серед електорату, все 
більше людей підтримує їх міграційну політику, а також політику щодо майбутнього 
розвитку Європейського Союзу [1]. Партії, які пропагують жорстку міграційну політику 
у своїх політичних програмах і діяльності, поступово акумулюють основні положення про-
граматики всього партійного спектру Німеччини. Тому їх успіхи як на виборах у Європей-
ський парламент, так і в ландтаги федеральних земель є прологом серйозних змін у полі-
тичній системі Німеччини.

М. Свєтлакова, В. Бурда
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The migration crisis that began in 2015 has been called the largest since The Second World War. 
The causes of such a large-scale problem include the wars in the Middle East and on the African continent. 
A distinctive feature of the migration crisis was the combination of legal and illegal migration, as well as 
refugees in one stream. The events of recent years clearly show that a new, rather serious problem has arisen 
in the European Union – the influx of a significant number of refugees from the East. 

The vast majority of people who come to Europe in different ways profess Islam. Migration is a very 
important issue in our globalized world, because it has significant consequences for society and the state 
as a whole. The problem of migration, especially illegal, creates significant socio-economic consequences 
for humanity. After all, illegal immigrants who are ready to work under any conditions nullify the social 
guarantees that exist in European countries.

The Federal Republic of Germany is one of the most economically developed countries in 
the European Union and that is why Germany is the country with the largest number of migrants. This 
affects the domestic political situation in the country, because there is a question of reception, providing 
them with social assistance, placement of migrants in Germany. The European migration crisis has given 
impetus to the strengthening of anti-European sentiment, as well as the strengthening of the role of “non-
traditional political parties”. 

Restricting the flow of migration has become an urgent issue for the population and this has been 
picked up by the parties’ Eurosceptic ideology. The article considers the impact of the migration crisis 
on the program principles of German political parties, namely “Alternative for Germany” and “National 
Democratic Party of Germany” and analyzes the programs of two right-wing political parties that advocate 
the transformation of migration policy. In advocating for changes in migrant policies, this political parties 
are popular with the electorate. This is what allows these political parties to get seats in the government.

Key words: migration crisis, party, “Alternative for Germany”, “National Democratic Party 
of Germany”, immigrants, political program.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСІВ КОЛИШНІХ РАДЯНСЬКИХ 
РЕСПУБЛІК І ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОЇ ЦИФРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Наталія Стеблина
Донецький національний університет імені Василя Стуса,

факультет інформаційних та прикладних технологій,
кафедра політології та державного управління

вул. 600-річчя, 21, 21021, м. Вінниця, Україна

У статті визначаються специфічні ознаки українського дискурсу у цифрові часи. Мате-
ріалом дослідження є офіційний і неофіційний дискурси України, Білорусі та Росії за 2005-
2019 роки. Вимірюються показники експлікованості, унікальності, збалансованості, місцевого 
фокусу, емоційності, негативізму, персоналізації та прямої інтертекстуальності. Для отримання 
показників використовуються комп’ютерні програми (мова Python). За допомогою компаратив-
ного аналізу визначається більша експлікованість політичних акторів у неофіційному дискурсі 
України порівняно із Білоруссю та Росією – 1,05, 0,61 та 0,46 відповідно. При цьому фіксується 
менша унікальність для українських неофіційного та офіційного дискурсів порівняно із білорусь-
ким і російським (0,04/0,38; 0,29/0,46; 0,07/0,46), підкреслюється активна присутність в Україні 
постійних політичних акторів. 

Встановлюються вищі показники збалансованості для українських політичних дискур-
сів (0,67/0,36; 0,42/0,15; 0,6/0,33), при цьому поряд із лідером держави знаходяться опозиційні 
політики, на відміну від дискурсів авторитарних держав, де на другій позиції за популярністю 
частіше з’являються президенти інших країн. Отримуються принципово відмінні показники 
емоційності (0,33/0,08; 0,13/0,06; 0,21/0,03) та негативізму (0,34/0,03; 0,19/0,03; 0,19/0,08) для 
дискурсів трьох держав, встановлюється зв’язок між вищими показниками збалансованості, 
експлікованості, емоційності та негативізму, які визначають більш інтенсивну політичну взає-
модію в Україні, що здебільшого відбувається між вітчизняними політичними акторами (показ-
ники місцевого фокусу вищі для українського дискурсу, нижчі – для білоруського та російського: 
5,75/2,68; 2,68/1,35; 1,02/2,72). 

Зіставляються показники персоналізації усіх трьох дискурсів із переважанням значень 
для України над Білоруссю та Росією (0,76/0,32; 0,51/0,25; 0,5/0,45) та прямої інтертекстуально-
сті (0,23/0,22; 0,12/0,03; 0,04/0,03). Встановлюється більша вираженість політичної суб’єктності 
в Україні, а також наявність постійно діючого «форуму» ідей, на якому триває обговорення політич-
них рішень. 

Ключові слова: цифровий політичний дискурс, компаративний аналіз, колишні республіки 
СРСР, український політичних дискурс, цифровізація.

За умов цифрової політики змінюються способи репрезентації політичних еліт: 
потенційно доступ до публічної сфери отримують усі, хто має відповідні технічні засоби, 
однак реально через великий обсяг інформації та інші фактори, зокрема «колонізацію» 
соцмереж політичними елітами чи корпораціями [13], кількість реальних учасників полі-
тичного діалогу може скорочуватися. При цьому важливо враховувати, що цифрова полі-
тика трансформує і світовий порядок, адже цифрові національні дискурси з різних причин 
уже не мають чітких меж, тому національні політичні еліти мають бути готовими до кон-
куренції зі світовими лідерами. 
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У цьому плані український цифровий політичний дискурс дає змогу проаналізувати 
взаємодію вітчизняних і міжнародних еліт в умовах іноземної агресії, виявити особливості 
цифрової політичної взаємодії та її основних акторів. До того ж на тлі інших політичних 
дискурсів, зокрема російського та білоруського, він має чіткі відмінності. Проте цифрова 
політика може як підсилити їх, так і зробити менш виразними. Саме тому існує потреба 
визначити специфічні ознаки українського дискурсу, які б допомогли вирізняти його з-по-
між дискурсів інших держав, у новій цифровій реальності. Виокремлення таких ознак 
через використання формальних методів дослідження і є метою цієї роботи.

Матеріалом дослідження є дискурси України, Білорусі та Росії за 2005-2019 роки: 
офіційний (новини сайтів президентів; повідомлення часів Ющенка, Януковича, Поро-
шенка, отримані через веб-архів Wayback Machine) і неофіційний (новини провідних мере-
жевих незалежних видань: «Української правди», «Нашої ниви», «Ленти.ру» до 2013 року, 
«Незалежної газети» – після 2013 року). Показниками, які вимірювалися для того, щоб 
виокремити специфічні ознаки українського та інших офіційних дискурсів, стали:

– експлікованість політичних акторів (вимірювалася середня кількість згадок полі-
тичних акторів у заголовках новин через співпадіння із відповідними словниками політич-
них акторів);

– унікальність політичних акторів (співвідношення унікальних згадок у списку 
акторів до загальної кількості згадок);

– збалансованість (співвідношення кількості згадок двох найбільш популярних 
акторів);

– місцевий фокус (співвідношення вітчизняних і зарубіжних акторів);
– емоційність (наявність дієслів стану у заголовках на кшталт «хотів», «довіряє», 

«знає», «вимагає»);
– негативізм (наявність заперечних часток, префіксів і заперечних дієслів на 

кшталт «дезінформує», «заперечує»);
– персоналізація (співвідношення займенників «я» та «ми» у текстах);
– пряма інтертекстуальність (наявність прямих цитат у заголовках).
Для вимірювання показників були розроблені комп’ютерні програми (мова Python).
Особливості українського політичного дискурсу: огляд літератури
Український політичний дискурс у науковій літературі здебільшого описується 

через боротьбу за «означення реальності» [4, c. 23], перманентне протистояння еліт, в тому 
числі регіональних [6, c. 14], високий протестний потенціал і здатність суспільства проти-
стояти правлячим елітам [11, c. 160], «конкурентність партійних еліт та фінансових груп» 
на місцях [3]. Однак це протистояння еліт не завжди призводить до вироблення спільного 
курсу, інтеграції для «демократизації держави за європейськими стандартами» [10, c. 102]. 
«Загострення» цієї боротьби відбувається і під впливом зовнішньої агресії, а також у період 
передвиборчих кампаній [5, c. 90]. 

Подібні характеристики дискурсу (боротьба, конкурентність, протистояння) є природ-
ними для українського політичного режиму, що визначається як перехідний або змішаний 
[1; 7; 8], і можуть бути зафіксованими через формальні показники (склад постійних та уні-
кальних політичних акторів, їхня експлікованість у дискурсі, збалансованість, емоційність).

Оскільки Україна – це держава демократичного транзиту, то з точки зору політич-
ного режиму, що постійно трансформується, можливі переходи як до більш демократич-
ного, так і до більш авторитарного формату [9, c. 17; 7, c. 231; 1, c. 256; 2, c. 205; 8, c. 283]. 
Оскільки цифровізація також може суттєво впливати на політичний дискурс, то певні тран-
сформації можуть відбуватися і під її впливом. 

Н. Стеблина
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Для того, щоб визначити особливості українського цифрового політичного дис-
курсу, поглянемо на середні показники, які були вказані вище, та зіставимо їх із показни-
ками білоруського та російського дискурсів.

Український цифровий політичний дискурс: середні показники
Аналізуючи еволюцію українського офіційного та неофіційного дискурсів, на 

основі отриманих середніх показників (таблиця 1) можемо виокремити кілька визначаль-
них характеристик, які дозволяють відмежувати їх від дискурсів авторитарних режимів, 
а також визначають трансформацію дискурсу перехідного режиму в цифрову добу. 

Таблиця 1
Середні значення українського, білоруського  

та російського дискурсів за показниками
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Укр. оф. 0,65 0,38 0,36 2,68 0,08 0,03 0,22 0,32
Укр. неоф. 1,05 0,04 0,67 5,75 0,33 0,34 0,23 0,76
Біл. оф. 0,98 0,46 0,15 1,35 0,06 0,03 0,003 0,25
Біл. неоф. 0,61 0,29 0,42 2,68 0,13 0,19 0,12 0,51
Рос. оф. 1,11 0,46 0,33 2,72 0,03 0,08 0,22 0,45
Рос. неоф. 0,46 0,07 0,6 1,02 0,21 0,19 0,003 0,5

В українському дискурсі більш інтенсивна взаємодія політичних акторів відбува-
ється у неофіційному дискурсі (вищий показник експлікованості), ніж в офіційному (для 
дискурсів авторитарних режимів характерна зворотна тенденція). В Україні офіційний 
дискурс частково є реакцією на неофіційний, що є рисою більш демократичного режиму, 
який, на відміну від авторитарного, не є закритим для подібних впливів у цифрові часи. 

Показник унікальності в українському дискурсі значно менший (0,04), ніж у РФ 
та Білорусі. Це говорить про більшу частку постійних політичних акторів, які взаємодіють 
у дискурсі, порівняно із дискурсами авторитарних держав, де частка таких акторів за часів 
цифровізації стає меншою (зокрема, через можливість включення зарубіжних політичних 
акторів). 

Український політичний дискурс також є більш збалансованим як на офіційному, 
так і на неофіційному рівнях, при цьому баланс до 2014 року досягався за рахунок взаємо-
дії вітчизняних політичних акторів (Ющенко – Тимошенко, Янукович – Тимошенко, Поро-
шенко – Яценюк), а не через згадки зарубіжних політиків (у РФ та Білорусі – президенти 
США, України). Важливо наголосити на збалансованості офіційного дискурсу України 
окремо, оскільки навіть на офіційному сайті президента увага зосереджена не тільки на 
фігурі лідера держави, а й на інших політиках (у деякі періоди на друге місце за кількістю 
згадок виходять опозиційні до діючого президента політики). 

Висока збалансованість неофіційного дискурсу свідчить про те, що офіційні полі-
тичні актори не є монополістами щодо формування дискурсу. Російська агресія сприяла 
тому, що на перший план вийшли зарубіжні лідери та інститути (однак у 2019 році через 
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протистояння Порошенко – Зеленський баланс уперше з часів вторгнення Росії до України 
досягався за рахунок вітчизняного політика).

На рівні місцевого фокусу український дискурс характеризується високою присут-
ністю вітчизняних політичних акторів, особливо для неофіційного дискурсу в період із 
2005 до 2012 років. Із 2012 року отримуємо приблизно однакові показники для обох дис-
курсів, що є ще одним свідченням (додатково до показника експлікованості) взаємозв’язку 
між ними. 

Вказані фактори сприяють тому, що український дискурс є емоційним і містить 
більш значну, порівняно із дискурсами авторитарних режимів, частку негативу в неофіцій-
ному складнику – 0,34. Конкурентне середовище та більш інтенсивна взаємодія політич-
них акторів викликає й більші емоційність та негативізм. Причому у неофіційному дис-
курсі показник емоційності має позитивну кореляцію (0,77) із показником експлікованості 
політичних акторів. Чим більшою є експлікація політичних акторів, тим більшою є й емо-
ційність. Подібної кореляції в дискурсах авторитарних режимів не знаходимо. Також укра-
їнський дискурс є більш персоналізованим, при цьому різниця виразніша саме на рівні 
офіційного дискурсу.

Інтертекстуальність в українському дискурсі значно вища, що свідчить про більш 
насичену взаємодію політичних акторів і наявність постійно діючого «форуму» ідей як на 
офіційному, так і на неофіційному рівнях. Середні показники прямої інтертекстуальності 
в обох складниках дискурсу однакові (0,22), тобто кожен п’ятий політичний текст має за 
привід свого створення заяву. Подібна картина – свідчення того, що в комунікації риту-
альні або ж календарні інформаційні приводи (привітання, святкування) не є провідними 
(на відміну від російського та білоруського офіційних дискурсів, де фіксуємо значний від-
соток таких в окремі періоди). 

Висновки. Отже, компаративний аналіз дозволяє визначити специфічні особливості 
українського політичного дискурсу у цифрову добу. Конкурентна природа формування 
дискурсу сприяє більшій експлікованості політичних акторів, прізвища яких є впізнава-
ними і включаються як у офіційний, так і в неофіційний дискурси навіть за умов «марке-
тизації» [12] політичної комунікації. При цьому неофіційний дискурс за цим показником 
має більші значення, ніж офіційний (тому на рівні офіційного дискурсу не вибудовується 
альтернативна реальність, яка є закритою для впливу неофіційного дискурсу). 

В українському дискурсі спостерігаємо як більшу присутність, так і більшу час-
тоту появи постійних політичних акторів. Натомість у дискурсах авторитарних країн, 
зокрема через постійні переслідування, а також через слабку експлікованість лідерів дер-
жав та інших провладних політиків, непостійних акторів значно більше (особливо в Біло-
русі). Розрив між першою (здебільшого президент) та другою фігурою у дискурсі в Україні 
менший, при цьому поряд із президентом в офіційному дискурсі згадуються вітчизняні 
політичні актори, в тому числі опозиційні політики. Натомість у дискурсах авторитарних 
режимів опозиціонери і вітчизняні актори є менш конкурентноспроможними, впізнава-
ними у широкої аудиторії в цифрові часи. При цьому за допомогою численних згадок ліде-
рів інших держав в авторитарних дискурсах можливе переключення уваги із внутрішніх 
проблем на зовнішні загрози. 

Для українського дискурсу характерна значна частка вітчизняних акторів, які вза-
ємодіють між собою, що призводить до вищої емоційності, негативізму, персоналізації 
та інтертекстуальності. Звісно, російська агресія призвела до падіння показника місцевого 
фокусу, але вибори 2019 року знову продемонстрували зростання, отже, повного переклю-
чення уваги на зовнішню повістку не відбулося. 
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Висока емоційність і негативізм вкотре дають змогу наголошувати на більш інтен-
сивній політичній взаємодії, що свідчить про те, що конкурентоспроможними є не тільки 
вітчизняні політичні актори, а інтерес викликають і політичні емоції. При цьому висо-
кий показник негативізму свідчить про те, що політичні актори відкрито виражають свою 
думку, можуть виступати проти запропонованої владою повістки. При цьому за рахунок 
високої інтертекстуальності постійно діє «форум ідей», який хоч і не завжди дає змогу 
дійти консенсусу, але все ж потенційно може бути генератором політичних рішень. 

Формальний аналіз цифрових політичних дискурсів дає змогу виокремити низку 
особливостей, які дозволяють відмежувати дискурс перехідного режиму від авторитарних 
дискурсів у цифрові часи. Використовуючи зазначені вище показники та розроблене про-
грамне забезпечення, можливо створити відповідну типологію дискурсів колишніх радян-
ських республік, значна кількість із яких на офіційному рівні внаслідок ведення «гібрид-
ної» політики претендує на звання «демократичних». 
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POST-SOVIET DISCOURSES’ COMPARATIVE ANALYSIS  
AND UKRAINIAN DIGITAL POLITICS’ DYNAMICS
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The peculiarities of Ukrainian discourse in the digital times are defined in the paper. Official 
and non-official discourses of Ukraine, Belarus and Russia between 2005-2019 are used for the analysis. 
Explicacy, uniqueness, balance, local focus, emotionality, negation, personalization and direct intertextuality 
are calculated. Computer programs (Python language) are designed for the calculations. With the help 
of comparative analysis the bigger explicacy of political actors in Ukrainian non-official discourse is defined, 
comparably to Belarus and Russia – 1,05, 0,61, and 0,46 respectively. 

Additionally, lower uniqueness is fixated for both Ukrainian official and non-official discourses, 
comparably to Belarussian and Russian ones (0,04/0,38; 0,29/0,46; 0,07/0,46), thus the active existence 
of constant political actors in Ukraine is stressed. Higher indicators of balance for Ukrainian discourses 
are stated (0,67/0,36; 0,42/0,15; 0,6/0,33), near the leaders of the state some opposition figures are found, 
whereas in authoritative countries presidents of other countries are mentioned more often, than domestic 
figures, both officials and opposition actors. 

Different indicators of emotionality (0,33/0,08; 0,13/0,06; 0,21/0,03) and negativity (0,34/0,03; 
0,19/0,03; 0,19/0,08) for the discourses of the countries are defined. And the interrelation between higher 
indicators of balance, explicacy, emotionality and negativity is stated. The indicators describe more intense 
political interactions, which is provided by domestic political actors (local focus is higher for Ukrainian 
discourses and lower for Belorussian and Russian ones – 5,75/2,68; 2,68/1,35; 1,02/2,72). 

The indicators of personalization for the discourses are compared, with again higher values for 
Ukraine and lower ones for Belarus and Russia (0,76/0,32; 0,51/0,25; 0,5/0,45) and direct intertextuality 
as well (0,23/0,22; 0,12/0,03; 0,04/0,03). More salient political subjectivity in Ukraine is defined 
and the presence of the ideas’ forum, where discussions about political issues are continued is constituted. 

Key words: digital political discourse, comparative analysis, post-Soviet countries, Ukrainian 
political discourse, digitalization.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ У КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У Тін
Північно-західний педагогічний університет,

факультет гуманітарних і соціальних наук, кафедра порівняльної політології
м. Ланьчжоу, провінція Ганьсу, Китайська Народна Республіка

Стаття присвячена аналізу сучасних політичних трендів у Китаї. Автором розглянуто підходи 
вітчизняних науковців до пояснення сутності політичних процесів у Китайській Народній Респу-
бліці, проаналізовано передумови реформ і основні перешкоди для Уряду країни. 

Наголошено, що нині Китай є однією із найбільш розвинутих країн світу та впевнено набли-
жається до лідерства в геополітичному полі. Однак Китай як і раніше стикається із багатьма пробле-
мами: старіння населення і скорочення робочої сили, відсутність відкритості його політичної сис-
теми і проблеми конкурентоспроможності в економіці, які залежить від високих капітальних витрат 
і розширення кредитування. 

Автором виокремлено кілька основних тенденцій, які спостерігаються останні декілька 
років: Сі Цзіньпін як «основний» лідер, поширення провідних малих груп, нове покоління кадрів Сі 
Цзіньпіна, нові антикорупційні заходи та викорінення Цзян Цземіня, використання терміну «това-
риш», однопартійний конституціоналізм, китайський партійно-державний устрій. 

Зазначено, що політична економіка Китаю знаходиться на політичному перехресті між конку-
руючими вимогами партійного контролю та ринку, між конкуруючими вимогами стійкої економічної 
реформи і триваючим використанням різноманітних стимулів. Автор розглянуто відносини Китаю 
та США в рамках «холодної війни», а також наведено твердження про поглиблення конфлікту між 
країни через боротьбу високо розвинутих держав на геополітичній арені. Китай у відповідь на вну-
трішній тиск на економічне зростання, а також зовнішній тиск на торгівлю, технології та фінанси 
прискорить лібералізацію китайської внутрішньої економіки відповідно до плану 2013 року. Давні 
труднощі Китаю з довірою приватного сектору до бізнесу посилювалися невизначеністю, викли-
каною торговою війною, яка розгортається технологічною війною і зростаючими дебатами в обох 
країнах при більш широкому поділі економік США і Китаю. 

У статті проаналізовано сучасну політичну економію діючого лідера в аспекті боротьби із 
кризою та падінням економічної активності, а також в умовах поширення COVID-19. У висновках 
автор наголосив, що політична економія Китаю знаходиться на політичному перехресті між конкуру-
ючими вимогами партійного контролю та ринку. 

Ключові слова: Китайська Народна Республіка, політичні процеси, геополітика, високо розви-
нуті країни, комуністична партія, уряд.

Постановка проблеми. Одна із найбільш приголомшливих світових історій роз-
витку останніх десятиліть ‒ це перехід до ринкової економіки та стрімкий економічний 
підйом Китаю. Швидке і безперервне економічне зростання країни, відродження підприєм-
ництва і все більш тісна інтеграція у світову економіку ‒ все це наслідок політики «реформ 
і відкритості», прийнятої у 1978 році. 

Масштабні реформи вплинули на соціально-економічне становище не лише вели-
ких і прибережних міст, але й найбільш депресивних регіонів. Наслідками цих реформ 
було не лише зменшення рівня бідності, значна урбанізація, стрімке зростання капітальних 
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та приватних інвестицій, але й зростання нерівності у доходах, соціальна нестабільність 
і погіршення стану навколишнього середовища. 

Політичні процеси у країні були тісно пов’язані та зосереджені на економічному 
зростанні, а політичні рішення стосувалися розвитку більш тісних зв’язків Китаю зі сві-
товою економікою та політикою, зміцнення позиції на політичній арені світу. Нині Китай 
є однією із найбільш розвинутих країн світу та впевнено наближається до лідерства в гео-
політичному полі. Актуальність обраної тематики не викликає сумніву, оскільки політичні 
процеси у Китаї мають неабиякий вплив на загальносвітові економічні тенденції.

Аналіз останніх публікацій і публікацій. Оскільки глобальний вплив китай-
ської економіки та політики значний, багато праць зарубіжних і деяких вітчизняних 
вчених присвячені саме аналізу соціально-економічних процесів у Китаї. Так, Wang Jisi 
висунув цікаву думку: «Нині майбутній шлях розвитку і міжнародна стратегія Китаю 
знаходяться під гострими суперечками як всередині країни, так і за її межами. Міжна-
родні зобов’язання та дипломатична стратегія Китаю засновані на китайській реально-
сті, зокрема йдеться про суверенітет, безпеку і розвиток, у той же час необхідно брати 
до уваги глобальні тенденції та очікування від світу. Обов’язок китайських вчених реко-
мендувати політиці варіанти і реагувати на глобальні думки на основі ґрунтовних нау-
кових досліджень» [13]. 

О. Лебідь справедливо зазначила: «Для того, щоб реалізувати національні страте-
гічні інтереси, офіційний Пекін активізував свою діяльність на міжнародних майданчиках, 
а також активно розвиває прагматичні відносини зі світовими «центрами сили» [5]. 

Аналітики Національного інституту стратегічних досліджень стверджують: «Китай 
стоїть на позиції підтримання поліцентричної концепції світоустрою. В якості головної 
мети встановлення такої моделі порядку Китай вбачає оптимізацію свого місця у багатопо-
люсному світі, надійне гарантування безпеки країни, мінімізацію зовнішнього втручання 
та здобуття лідерських позицій у Східній Азії. Усвідомлюючи, що подальше зростання 
китайської економіки вимагає мирної інтеграції у світову економічну систему, Китай у від-
носинах із провідними країнами Заходу і США продовжує слідувати моделі партнерства із 
«центрами сили», а не протидіяти їм» [1]. 

В.І. Головченко зазначає: «Китай продовжує здійснювати незалежну зовнішню полі-
тику миру, розвивати дружні відносини співробітництва з усіма країнами й працювати для 
встановлення справедливого та раціонального нового міжнародного політичного та еконо-
мічного ладу» [2]. 

Величезні досягнення будівництва соціалізму з китайською специфікою зробили 
КНР і китайський народ повними впевненості в обраному ними шляху політичного роз-
витку. Поряд із економічним розвитком і соціальним прогресом соціалістична політична 
демократія Китаю буде вдосконалюватися і повністю продемонструє свої величезні пере-
ваги і сильну життєздатність. У майбутньому китайський народ, безсумнівно, буде насо-
лоджуватися все більш істотними плодами своєї політичної цивілізації [8]. 

Загалом науковці висловлюють спільну думку стосовно політичного та економіч-
ного протистояння між Китаєм та високо розвинутими державами, зокрема США. Незва-
жаючи на значну кількість наукових розвідок, вважаємо за потрібне висвітлити сучасні 
тенденції та останні політичні рішення влади Китаю.

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є аналіз сучасних політич-
них трендів у Китаї.

Опис основного матеріалу дослідження. Китай є другою за величиною світовою 
економікою, найбільшим експортером і має найбільші валютні резерви у світі. Незважа-
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ючи на те, що Китай має один із найбільш швидкозростаючих ВВП у світі, в 2019 році 
економічне зростання дещо сповільнилося, досягнувши 6,1% проти 6,8% у 2018 році. Це 
є результатом структурного спаду, оскільки економіка відходить від моделі зростання, 
заснованої на інвестиціях, а Уряд проводить політику, спрямовану на зниження фінансової 
вразливості. 

Стійкий зовнішній попит і стійке внутрішнє споживання домашніх господарств 
сприяли цьому зростанню, незважаючи на занепокоєння з приводу фінансових ризиків на 
тлі економічної реструктуризації, очолюваної комуністичним урядом. Нові сектори такі як 
електронна торгівля та он-лайнові фінансові послуги набирають обертів в економіці, де 
домінують експортно-орієнтовані сектори. 

Згідно з оновленими прогнозами МВФ від 14 квітня 2020 року тренд ВВП, як очіку-
ється, впаде до 1,2% у 2020 році через спалах COVID-19 і підніметься до 9,2% у 2021 році 
[10]. Останнім часом уряд прагне досягти витрат у своєму бюджеті, а голова Сі Цзіньпін 
заявив, що обмеження кредитів роздутим державним підприємствам є «пріоритетом прі-
оритетів». Проте МВФ очікує збільшення державного боргу в майбутньому, досягнувши 
60,9% у 2020 році і 65,4% у 2021 році. 

Державний бюджет досяг рекордно низького рівня в 6,1% ВВП у 2019 році. Ця тен-
денція, як очікується, збережеться у 2020 і 2021 роках, коли він, за оцінками, досягне 6,2%. 
Однак Китай як і раніше має у своєму розпорядженні великі резерви іноземної валюти 
(близько 3 трлн дол. США), які можуть слугувати буфером для зовнішньої суверенної вола-
тильності, а також профіцитом поточного рахунку в розмірі 148 млрд дол. [10].

Китай стикається із багатьма проблемами: старіння населення і скорочення робочої 
сили, відсутність відкритості його політичної системи і проблеми конкурентоспроможно-
сті в економіці, які залежить від високих капітальних витрат і розширення кредитування. 
Зберігається великий розрив між рівнем життя у містах і сільській місцевості, між місь-
кими зонами на китайському узбережжі і внутрішніми та західними районами країни, 
а також між міським середнім класом і тими, хто не зміг отримати вигоду зі зростання 
останніх десятиліть. Ця нерівність стає все більш тривожною як для китайської влади, так 
і для інвесторів, тому Сі Цзіньпін пообіцяв завершити викорінення сільської бідності до 
кінця 2020 року [8].

Рівень безробіття незначно знизився із 3,8% до 3,6% у 2019 році, проте МВФ очікує, 
що ця тенденція буде порушена негативними економічними наслідками пандемії COVID-19, 
яка за оцінками збільшиться до 4,3% у 2020 році і знову знизиться до передпандемічного 
рівня 3,8% у 2021 році. Нині близько 43 млн осіб продовжують жити менш ніж на 1 дол. 
США на день, що є межею бідності, встановленою урядом (згідно з офіційною статисти-
кою п’ять років тому близько 100 мільйонів людей жили нижче цієї позначки) [10].

Політична динаміка мала серйозний вплив на китайську економіку у 2019 році. 
В результаті уряд посилив офіційну політичну риторику і контроль як всередині країни, 
так і з точки зору зовнішньої політики. Модернізуючи і адаптуючи сьогоднішні реалії, але 
не змінюючи при цьому їх первісної суті, китайське керівництво дотримується принципів 
ведення зовнішньої політики, вироблених протягом тривалої історії Китаю. До основних із 
таких принципів науковці відносять [5]:

– національні інтереси, які мають пріоритет порівняно з будь-якими іншими зов-
нішньополітичними проблемами (своєрідний «китаєцентризм»);

– зовнішньополітичні завдання вирішуються послідовно і цілеспрямовано;
– відсутні часові обмеження для вирішення стратегічних завдань зовнішньої  

політики;
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– міжнародне співробітництво розвивається за рахунок адаптації національних 
інтересів до місцевих законів і традицій, завдяки чому запобігаються конфлікти;

– застосовується економічне і соціокультурне «абсорбування» народів, залучених 
до співпраці з Китаєм;

– заохочується еміграція китайців.
У січні 2020 року Китай і США підписали торговельну угоду, оголосивши про пере-

мир’я, яке могло б полегшити тривалу економічну війну між двома державами. Китай взяв 
на себе зобов’язання закупити в США товарів і послуг на 200 млрд дол. США, збільшивши 
закупівлі зі сфер сільського господарства, обробної промисловості, енергетики та послуг. 
І США, і Китай збережуть більшість тарифів на імпортні товари один одного. Поширення 
нової епідемії коронавірусу із Уханя, ймовірно, ускладнить плани закупівель Китаю в рам-
ках «першої фази» американо-китайської торгової угоди [8].

Незважаючи на свої розміри, Китайська Народна Республіка організована за уні-
тарними, а не федеральними принципами. І уряд, і Комуністична партія Китаю (далі – 
КПК) діють «зверху вниз», привласнюючи «центру» всі повноваження, які явно не 
делеговані нижчим рівням. Для управління країною уряд і КПК створили приблизно 
паралельні національні бюрократичні структури, які простягаються від Пекіна до міс-
цевих рівнів. Цим бюрократичним структурам допомагають різні «масові організа-
ції», наприклад профспілки, Молодіжна ліга, жіночі асоціації, письменницькі та інші 
професійні асоціації, які охоплюють ключові верстви населення (табл. 1). Такі орга-
нізації з їх надзвичайно великим членським складом здебільшого слугували лініями 
передачі інформації та однакового здійснення політики, що зачіпає їх членів. Не допус-
кається діяльність громадських об’єднань, повністю незалежних від КПК і керівництва  
держави [11].

Нинішній лідер Китаю Сі Цзіньпін має потрійний титул генерального секретаря 
КПК, голови Центральної військової комісії та президента держави. Після прийняття цих 
функцій у 2012-2013 роках він був знову призначений на них у 2017-2018 роках. Після 
скасування лімітів президентських термінів на початку 2018 року планується зберегти їх 
за межами закінчення нинішніх термінів у 2022-2023 роках [11].

Із приходом Сі Цзіньпіна політекономічний договір між партією і ринком знову 
почав відроджуватися. Під впливом низки ідеологічних, політичних та економічних фак-
торів, які виникли в результаті краху фондового ринку Китаю у 2015 році, основним 
організаційним принципом при Сі Цзіньпіні було підтвердження центральної ролі 
партії. За останні сім років, які минули з моменту появи Сі Цзіньпіна в якості голов-
ного лідера, цей процес пройшов через три складних і здебільшого незапланованих  
етапи [13].

Таблиця 1
Політичні тренди у Китаї

№ Тренд Тлумачення
1 2 3

1.

Сі Цзіньпін як «основний» 
лідер

централізація і консолідація влади Сі Цзіньпіном. На додаток 
до своєї ролі президента, головнокомандувача, Генерального 
секретаря правлячої Комуністичної партії, голови Центральної 
військової комісії та володаря багатьох інших титулів Сі зміц-
нив повну владу у жовтні, коли йому було присвоєно титул 
«основного» лідера
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1 2 3

2.

Поширення провідних 
малих груп

в рамках централізації влади Сі все частіше використовує 
провідні малі групи для координації вироблення політики між 
урядовими установами. МСУ ‒ це спеціальні надміністерські 
консультативні органи, створені для вироблення керівних 
принципів з питань, які зачіпають інтереси уряду, партії 
та Збройних Сил. Розширення і більш активне використання 
цих груп президентом Сі дозволить йому не тільки більш 
жорстко контролювати керівництво країною, але і з більшою 
легкістю проводити реформи

3.

Нове покоління кадрів Сі 
Цзіньпіна

Сі Цзіньпін зміцнює свої позиції, щоб мати можливість 
призначити нове покоління чиновників на конгрес у наступ-
ному році, де він збирається замінити низку ключових 
кадрів не тільки в Політбюро, але і в більш широкому Цен-
тральному Комітеті. В рамках цієї перестановки Сі, як  
очікується, порушить одне з ключових правил, які діють 
нині: вимога до членів Політбюро піти у відставку 
у 68 років, що дасть додатковий імпульс очищенню від  
членів партії

4.

Нові антикорупційні заходи 
та викорінення Цзян Цзе-
міня

незважаючи на те, адміністрація Сі Цзіньпіна оголосила про 
створення нової антикорупційної комісії, підзвітної дер-
жаві, а не партії, Сі відмовився від більшого поділу влади на 
користь збереження провідної ролі партії. Кампанія Сі ‒ це не 
боротьба з корупцією, а антиелітарна, антифракційна чистка. 
Сі не зацікавлений у вирішенні структурних причин корупції. 
Викорінюючи всі фракції колишніх корумпованих чиновників, 
він відведе політичну систему Китаю ще далі від потенційних 
принципів демократизації в бік все більш  
авторитарного відтінку

5.

Використання терміну 
«товариш»

документ під назвою «Норми політичного життя всередині 
партії в нинішніх умовах» закликав до відродження слова 
«товариш» при звертанні один до одного, включаючи голову 
Сі. Термін «Тунчжі» («товариш») був майже універсальною 
формою звертання у новому Китаї майже до 1990-х року і схо-
дить до більш комуністичного Китаю. Відродження терміну 
«товариш» створить атмосферу рівності

6.

Однопартійний конституці-
оналізм: китайський партій-
но-державний устрій

відродження термінології пов’язане з тим, що партія дійсно 
затьмарила державу. У документах внутрішньопартійного 
нагляду з новими правилами для керівних кадрів йшлося про 
те, «що члени Центрального комітету повинні суворо дотри-
муватися політичної дисципліни і правил»

Джерело: [8; 9; 12]

Перший етап 2012-2015 років ознаменувався прийняттям двох ключових рішень. 
Перше ‒ запуск антикорупційної кампанії у 2013 році. Це була найбільша за всю  
100-річну історію партії акція, результатом якої стали арешти і дисциплінарні стягнення 
сотень тисяч членів партії, а також усунення основних політичних опонентів Сі Цзіньпіна. 
Також партією було прийнято рішення «про реалізацію наступного етапу програми еко-
номічних реформ Китаю, який визначається як «китайська нова економічна модель» [6].

Стара модель Китаю характеризувалася трудомістким, низькооплачуваним вироб-
ництвом на експорт, високим рівнем державних інвестицій у національну інфраструктуру 
і значною, хоча і зниженою, роллю державних підприємств, що здійснювалося без ураху-
вання екологічних наслідків. 

Продовження таблиці 1
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Нова модель прагнула підвищити роль внутрішнього споживання в якості основ-
ного нового двигуна економічного зростання, рухомого майже виключно швидко зростаю-
чим приватним сектором, особливо в секторі послуг, і більш обмеженою роллю державних 
підприємств, обмежених певним переліком найважливіших галузей промисловості, що 
стримувалося новими принципами екологічної стійкості. Таким чином, загальна політична 
та економічна модель, яка, мабуть, складалася в той час, була партію, укріпленою шляхом 
відновлення її моральної цілісності, але повністю сумісною зі сміливою програмою еконо-
мічних реформ наступного покоління.

Все це змінилося з китайською фінансовою кризою 2015 року, яка ознаменувала 
початок другої фази розгортання у Китаї політичних і економічних дебатів в період Сі 
Цзіньпіна. Найбільш важливим наслідком цих подій у другій половині 2015 року було те, 
що вони деструктивно вплинули на центральне керівництво, оскільки мільйони громадян 
втратили свої заощадження і звинуватили партію й уряд. У результаті політичний апетит 
до проведення подальших ринкових реформ на широкій основі, а не тільки фінансових, 
був значно ослаблений. Тому проект 2013 року та темпи реформ фактично зупинилися [7].

Третя фаза в еволюції політичної економії Сі Цзіньпіна почала виявлятися вкінці 
2018 року після того, як партійний центр усвідомив ступінь радикального уповільнення тем-
пів зростання китайської економіки протягом цього року, викликаного коливаннями ділової 
активності і зростанням приватного сектору. Першою політичною відповіддю партії стало 
політичне повернення до приватного сектору. Це було викладено Сі Цзіньпіном у його голов-
ній промові в листопаді 2018 року, коли він заявив, що «приватні фірми є невід’ємною части-
ною нашої економічної системи; приватні фірми і приватні підприємці є нашими власними». 

За цим риторичним зрушенням відбулася низка політичних заходів, спрямованих 
на відновлення зростання приватного сектора і ділової впевненості. Були зроблені кроки 
у напрямі кредитів дрібним позичальникам приватного сектора шляхом скорочення резер-
вів, які банки зобов’язані тримати поряд із директивою для великих державних банків 
збільшити їх кредитування дрібним позичальникам приватного сектору на 30% [10].

Друга лінія політичного реагування полягала у проведенні реформи фінансового сек-
тору шляхом лібералізації відсоткових ставок, зміни механізмів встановлення валютних курсів 
і розширення іноземної участі у секторі фінансових послуг Китаю. Третя політична мета, яка 
лежить в основі зусиль Китаю з проведення фінансових реформ, полягає у зниженні профіциту 
поточного рахунку країни, причому деякі аналітики прогнозують неминучий його дефіцит. 

Крім конкретної політичної підтримки приватного сектору Китаю, а також нової при-
хильності лібералізації фінансового ринку з’явилася більш широка політична реакція на 
уповільнення економіки, а саме повторне прийняття «інституційних» економічних реформ. 
Про це прямо заявив сам Сі Цзіньпін на засіданні Політбюро у квітні 2019 року [8].

Четверта лінія політичної відповіді на уповільнення китайської економіки полягала 
в універсалізації торгових, інвестиційних та інших економічних реформ, пропонованих 
американцям на двосторонній основі в контексті їх поточних торгових переговорів. Зов-
сім недавно це демонстрував голова КНР Сі Цзіньпін на саміті G20, де він оголосив про 
низку реформ, включаючи оновлений негативний список, що дозволяє іноземні інвестиції 
у гірничодобувну, обробну промисловість, сферу послуг і сільське господарство. Він також 
оголосив про плани ввести штрафи за порушення прав інтелектуальної власності в рамках 
нового Закону «Про іноземні інвестиції» [8]. 

Давні труднощі Китаю з довірою приватного сектору до бізнесу посилювалися 
невизначеністю, викликаною торговою і технологічною війнами, зростаючими дебатами 
в обох країнах про більш широкий поділ економік США і Китаю. Обидві країни потре-
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бують угоди, щоб стабілізувати свої ринки і економіку, вступаючи у політичні сезони, які 
чекають попереду, ‒ рік президентських виборів у США і переддень століття партії у Китаї. 
Буде багато суперечок про внутрішню економічну якість угоди. Однак буде укладено таку 
угоду, з якою обидві сторони можуть політично змиритися. 

Закінчення торгової війни навряд чи призведе до припинення технологічної війни. 
Незважаючи на неоднозначні висловлювання президента Д. Трампа в Осаці, схоже, що 
Huawei нині залишиться в списку. США перерахували ще п’ять організацій. Китай також 
оголосив відповідний список для «ворожих» іноземних фірм, хоча він ще не призначив 
окремі компанії [3].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Соціалістична система була 
введена і практикувалася у Китаї всього кілька десятиліть, що є коротким періодом порів-
няно з іншими соціальними системами, прийнятими в історії людства. На майбутній період 
КПК і китайський уряд активно і неухильно просуватимуть реформу політичної системи, 
будуть вдосконалювати соціалістичну демократичну систему, реформувати і удосконалю-
вати методи керівництва і правління КПК, підтримувати соціальну стабільність і всебічно 
сприяти економічному розвитку і соціальному прогресу.

Політична економіка Китаю знаходиться на політичному перехресті між конку-
руючими вимогами партійного контролю та ринку, між конкуруючими вимогами стійкої 
економічної реформи і триваючим використанням різноманітних стимулів. Дискусійним 
є питання: «Яку стратегічну відповідь Китай при Сі Цзіньпіні ймовірно, прийме»? Одна 
з можливостей полягає у тому, що Китай у відповідь на свій внутрішній тиск на економічне 
зростання, а також зовнішній тиск на торгівлю, технології та фінанси прискорить лібералі-
зацію китайської внутрішньої економіки відповідно до плану 2013 року. 

Аналітики вважають, що є один сценарій, доступний Китаю Сі Цзіньпіна, для того, 
щоб країна все більше поверталася в бік партійного контролю, економічної самостійності. 
Якщо китайські лідери дійдуть висновку, що стратегія систематичного економічного 
роз’єднання була прийнята Сполученими Штатами і дійсно здійснюється, то Китай зможе 
дати більш радикально консервативну відповідь.
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MAIN TRENDS AND CONCEPT OF DEVELOPMENT OF POLITICAL 
PROCESSES IN CHINA AT THE PRESENT STAGE

Wu Ting
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The article is devoted to the analysis of modern political trends in China. The author examines 
the approaches of Russian scientists to explaining the essence of political processes in the people’s Republic 
of China, as well as analyzes the prerequisites for reforms and the main obstacles to the country’s governance. 
Political processes in the country were closely linked and focused on economic growth, and political 
decisions concerned the development of closer ties between China and the world economy and Politics, 
strengthening its position in the political arena of the world. 

As a result, China is currently one of the most developed countries in the world and is confidently 
approaching leadership in the geopolitical field. China has one of the fastest growing GDP in the world, 
with economic growth slowing slightly in 2019, reaching 6.1% compared to 6.8% in 2018. This is 
the result of a structural downturn, as the economy moves away from an investment-based growth model 
and the Government pursues policies aimed at reducing financial vulnerability. The author highlights several 
main trends observed in recent years: XI Jinping as the “main” leader, the spread of leading small groups, 
a new generation of XI Jinping cadres, new anti-corruption measures and the eradication of Jiang Zemin, 
the use of the term “comrade”, one-party constitutionalism: the Chinese party-state system. 

Political dynamics have had a major impact on the Chinese economy in 2019. As a result, 
the government has increased its official political rhetoric and control both at home and in terms of foreign 
policy. Author analyzed relations between China and the United States during the cold war and also presented 
statements about the deepening conflict between the countries due to the struggle of rapidly developed 
countries in the geopolitical arena. 

The article analyzes the current political economy of the current leader in the context of fighting 
the crisis and falling economic activity, as well as in the context of the spread of COVID-19. In conclusion, 
the author emphasizes that China’s political economy is at a political crossroads between the competing 
demands of party control and the market.

Key words: people’s Republic of China, political processes, geopolitics, highly developed countries, 
Communist party, government.
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ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ 

СУЧАСНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

Оксана Хар
Національний університет «Львівська політехніка»,
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кафедра політології та міжнародних відносин

вул. Митрополита Андрея, 4, 79013, м. Львів, Україна

У статті проаналізовано функції та форми діяльності міжнародних неурядових організацій 
у сфері забезпечення миру та безпеки в розрізі півсфер: миротворчої та безпекової. Функціональний 
вимір діяльності МНУО у миротворчій сфері здійснюється через такі функції: 1) миротворча, яка 
реалізується за допомогою таких форм діяльності: превентивна, що передбачає здійснення завчас-
ного попередження потенційних насильницьких конфліктів; посередницька, яка передбачає, що 
МНУО відіграють роль посередника та медіатора; мобілізаційна, яка передбачає мобілізацію місце-
вих людських ресурсів, зацікавлених у вирішенні конфлікту; реінтеграційна, яка сприяє започатку-
ванню ініціатив із демобілізації, роззброєння та демілітаризації, а також інтеграції репатріантів на 
місця постійного проживання після закінчення військових дій, поверненню та відбудові окупованих 
територій; 2) інформаційна функція реалізується через такі форми діяльності: інформаційно-просвіт-
ницька, яка передбачає здійснення просвітницької діяльності, спрямованої на просування цінності 
людського життя, пріоритетність миру та безпеки над війною за допомогою ЗМІ, фільмів, мистецтва 
та різноманітних культурних заходів; науково-дослідницька, яка передбачає організацію наукових 
досліджень для вивчення шляхів забезпечення стійкого миру та безпеки в усьому світі. 

Функціональний вимір у безпековій сфері, яка є широко представленою різноманітними 
МНУО, за своєю спеціалізацією реалізується за допомогою соціально-захисної функції, що перед-
бачає такі форми діяльності: гуманітарна, яка здійснює організацію гуманітарних місій, реалізацію 
гуманітарних, соціальних програм і проектів; правозахисна, яка передбачає здійснення постійного 
відслідковування та запобігання порушенню прав людини під час збройного конфлікту, а також 
документування фактів військового злочину; медична, яка передбачає підтримку системи охорони 
здоров’я в зоні конфлікту, надання психологічної допомоги жертвам конфлікту, організацію добро-
вільної вакцинації; екологічна, яка передбачає захист і відновлення навколишнього середовища 
в територіальній зоні військового конфлікту.

Ключові слова: міжнародна неурядова організація, міжнародна безпека, міжнародний кон-
флікт, функціональний вимір, посередництво.

Захист людського життя, забезпечення гідності, допомога усім жертвам збройного 
конфлікту є основними цілями міжнародної системи безпеки. Тому ефективне функціо-
нування МНУО у сфері забезпечення миру та безпеки є нагальною вимогою цивілізова-
ного суспільства. З огляду на це необхідно здійснити дослідження функціонального виміру 
діяльності міжнародних неурядових організацій у сфері забезпечення миру та безпеки 
в розрізі функцій і відповідних форм, які здійснюють МНУО при вирішенні міжнародних 
конфліктів сучасності.

Дослідженням діяльності МНУО займалося чимало науковців і фахівців у різних 
галузях наук: політологія, соціологія, юриспруденція, економіка. Ці дослідження дали 
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можливість накопичити досить різноманітний і чималий за обсягом науковий доробок 
щодо діяльності міжнародних неурядових організацій і їх впливу на вирішення проблем 
міжнародного значення. 

Незважаючи на велику кількість досліджень діяльності МНУО та їх ролі в системі 
міжнародних відносин, у сучасній науці залишається багато питань, які не мають одно-
значної відповіді та породжують певні суперечності. Наприклад, нині спостерігається від-
сутність достатнього аналізу функцій і форм діяльності, за допомогою яких МНУО здій-
снюють свій вплив на держави та міжурядові організації, відсутнє детальне дослідження 
діяльності МНУО у сфері безпеки та миру, яка є однією з найпріоритетніших у системі 
міжнародних відносин.

Після завершення Другої світової війни, яка призвела до мільйонних жертв, люд-
ство, незважаючи на гіркий спадок і кривавий урок, так і не змогло зробити правильних 
висновків і подолати свій внутрішній егоїзм, який і далі провокує конфлікти, у тому числі 
збройні. З огляду на це безперервні військові внутрішньодержавні та міждержавні кон-
флікти є найбільшою проблемою глобальної політики. 

Хоча після закінчення Холодної війни їхня кількість суттєво скоротилася, проте 
вони все одно виступають основною загрозою у сфері міжнародного забезпечення миру 
та безпеки. За найрізноманітнішими даними (з різними параметрами ідентифікації зброй-
них конфліктів; наприклад, враховуються лише конфлікти з кількістю жертв більше тисячі 
осіб за рік) у 2014 році в світі було від 15 до 40 збройних конфліктів, у 2015 – від 14  
до 56 [1, с. 6]. 

Інститут дослідження миру в Осло (PRIO) останній раз підраховував кількість кон-
фліктів також у 2014 році, тоді їх було 40, а у 2013 році – 34 [2]. Британський інститут 
економіки та миру взагалі вважає, що у той чи інший тип конфлікту нині залучена 151 дер-
жава світу [3]. Американський Центр політики та безпеки (CSP) за даними на початок 
2017 року нарахував 36 війн, безпосередню участь у яких беруть 28 держав. З них майже 
половина (13 країн) мають затяжні конфлікти – такі, що тривають понад 10 років: це Афга-
ністан (36 років), Колумбія (39 років), Демократична Республіка Конго (22 роки), Індія 
(62 роки), Ірак (34 роки), М’янма (66 років), Нігерія (17 років), Пакистан (17 років), Філіп-
піни (42 роки), Сомалі (26 років), Судан (31 рік), Туреччина (30 років) [4]. Нині у світі нара-
ховується майже чотири десятки збройних конфліктів і воєн, одна з яких триває і в Україні.

у світовій спільноті для вирішення міжнародних конфліктів здебільшого використо-
вуються різноманітні методи, наприклад переговори, використання послуг третьої сторони 
та посередництва з метою допомогти сторонам дійти спільного рішення. В якості медіа-
торів зазвичай виступають міжнародні міжурядові організації та окремі держави. Проте 
останнім часом із бурхливим зростанням кількості МНУО зростає й їхня роль у сфері 
попередження та врегулювання міжнародних конфліктів.

Необхідність присутності МНУО при врегулюванні міжнародних конфліктів насам-
перед визначається такими фундаментальними змінами у системі міжнародних відносин: 
1) висока активність недержавних акторів: збільшення впливу МНУО на світову пра-
вотворчу діяльність і міжнародний процес; МНУО стають основними елементами фор-
мування глобального громадянського суспільства; 2) глобалізація, або транснаціоналіза-
ція світу; 3) стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій; 4) глобальне 
інформаційне протиборство [5].

Нині, аналізуючи діяльність МНУО, бачимо, що їхня робота пов’язана з наданням 
допомоги та захисту, що має пряму користь для людей. У зв’язку з цим неурядові організа-
ції досягли високого ступеня «доброї волі» серед інших міжнародних акторів. Вони стали 
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тими «послами доброї волі», які першими приходять на територію, де розпочався конфлікт, 
і останніми її покидають. Крім цього, в багатьох неурядових організаціях є висококваліфі-
кований персонал, який може творчо за нестандартним підходом втручатися у конфліктні 
ситуації з метою їхнього вирішення. Цей факт був визнаний ООН, а також іншими між-
народними організаціями, наприклад Світовим банком, які нині використовують ресурси 
МНУО для врегулювання конфліктів, особливо в тих регіонах, де в певній мірі дії ММУО 
були безуспішними [6].

Позитивних прикладів залучення МНУО до вирішення або попередження міжнарод-
них конфліктів сучасності є безліч. Багато з цих організацій почали свою діяльність, реагу-
ючи на минулі конфлікти, а нині продовжують працювати в цій сфері, щоб сприяти підтримці 
миру. Так, МНУО “Saferworld” виникла як антиядерний мозковий центр під час Холодної 
війни, нині вона спрямовує свої ресурси на запобігання різноманітним військовим діям. 

Деякі організації, такі як Міжнародна кризова група, завоювали міжнародну довіру 
і нині залучені до переговорів на найвищому рівні. У міру того, як продовжуються старі 
та розгортаються нові війни, все більше неурядових організацій, що займаються врегулю-
ванням конфліктів, отримують можливість допомогти тим, хто залучений у миротворчий 
процес. Так, мета International Alert полягає у тому, що вони повинні прибути на місце події 
до того, як будуть зроблені перші постріли. Такі МНУО як «Центр за припинення вогню 
та громадянські права» (The Cease fire Centre for Civilian Rights, CeaseFire) намагаються 
вирішити дрібномасштабні конфлікти, які, якщо їх залишити без уваги, можуть зростати 
та призводити до руйнування миру у відносинах між іншими спільнотами, що до таких 
конфліктів не залучені [6].

Нині МНУО використовують все більше ресурсів для створення якісного потенці-
алу на різних рівнях: навчання власного персоналу, виокремлення партнерів для співп-
раці із корінного населення, які в подальшому стають місцевими лідерами й допомагають 
вирішувати конфліктну ситуацію. МНУО часто виступають в якості посередників під час 
досягнення консенсусу між різними конфліктуючими сторонами, використовуючи допо-
могу місцевих прихильників миру. 

Неурядовим організаціям для того, щоб брати участь у врегулюванні конфлікту, 
необхідно виконувати чотири основні умови: 1) НУО повинна бути добре ознайомлена 
з країною, її проблемами та учасниками конфлікту; 2) НУО необхідно мати партнерів серед 
місцевого населення; 3) співробітники НУО мають бути добре підготовленні у сфері вре-
гулювання конфліктів з допомогою як стандартних, так і нестандартних методів; 4) НУО 
повинна розуміти та приймати усі ризики, з якими особисто зіштовхуються її співробіт-
ники під час безпосередньої участі в конфлікті.

З’ясувавши базові вимоги до НУО, які можуть брати участь при врегулюванні кон-
фліктів, зазначимо, що їхня участь передбачає певне функціональне вираження. Функці-
ональний вимір діяльності МНУО у сфері забезпечення миру та безпеки реалізовується 
через функції та відповідні їм форми діяльності, які застосовують неурядові організації 
при вирішенні та попередженні міжнародних конфліктів сучасності. 

На нашу думку, функція МНУО у сфері забезпечення миру та безпеки – це комп-
лекс форм діяльності, які застосовує міжнародна неурядова організація як єдине ціле, 
або делеговані нею мережеві структури на усіх рівнях сфери забезпечення миру та без-
пеки (національному, регіональному, міжнародному) для вирішення безпекових проблем 
і досягнення стійкого всеохоплюючого миру. 

Форма діяльності МНУО при вирішенні та попередженні міжнародних кон-
фліктів сучасності – це зовнішнє практичне відображення конкретних дій, які здійсню-
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ються міжнародними неурядовими організаціями з метою попередження та вирішення 
міжнародних конфліктів, а також подолання їхніх наслідків у межах повноважень і компе-
тенції, притаманних цим організаціям.

Функціональний вимір діяльності МНУО у миротворчій сфері здійснюється через 
такі функції та форми: 1) миротворча функція, яка реалізується за допомогою таких форм 
діяльності: 

─ превентивна, яка здійснює завчасне попередження потенційних насильницьких 
конфліктів, тобто в межах превентивної дипломатії МНУО здійснюють заходи запобігання 
щодо переростання міждержавних суперечок у військові конфлікти, а також сприяють 
взаємному діалогу, створюють умови для взаєморозуміння конфліктуючих сторін (Між-
народне бюро миру (International Peace Bureau, IPB), Світ без воєн і насильства (World 
without Wars and Violence, WwW), Перемога без війни (Win Without War), International Alert, 
Saferworld, Interpeace, Міжнародні об’єднання за мир (Peace Brigades International, PBI), 
Федерація за всеохоплюючий мир (Universal Peace Federation, UPF), Федерація всесвіт-
нього миру (українська МНУО), Міжнародне товариство за мир і безпеку (International 
Society for Peace and Safety, ISOPS), Міжнародна жіноча ліга за мир і свободу (Women’s 
International League for Peace and Freedom) та інші);

─ посередницька, яка передбачає, що МНУО відіграють роль посередника та меді-
атора, при цьому надають пропозиції та ініціативи для встановлення діалогу, примирення 
(Міжнародна кризова група (International Crisis Group), Search for Common Ground, Femmes 
Africa Solidarite (FAS), Західноафриканська мережа з побудови миру (West Africa Network 
for Peacebuilding, WANEP), Центр Картера (The Carter Center), Ініціатива щодо подолання 
криз (Crisis Management Initiative, CMI), Міжнародна асоціація миротворців (International 
Association of Soldiers for Peace), Центр за припиненню вогню та громадянські права (Cease 
Fire), Міжнародний центр з питань правосуддя в перехідний період (The International Center 
for Transitional Justice) та інші);

─ мобілізаційна, яка здійснює мобілізацію місцевих людських ресурсів, зацікав-
лених у вирішенні конфлікту та які будуть залучати нових учасників для цієї діяльності, 
в тому числі жінок, роль яких може бути особливо корисною у миротворчому процесі 
(Search for Common Ground; Федерація всесвітнього миру, МНУО «Міжнародний центр 
з питань правосуддя перехідного періоду», Saferworld та інші);

─ реінтеграційна, яка сприяє започаткуванню ініціатив з демобілізації, роззброєння 
та демілітаризації, а також інтеграції репатріантів на місця постійного проживання після 
закінчення військових дій, поверненню та відбудові окупованих територій (The Nuclear 
Threat Initiative, NTI), Європейська організація з ядерних досліджень (Conseil Europеen 
pour la Recherche Nuclеaire, CERN), Боннський міжнародний центр конверсії (The Bonn 
International Center for Conversion, BICC), Міжнародна транспарентність (Transparency 
International), Фонд миру ядерної доби (The Nuclear Age Peace Foundation), Лікарі світу 
за запобігання ядерній загрозі (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) 
та інші); 

2) інформаційна функція передбачає такі форми діяльності в миротворчій сфері:
─ інформаційно-просвітницька, яка передбачає здійснення просвітницької діяль-

ності, спрямованої на просування цінності людського життя, пріоритетність миру та без-
пеки над війною за допомогою ЗМІ, фільмів, мистецтва та різноманітних культурних 
заходів, а також сприяє створенню альтернативних ЗМІ, які не втягнуті в інформаційну 
війну; вплив на громадську думку через висвітлення у ЗМІ подій в зонах конфліктів і сти-
хійних лих; організація та проведення інформаційно-пропагандистських заходів щодо 
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захисту цивільних осіб, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, а також осіб, 
які були несправедливо засуджені чи піддані політичним переслідуванням (Федерація 
за всеохоплюючий мир (Universal Peace Federation, UPF), Центр за гуманітарний діа-
лог (Center for Humanitarian Dialogue, HD), Інститут миру США (United States of Peace, 
USIP), Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (Stockholm International 
Peace Research Institute, SIPRI), Swisspeace, Міжнародний інститут миру (The International 
Peace Institute, IPI) та інші);

─ науково-дослідницька, яка передбачає організацію наукових досліджень для 
вивчення шляхів забезпечення стабільного і стійкого миру та безпеки в усьому світі, орга-
нізація наукових досліджень і науково-комунікативної діяльності, зокрема конференцій 
із проблематики миру та безпеки, захисту та просування прав людини тощо (Interpeace, 
Saferworld, МНУО «Міжнародний центр з питань правосуддя перехідного періоду», Феде-
рація за всеохоплюючий мир (Universal Peace Federation, UPF), Міжнародний інститут 
стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS), Центр стратегіч-
них і міжнародних досліджень (Center for Strategic & International Studies) та інші). 

Функціональний вимір у безпековій сфері, широко представленій різноманітними 
МНУО, за своєю спеціалізацією реалізується за допомогою соціально-захисної функції, 
що передбачає такі форми діяльності:

─ гуманітарна, яка передбачає здійснення організації гуманітарних місій, реаліза-
цію гуманітарних, соціальних програм і проектів; боротьбу із голодом, надання соціальної, 
медичної, правової психологічної допомоги особам, які перебувають чи перебували в зоні 
конфлікту; підтримку освітніх, культурних, екологічних, антидискримінаційних проек-
тів у зоні конфлікту; утворення фондів з метою сприяння соціогуманітарному розвитку 
й подоланню викликів безпеці (Міжнародний комітет Червоного Хреста (International 
Committee of the Red Cross), Оксфам (Oxfam International), Карітас (Caritas Internationalis), 
World Vision International та інші);

─ правозахисна, яка передбачає постійне відслідковування та запобігання пору-
шенню прав людини під час збройного конфлікту, а також документування фактів військо-
вого злочину; розшук окремих осіб, груп і біженців (Cease Fire (Центр за припиненню 
вогню та громадянські права), Міжнародна амністія (Amnesty International), Freedom 
House, Міжнародне товариство з прав людини (International Society for Human Right, ISHR), 
Міжнародна федерація з прав людини (Fédération internationale des ligues des Droits de 
l’Homme, FIDH), Репортери без кордонів (Reporters sans frontiеres, RSF), Міжнародна асо-
ціація із захисту свободи слова (International Freedom of Expression Exchange, IFEX), Всес-
вітня організація за виживання (The Global Survival Network), Фонд проти торгівлі людьми 
(Human Trafficking Foundation), Ла-Страда, Міжнародний альянс «Врятуймо дітей» (Save 
the Children) та інші);

─ медична, яка передбачає підтримку системи охорони здоров’я в зоні конфлікту, 
надання психологічної допомоги жертвам конфлікту, організацію добровільної вакцина-
ції тощо (Лікарі світу (Doctors of the World), Лікарі без кордонів (Medecins sans frontiers 
(MSF) / Doctors without Borders), Право на здоров’я (Health Right International, Medical 
Women’s International Association) та інші);

─ екологічна, яка передбачає захист і відновлення навколишнього середовища 
в територіальній зоні військового конфлікту (Міжнародний союз охорони природи та при-
родних ресурсів (International Union for Conservation of Nature, IUCN), Грінпіс (Greenpeace), 
Всесвітній фонд дикої природи (World Wide Fund for Nature), Всесвітня організація захисту 
тварин (Word Animal Protection) та інші).

О. Хар
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Усі функції та форми діяльності МНУО при вирішенні, попередженні та подоланні 
наслідків міжнародних конфліктів є тісно взаємопов’язаними та взаємодоповнюваними, 
а в деяких випадках одна форма діяльності може включати в себе або дублювати дії іншої. 
Проте це не заважає окремим МНУО здійснювати свої завдання у сфері миру та безпеки. 

Здійснивши аналіз функціонального виміру діяльності міжнародних неурядових 
організацій при вирішенні та попередженні міжнародних конфліктів сучасності, ми дійшли 
висновку, що у миротворчій сфері МНУО здійснюють такі функції: 1) миротворча, яка 
реалізується за допомогою таких форм діяльності: превентивна, посередницька, мобіліза-
ційна, реінтеграційна; 2) інформаційна функція, яка реалізується через такі форми діяль-
ності: інформаційно-просвітницька та науково-дослідницька. 

Функціональний вимір у безпековій сфері, широко представленій різноманітними 
за своєю спеціалізацією міжнародними неурядовими організаціями, реалізується за допо-
могою соціально-захисної функції, яка передбачає гуманітарну, правозахисну, медичну 
та екологічну форми діяльності. 
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The article analyzes the functions and forms of the activity of international non-governmental 
organizations in the field of peace and security in the context of two hemispheres: peacekeeping 
and security. The functional dimension of the activities of INGOs in the peacekeeping sphere is carried out 
through such functions as: 1) peacekeeping, which is implemented through the following forms of activity: 
preventive, which involves the implementation of early prevention of potential violent conflicts; mediation, 
which provides that INGOs play the role of a mediator; mobilization, involves the mobilization of local 
human resources that are interested in resolving the conflict; reintegration, which promotes the launch 
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of demobilization, disarmament and demilitarization initiatives, as well as the integration of repatriates into 
permanent residence after the end of hostilities, the return and reconstruction of the occupied territories; 
2) information function is realized through such forms of activity as: informational and educational, 
which involves educational activities aimed at promoting the value of human life, the priority of peace 
and security over the war through the media, films, art and various cultural events; research, which 
involves the organization of scientific research to explore the ways to ensure stable and sustainable peace 
and security around the world.

The functional dimension in the security field, which is widely represented by a wide variety 
of INGOs in their specialization, is implemented through a social protection function, which includes 
the following forms of activity: humanitarian, which organizes humanitarian missions, implementation 
of humanitarian and social programs and projects; human rights protection, which provides for constant 
monitoring and prevention of human rights violations during armed conflict, as well as documentation 
of war crimes; medical, which includes the support of the health care system in the conflict zone, 
the provision of psychological assistance to victims of the conflict, the organization of voluntary 
vaccination, etc.; ecological, which provides for the protection and restoration of the environment in 
the territorial zone of military conflict.

Key words: international non-governmental organization, international security, international 
conflict, functional dimension, mediation.

О. Хар



173
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 32

© М. Кравчик, 2020

М. Кравчик

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

УДК 1:316.77
DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2020.32.23

АНТРОПОЛОГІЧНІСТЬ ВІРТУАЛЬНОГО 
В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

Марія Кравчик
кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, 
Міжнародний гуманітарний університет, Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна, 65009 

У статті розглядаються різноманітні інтерпретації віртуального, які існували у філософській 
і соціальній думці в минулому і мають певні конотації з сучасним аналізом процесів віртуалізації 
суспільства і створення віртуальної реальності. Проводиться історико-філософський огляд цього 
поняття, починаючи за часів античності і до сьогодення, в якому робиться акцент на антропологіч-
ному вимірі віртуального. 

Дослідження віртуальної реальності сформували самостійний напрям у сучасній філософії – 
віртуалістику, у якому представлені різні трактування віртуальності, виділені характеристики вірту-
альної реальності, розкриваються технологічний, антропологічний та інші її аспекти. Дослідження 
об’єднують фахівців соціально-філософського, гуманітарного та технічного знання, представляючи 
віртуальну реальність як складний, багатовимірний феномен і демонструючи між- і трансдисциплі-
нарних характер проблеми віртуального і віртуальної реальності.

В статті акцент робиться на розробку антропологічного виміру віртуального, що пов’яза-
ний з людською свідомістю і підкреслює невід’ємний зв’язок віртуального (віртуальної реальності) 
з людиною. На відміну сучасних досліджень, що присвячені «деперсоніфікації буття» в умовах вір-
туальної культури, в дослідженні пропонується розгляд суб’єкта віртуальної культури крізь призму 
його соціальної комунікації, яка є складною і має сьогодні нові форми і види. Робиться висновок про 
необхідність розвитку антропологічної віртуалістики як особливої галузі досліджень феноменів вір-
туального, яка досліджує суттєвий зв’язок між людиною і створеною нею віртуальною реальністю.

В статті також розглядається феномен віртуалізації суспільства, який проявляється у характе-
ристиках віртуальної реальності через явище соціальної складності, що самоорганізуються, оскільки 
вона володіє відносною автономією, власною організацією, топологією, і в той же час відкрита для 
соціальної реальності, надає зворотну відповідь для неї.

Ключові слова: віртуальне, віртуалізація суспільства, віртуальна культура, віртуалістика, 
антропологічність

Актуальність і мета дослідження. Однією з домінуючих тенденцій, що визначають 
специфіку сучасного суспільства, є віртуалізація, що породжує «віртуальний світ», «вірту-
альну економіку», «віртуальну політику», «віртуальну культуру» тощо. Спостерігається при-
скорення віртуалізації суспільства, що робить його синтетичним, бо включає нові «картини 
світу» і нові простори. Затребуваним сьогодні є аналіз віртуального простору як соціальної 
технології, яка має суттєвий вплив на функціонування суспільства і дозволяє його зміню-
вати. Віртуальна реальність створює нові форми соціальної взаємодії людей і значно змінює 
соціальні структури, що призводить до виникнення нового соціального феномену – віртуа-
лізації суспільства. Мета дослідження – виявити антропологічність віртуальної реальності, 
тобто суб’єкта віртуальної реальності, його зв’язку з культурою (реальною і віртуальною), 
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кордони культури у просторово-часової організації віртуальної реальності. Оскільки віртуа-
лізація представляється в даний час одним з істотних елементів інформаційного суспільства 
і вона є підставою для створення нової комунікаційної системи, то тим самим віртуалізація 
суспільства також стає дієвим інструментом соціального конструювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Антропологічні дослідження віртуаль-
ної реальності спираються на роботи таких західних філософів XX ст., як М. Ґайдегер,  
П. Бергер, Т. Лукман, Н. Гудмен, Е. Тоффлер, Ю. Хабермас. Аналіз віртуальної реально-
сті як соціокультурного феномену переважно здійснюється в контексті соціальних змін, 
викликаних цифровими технологіями і розвитком цифрової культури (А. Бюль, М. Вайн-
стейн, Г. Дебор, С. Жижек, М. Кастельс, А. Крокер, М. Маклюен, М. Фуко). А. Бюль роз-
глядає віртуальне суспільство, яке існує паралельно реальному. А. Крокер і М. Вайнстейн 
вказують на появу нового типу відчуження, породженого віртуалізаціею – відчуження 
плоті на користь інформації.

В Україні проблема віртуального аналізується у роботах А. Артеменко, О. Висоць-
кого, С. Дацюк, Г. Коньшина, Л. Стародубцевої, А. Халапсіса, А. Дзьобана, М. Пальчин-
ської, І.В. Усанова та ін. Серед російських дослідників слід виділити В.Я. Чеснова, 
Ю. Шаєва, Р. Леушкіна, А. Каптерева. Онтологічні аспекти віртуальної реальності розгля-
даються у дослідженнях Н. Носова, Е. Таратури. Сутність віртуальної реальності аналізу-
ється у роботах Г. Батигіна, А. Юхвіда, С. Правдюка, П. Браславського та ін.

Новизна. Дослідження феноменів віртуального є досить поширеною темою бага-
тьох сучасних досліджень з філософії, соціології, психології і культурології. Тому у вітчиз-
няній традиції вони представлені різноманітно і торкаються багатьох аспектів і вимірів вір-
туального. В нашому дослідженні акцент робиться на розробку антропологічного виміру 
віртуального, що пов’язаний з людською свідомістю і підкреслює невід’ємний зв’язок 
віртуального (віртуальної реальності) з людиною. На відміну сучасних досліджень, що 
присвячені «деперсоніфікації буття» [Усанов І.В., 2011] в умовах віртуальної культури, 
в дослідженні пропонується розгляд суб’єкта віртуальної культури крізь призму його соці-
альної комунікації, яка є складною і має сьогодні нові форми і види.

Основний зміст. Дослідження віртуальної реальності сформували самостійний 
напрям у сучасній філософії – віртуалістику, у якому представлені різні трактування вірту-
альності, виділені характеристики віртуальної реальності, розкриваються технологічний, 
антропологічний та інші її аспекти. Дослідження об’єднують фахівців соціально-філо-
софського, гуманітарного та технічного знання, представляючи віртуальну реальність як 
складний, багатовимірний феномен і демонструючи між- і трансдисциплінарних характер 
проблеми віртуального і віртуальної реальності.

Для нас становлять інтерес роботи, що розкривають віртуальну реальність  
у соціально-філософському аспекті (О. Дзьобань, Н. Носов, С. Хоружий, П. Браслав-
ський, Н. Клікушіна, А. Фімін, А. Каптерев, Е. Таратута і ін.). Основна проблема, навколо 
якої сконцентровані ці дослідження – зв’язки, відносини, взаємовпливи соціокультурної  
і віртуальної реальностей.

У розумінні віртуального і віртуальної реальностей можна виділити два підходи – 
онтологічний і гносеологічний. Відповідно, віртуальне розуміється і як особливий вид 
буття, і особливий конструкт, який розкриває специфіку мислення і пізнання. В контек-
сті проблеми, що нас цікавить, важливо виділити ще один аспект – антропологічний. 
Він пов’язує віртуальне зі свідомістю і акцентує увагу на взаємодії людини і віртуальної 
реальності. На думку деяких дослідників, антропологічний сенс спочатку властивий слову 
«віртуальний». Так, Е. Таратута зазначає, що латинське «virtus» походить від праіндно- 
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европейскому корені «* uiro-» – «чоловік, людина», і може означати «нормативну маскулін-
ність і пов’язаний з цим логоцентрізм всього світового устрою» [Таратута Е., 2007, с. 15].

Однак найбільш поширеною є точка зору, яка наголошує на звʼязку слів «віртуаль-
ний» і «чеснота». Вона вперше зустрічається у Марка Тулія Цицерона в книзі «Про природу 
богів» [Цицерон М., 2002]. Н. Клікушіна пише, що цим значенням поняття користується 
також Луцілій Ганна Сенека, а у наступні епохи – Г. Сен-Вікторський, Августин Блажений, 
Дж. Бонавентура, М. Лютер, Ф. Меланхтон і інші [Кликушина Н.Ю., 2009, с. 86-102].

Демонструючи багатозначність трактувань, дійсно сучасні експлікації понять «вір-
туального» і «віртуальної реальності» спираються на давню історико-філософську тра-
дицію. Онтологічні трактування віртуального беруть початок у філософії Платона, якого 
у цьому сенсі можна вважати засновником античної «віртуалістику». У онтології Платона 
ейдоси – це «матриці», «світопороджуючи сутності», що утворюють віртуальний «світ 
ідей». Віртуальність, таким чином, – це якась прореальность, що передує об’єктивної 
реальності та відкривається людині через пізнання.

Стикнутися з віртуальністю для людини означає змінити свідомість, вийти за 
межі буденності, розкрити свої приховані можливості [Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М., 
2017, с. 22]. Тим самим, віртуальне осмислюється у опозиції «можливе» – «дійсне», 
«потенційне» – «реальне». Зокрема, у Аристотеля ідея віртуального проглядається у спів-
відношенні категорій «dynamis», «energeia», «ентелехія» з відповідними значеннями – 
можливість, потенція; енергія, здійснення; дійсність, здійсненність. При цьому Аристотель 
припускав, що потенційне не обов’язково переходить у актуальне: «... серед неіснуючого 
щось є в можливості; але ... воно не є в дійсності» [Аристотель, Метафизика, 1975, с. 238]. 
Таким чином, якщо «ентелехія» означає здійсненність і фіксує наявність організованої 
матерії, це означає також, що в ній (матерії) укладено і можливе, яке стало реальністю, але 
ще незбагненне повністю розумом.

Недивлячи на те, що Аристотель не користувався поняття «віртуального», є під-
стави проводити паралелі між його філософськими побудовами і сучасними значеннями 
цього поняття. Зокрема, на це вказує А. Севальніков: «Фактично, «віртуальне» означало 
«насіння», яке за рахунок закладеної у ньому можливості і сили (δυναμιζ) реалізовувало, 
здійснювало форму, або ейдос речі. Більш того те, що здійснилось, ентелехія відповідно 
до Аристотеля виступало як здійснення і завершення того, що існувало потенційно. 
Віртуальне при такому підході виявляється лише посередником при становленні речі, 
виступає як третій, опосередкуючий член між вічною і незмінною формою і виявленим»  
[Севальников А.Ю., 2008, с. 80]. У Аристотеля виявляється онтологічна невизначеність 
віртуального, яке займає проміжну «область» між потенційним і актуальним.

У такому розумінні поняття «віртуальне» розробляється у середньовічній філософії 
(Фома Аквінський, Джованні Бонавентура, Микола Кузанський, Мартін Лютер, Ф. Мелан-
хтон, Гуго Сен-Викторский, Дунс Скот). Як зазначає Д. Соловйов, поняття віртуального 
використовується для позначення стану і причини можливого і дійсного, потенційного 
і актуального. Віртуальне виявляється у формі сили, що породжує, яка здатна відтворю-
ватися у свідомості людини. Це поняття також використовується для пояснення ієрархіч-
ної структури різнорідних рівнів реальностей у процесі формування складного з простого 
[Соколов Д.М., 2010, с. 76]. При цьому воно допоповнюється латинським значенням «чес-
нота» – як здатність людини до гідних вчинків, яка бере початок з якостей душі, завдяки 
з’єднанню вченості («doctrina») і досвіду («peritia»).

Зокрема, Фома Аквінський, розмірковуючи про людську душу, обґрунтовує наяв-
ність у людини лише розумової душі, яка віртуально містить чуттєву і поживну душі, 
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а також усі нижчі форми. Віртуальність у нього пов’язана з будь-яким змішаним станом, 
в якому перебувають початкові компоненти, що зберігають здатність діяти, а також із спів-
відношенням досконаліших і недосконалих форм [Фома Аквінський, 2007].

Дунс Скот вводить поняття віртуального акту (actus virtualis) для розкриття вну-
трішнього потенціалу буття, його здатності до саморозгорнення. Більштого, в його розу-
мінні, кожна реальна річ віртуально містить безліч емпіричних якостей в їх єдності, які 
виявляються людиною через досвід. Підставу для виділення віртуального він бачить саме 
в здатності речі виявляти будь-які якості, хоча вони не містяться в ній за своєю суттю. Тим 
самим, віртуальне дозволяє нам подолати розрив між тим, що дано через досвід і наступ-
ним рівнем людського розуміння [Соколов Д.М., 2010 с. 74].

Вибудовуючи ієрархічну структуру буття, Дунс Скот міркує про Бога як «перше, 
що виробляє» і «найактуальніше», оскільки він «віртуально містить усю можливу акту-
альність. Перша мета є найкращою, віртуально містить усе можливе благо. Перше, яке 
перевершує, є найдосконалішим, що перевершує, таким чином постає будь-яка можлива 
досконалість» [Соколов Д.М., 2010].

Микола Кузанський у розумінні віртуального об’єднує античну і схоластичну тра-
диції. Віртуальне, що укладене у кожій речі, розуміється їм як потенція насіння, що роз-
гортається у конкретну емпірично сприйнятую річ. «Потім розумним оком я бачу, що те 
ж саме дерево перебувало у своєму насіння не так, як я зараз його розглядаю, а вірту-
ально; я звертаю увагу на дивну силу того насіння, в якому було укладено повністю і це 
дерево, і все його горіхи, і вся сила горіхового насіння, і у силі насіння всі горіхові дерева»  
[Николай Кузанский, 1980, с. 46].

Розмірковуючи про Бога, Кузанський значно розширює поняття віртуального.  
“Бог – це нескінченна сила, що є за межами дзеркальної і насіннєвої сили, за межами збі-
гів випромінювань і повернень, причин і наслідків; що ця абсолютна сила є абсолютне 
бачення, повнота всього, що перевершує всі способи піклування; всі ці способи, що розгор-
тають повноту бачення, поза всяким модусом суть твоє бачення, твоя сутність, Боже мій»  
[Николай Кузанский, 1980, с. 58-59]. Віртуальність, що розуміється як «потенція насіння» 
у кожній речі, поступається місцем розумінню її як істинності і абсолютності Бога – прообразу 
усіх речей. Тим самим, віртуальне пов’язано з земним (в даному випадку природним) буттям, 
укладено, є присутнім у ньому, але, також і співвідносне з сутністю Бога, не належить при-
родному буттю. До «віртуального» у середньовічній філософії належали процеси і явища, які 
спостерігалися емпірично, були дані у досвіді, але не могли отримати теоретичного пояснення.

У візантійській традиції онтологізація віртуального здійснюється у ісихазмі 
(Г. Палама, Є. Сирин), який зберігає ідею іерхарізаціі реальностей, що дає змогу визначати 
як вищу божественну реальність. Втім акценти зміщуються на людину, що здатна пере-
міщатися між граничними реальностями, проходити через проміжні стадії, відкриваючи 
у собі божественну реальність [Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М., 2017, с. 22].

У Новий час – історичний період, у якому відбувалось утвердження і поширення 
матеріалістичних поглядів, ідея віртуального зберігається у її схоластичних трактуваннях – 
як потенція, енергія, що притаманна природному світу (Дж. Бруно, Т. Гоббс, Д. Дідро, 
Ф. Бекон). Паралельно з онтологізацією віртуального відбувається його «антропологіза-
ція», що має на увазі зв’язок віртуальної реальності з пізнавальними здібностями людини. 
Так, у Г. Лейбніца віртуальна реальність пов’язана з цілісним полем людського досвіду, 
який, розширюється і породжує весь світ. Мікрокосм містить у собі макрокос, відобра-
жаючи Бога (Центральну Безмежну Монаду). В міру поглиблення наших уявлень зростає 
і ступінь віртуалізації суспільства [Лейбниц Г.В., 2013].

М. Кравчик
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Українські дослідники А. Дзьобань і Е. Мануйлов висловлюють думку про те, що 
Г. Лейбніц по суті описав побудову глобальної мережі, яка однак з’явилася лише у наш час 
[Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М., 2017, с. 22]. Аналогічні ідеї вони виявляють у І. Канта, 
пов’язуючи з віртуальним світом його ідеї про небесну, вищу реальность, а також про абсо-
лютний світ моральності [Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. 2017, с. 24]. Зокрема, автори 
відзначають залежність ціннісних установок віртуального світу від моральних якостей 
користувачів віртуальної мережі [Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. 2017, с. 19-21].

У поглядах Дж. Берклі можна виявити зв’язок віртуального зі свідомістю, яка 
породжує зовнішню, об’єктивну реальність через матеріалізацію віртуальних процесів  
[Берклі Дж., 2016]. У філософії тотожності Ф. Шеллінга людська свідомість розглядається 
як єдине джерело матеріального світу, тим самим межі між реальним і можливим, суб’єк-
тивним і об’єктивним зникають. При цьому зберігається ієрархічність потенцій як різних 
форм Абсолютного як тотожності об’єктивного і суб’єктивного.

Отже, у філософії Нового часу покладено початок ототожнення віртуальної і суб’єк-
тивної реальностей. Остання розумілася як відображення об’єктивної, але індивідуалізо-
ваною і наповненою штучним феноменами [Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М., 2017, с. 24]. 
Слід також додати, що у цю епоху домінує тенденція розгляду реальності як єдиної, тобто 
відсувається на другий план ідея множинності буття. Розпочата у античності, ця ідея своє 
продовження отримає у роботах Г. Лейбніца, а пізніше – А. Бергсона і Ф. Ніцше.

Нові смисли, в значній мірі визначили сучасні соціально-філософські та антрополо-
гічні трактування, які поняття віртуального отримує у постструктуралізмі і постмодернізмі 
(Ж. Бодрійяр, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, Р. Барт, Ф. Гваттарі і ін.). Віртуальне розуміється як 
гіперреальність, симуляція, яка породжена поділом на те, що означається і те, що озна-
чає, знаків і реальності, що ними позначена. У постмодернізмі піднімається проблема вір-
туального суб’єкта і побудови антропології віртуального (зокрема, у роботах Ж. Дельоза  
«Актуальне і віртуальне», «Капіталізм і шизофренія»). Розуміння віртуальної реальності 
як соціального простору і середовища, у якому здійснюються соціальні практики, пропо-
нується у роботах Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ж. Лакана, М. Фуко.

В даний час відбувається зближення широкого і вузького значення поняття вірту-
альна реальність, що пов’язано з широким застосуванням інформаційних технологій і все 
більшим розмиванням кордонів між фізичною та віртуальною реальностями.

Як зауважив Н. Носов, «ідея віртуальності пропонує принципово нову для європей-
ської культури парадигму мислення, в якій схоплюється складність світобудови, на від-
міну від ідеї ньютоніанскої простоти, на якій грунтується сучасна європейська культура» 
[Носов Н.А., 2000, с. 82]. А. Дзьобань і Е. Мануйлов теж вважають, що віртуальна реаль-
ність «вбудувалась» у суспільство, стала повсякденним явищем, яке все більше наповнено 
соціальним змістом. При цьому за нею зберігається статус «несправжньої», примарною 
реальності [Дзьобань О.П., Мануйлов Є. 2017, с. 25].

О. Висоцький складність феномену віртуальності бачить в тому, що, по-перше, він 
є образно-символічним заміщення мфізичної (первинної, наявної, вихідної) реальності, 
по-друге, це світ потенційного, можливого, фантомного, по-третє, це сукупність ідеалів, 
стимулів і об’єктів бажань, по-четверте, техніка та технології, що створюють ефект при-
сутності, що конструюють ідентичність ідеального суб’єкта – суб’єкта та об’єкта бажань 
[Висоцький О., 2008, с. 42].

У онтологічному аспекті віртуальна реальність розглядається в контексті мно-
жинності світів – як одна з форм буття, що при цьому контрастує з реальним світом.  
На думку М. Хейма збереження цієї відмінності, є принципово важливим.  

М. Кравчик
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Смертність / народжуваність, темпоральність і тривога як екзистенційні структури реальності, 
що співвідносні з людським існуванням, не дозволяють віртуальної реальності змішуватися 
з реальністю [Heim M., 1993]. Іншими словами, віртуальна реальність актуальна, але не суб-
станціональна. У зв’язку з цим вона протистоїть константності реального, фізичного простору.

Сучасні значення поняття віртуальної реальності демонструють різноманітність 
і неоднозначність. Авторка одного з найбільш глибоких досліджень віртуальної реальності 
Е. Таратута зазначає, що має місце «артикуляційна мозаїчність», оскільки висвічуються 
різні фрагменти змісту віртуальної реальності. При цьому сама віртуальна реальність 
стає «фігурою умовчання» [Таратута Е., 2007, с. 12-13]. На думку дослідниці, конструю-
вання віртуальної реальності здійснюється 1) в протиставленні її емпіричної реально-
сті, яка мислиться як «основна», а віртуальна, відповідно, – як другорядна, «нереальна»;  
2) в принциповій і навмисної розмитості її контурів, відсутності чітких описів і визначень, 
що забезпечує «смислову непрозорість конструкції віртуальної реальності», її «онтоло-
гічне приховування» [Таратута Е., 2007, с. 76-77].

Зміст поняття віртуальної реальності прояснюється через виділення її специфічних 
властивостей. Так, Н. Носов вказує на такі властивості, як породження («прив’язка» до 
активності іншої реальності); актуальність (існування тільки «тут» і «тепер»); автоном-
ність (просторово-часова); інтерактивність (взаємодія з об’єктами реальності, що поро-
дила її) [Носов Н.А., 2000, с. 45-47].

Е. Таратута підкреслює відмінності між реальністю і віртуальною реальністю, від-
значаючи, що це якась Інша реальність, що уникає точних описів і визначень, вторинна по 
відношенню до основної реальності. Її підлеглий статус означає, що вона не детерміну-
ється повністю правилами і механізмами соціального [Таратута Е., 2007, с. 72]. Віртуальна 
реальність конструюється всередині “головній” реальності, “за її образом і відмінністю”.

Будучи своєрідним «донорським органом», органічним для соціальної реаль-
ності, віртуальна реальність є «отехніченим імплантатом» у емпіричну реальність  
[Таратута Е., 2007, с. 83]. У цьому сенсі вона онтологічно безвідповідальна (ефемерна, 
ілюзорна), «в ній можна знехтувати деякими причинно-наслідковими зв’язками і змінити 
заведений хід речей» [Таратута Е., 2007, с. 72].

З урахуванням виділених дослідниками характеристик (онтологічна невизначеність, 
подвійність, розмитість кордонів), віртуальну реальність можна уявити як складність, яка 
є частиною соціальної складності («складне у складному»), і в той же час вона виходить 
за простір соціального і реального як такого, пов’язана з ним як «складне зі складним». 
Оскільки в обох випадках має місце взаємодія, є підстави стверджувати, що функцією вір-
туальної реальності є специфічний вплив на соціальний контекст [Таратута Е., 2007, с. 85].

Головні висновки. У характеристиках віртуальної реальності виявляються вла-
стивості складності, що самоорганізується, оскільки вона володіє відносною автономією, 
власною організацією, топологією, і в той же час відкрита для соціальної реальності, надає 
зворотну відповідь для неї. «Посередником» між двома реальностями виступає людина. 
У зв’язку з цим необхідно зосередитися на антропологічному вимірі віртуальної реально-
сті, і зокрема, ролі культури в її організації. Ставлячи таким чином питання, ми виходимо 
на проблему суб’єкта віртуальної реальності, його зв’язку з культурою (реальною і вірту-
альною), кордонів культури у просторово-часової організації віртуальної реальності.

Віртуальна реальність створює нові форми соціальної взаємодії людей і значно змі-
нює соціальні структури, що призводить до виникнення нового соціального феномену – 
віртуалізації суспільства. Віртуалізація суспільства як самоорганізаційний процес сприяє 
зміні меж соціальної комунікації, роблячи її незалежною від місця і часу, переводить її 
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у мережевий режим і дозволяє значно збільшувати число учасників комунікації. В резуль-
таті завдяки віртуалізації створюються горизонтальні соціальні зв’язки і нові види соціаль-
них практик у повсякденному житті людини. Однак віртуалізація надає не тільки позитивні 
впливи на соціальне життя індивідів, сприяючи самореалізації, саморозвитку та інтеграції 
індивідів у віртуальні спільноти, але виявляє і негативні наслідки. Таким чином, вірту-
альна реальність проявляється у об’єктивній соціальній реальності і активно з нею взаємо-
діє, створюючи різноманітні форми і структури людської діяльності.

Подальший розвиток дослідження. Подальший розвиток антропологічності вір-
туального, віртуальної культури і феномену віртуалізації суспільства має розвиватись 
у напрямку виявлені їхніх негативних наслідків для людини в різноманітних нових формах 
соціальної комунікації і діяльності людини, що утворились під впливом сучасних інформа-
ційних і комп’ютерних технологій.
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The article discusses various interpretations of the virtual that have existed in philosophical 
and social thought in the past and have certain connotations with a modern analysis of the processes 
of the virtualization of society and the creation of virtual reality. A historical and philosophical survey 
of the concept is being conducted, from antiquity to the present day. It is considered necessary to develop 
anthropological virtualism as a special field of study of virtual phenomena that explores the essential 
connection between man and the virtual reality created by him. 

The study of virtual reality has formed an independent direction in modern philosophy – virtualism, 
in which different interpretations of virtual reality, highlighted features of virtual reality are revealed 
technological, anthropological and other aspects. The study brings together specialists in socio-philosophical, 
humanitarian and technical knowledge, presenting virtual reality as a complex, multidimensional phenomenon 
and demonstrating the inter- and transdisciplinary nature of the problem of virtual and virtual reality. 

The article focuses on the development of an anthropological dimension of virtual, connected with 
human consciousness and emphasizes the integral connection of virtual (virtual reality) with the person. In 
contrast to modern research dedicated to the «depersonalization of existence» in the conditions of virtual 
culture, the study proposes to consider the subject of virtual culture through the prism of its social 
communication, which is complex and has new forms and species today. The conclusion is reached that 
anthropological virtualism should be developed as a special field of study of virtual phenomena, which 
explores the essential relationship between man and the virtual reality created by him. 

The article also discusses the phenomenon of the virtualization of society, manifesting itself in 
the characteristics of virtual reality through the phenomenon of social complexity of self-organizing, as it has 
relative autonomy, its own organization, topology, while open to social reality, gives the opposite answer to it.

Key words: Virtual, virtualization of society, virtual culture, virtualism, anthropology.
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