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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Ф. Смолянюк* 
 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Проблематика національної безпеки в сучасній Україні більш ніж актуальна. 

Якщо взяти за основу статистику соціальних, економічних, територіальних втрат 
України за останні три роки, то виникає логічне питання – яка галузь знань, яка 
наука, які раціональні підходи спроможні узагальнити втрачене та поставити 
питання про його повернення, то висновок очевидний – це теорія та практика 
національної безпеки.  

Доречно навести такі дані. Починаючи з 2014 р., Україна тимчасово 
втратила 7% території (анексований Крим, так звані ЛНР і ДНР), близько 20% 
економічного потенціалу. Загинуло понад 10 тис. громадян України. Маємо 
трохи менше 2 млн. біженців із зони бойових дій та самопроголошених 
сепаратистських псевдодержав. Крім того фактично відсутнім є 400 км кордону 
на Сході країни, що деякі автори порівнюють із пробоїною у борту «Титаніка».  

Можемо узагальнити: за масштабами та наслідками втрат жодна країна 
світу у ХХІ ст. не виявилася настільки приниженою, аніж це зробила з Україною 
сусідня держава. Їй на заваді не стали ні міжнародні договори, ні моральні 
обмеження, ні норми добросусідства. За таких умов одним із небагатьох 
способів мислення, що дозволяє тверезо оцінити ситуацію та поставити питання 
про її поліпшення, є націєбезпечне мислення, якому Україна стрімко навчається 
у виключних форс-мажорних обставинах державницького виживання. 

Період формування тематики національної безпеки (і як складника 
суспільної свідомості, і як напряму державно-управлінської практики) доцільно 
розділити на два етапи. 

Імітаційний етап. Прагнучи створити засади державотворчого проекту 
незалежної України відповідно до кращих світових взірців, у 1991 р. 

                                           
*
 д.політ.н., професор, завідувач кафедри політології та національної безпеки Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 
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створюється Рада оборони України та Рада національної безпеки. У 1996 р. 
замість цих двох рад створюється Рада національної безпеки і оборони України, 
першим секретарем якої призначається В. Горбулін. Створення Ради 
відобразило процес конституційного закріплення державно-політичної 
незалежності України. Так, ст. 107 Основного Закону визначає необхідність 
створення РНБОУ, її персональний склад та рамкові межі діяльності. 

На початку 1997 р. парламентською постановою було прийнято перший 
документ націєбезпечного спрямування – Концепцію (основи державної 
політики) національної безпеки України. У новітній історії України вперше 
прозвучали визначення, що є традиційними для Західної Європи чи США: 
сутність національної безпеки, принципи її забезпечення, національні інтереси 
України, сфери забезпечення національної безпеки, загрози національній 
безпеці, основні напрями державної політики національної безпеки, система 
(суб’єкти) забезпечення національної безпеки тощо. Серед інших суб’єктів було 
названо Воєнну організацію держави, що включала в себе інститути, які на рівні 
пересічного мислення об’єднуються терміном «силовики». У 90-х роках їх 
загальна кількість перевищувала 1 млн. осіб. Здавалося, цього досить, щоб у 
випадку необхідності убезпечити Україну збройними засобами. 

Подальший розвиток подій засвідчив хибність воєнно-організаційного 
ставлення до проблем національної безпеки і оборони. Воєнна організація 
Української держави виявилась механічним об’єднанням різнорідних силових 
структур, скоординованої діяльності між якими забезпечити не вдалося. Закон 
«Про Воєнну організацію України», необхідність якого була очевидною, не був 
прийнятий. Фінансове, кадрове, логістичне, інформаційне та інше забезпечення 
Воєнної організації будувалося на основі домінування відомчих інтересів. 
Керівники (командувачі) силових структур призначалися на основі особистої 
відданості главі держави. Як наслідок, Воєнна організація держави виявилась 
неефективною. 

Ситуація у сфері національної безпеки дещо поліпшилась у 2003 р. з 
прийняттям Закону України «Про основи національної безпеки України» (голова 
парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України – 
Г. Крючков). Змістовно цей Закон явно вивищувався над попередньою 
постановою, відкриваючи нові можливості удосконалення системи забезпечення 
національної безпеки України. Так, законодавчо визначених сфер забезпечення 
національної безпеки було спочатку 11, потім 12 (зовнішньополітична, 
внутрішньополітична, державної безпеки, воєнна, безпеки державного кордону, 
економічна, соціальна, гуманітарна, науково-технологічна, екологічна, 
інформаційна, цивільного захисту населення). У парламентській постанові 
1997 р. їх було лише сім. 

Разом із тим цей закон не був вичерпним. Він «промовчав» про сфери, які 
потребували постійного безпекового моніторингу та безпекового реагування. 
Наприклад, не йшлося про енергетичну, фінансову, демографічну, міграційну, 
етнонаціональну, безпеку у сфері конфесійних відносин або продовольчу (що 
було б зовсім незайвим у країні, що пережила Голодомор та масовий голод). 
Причини замовчування цих та інших сфер, їх відсутності в законі є різними. 
Одна з них: у ньому методом «від супротивного» відображено системні 
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трансформації тогочасної України. Зокрема він не повинен був перешкоджати 
стрімкому соціально-економічному розшаруванню України та кланово-
олігархічній основі, формуванню класу «великих власників», не обмежених 
безпековими критеріями. Формування великого капіталу, виведення з України 
астрономічних фінансових активів, інтенсивна торгівля зброєю, стрімке 
скорочення армії, активна приватизація об’єктів власності не кваліфікувалися як 
загрози та прямі небезпеки національній безпеці України. Іншими словами, як 
небезпеки українській державності, яка дедалі більше дратувала РФ. 

Безпеково-імітаційна діяльність вищого державного керівництва була 
продовжена у вигляді прийняття Стратегії національної безпеки у 2007 р. та 
Доктрини інформаційної безпеки України у 2009 році. Документи практично не 
завадили переходу російського воєнно-політичного керівництва від фази 
«критики України» до фази «поглинання України» шляхом активного 
просування на посаду глави Української держави персони, повністю залежної 
від Кремля. Це й сталося у 2010 році.  

Вражає список суб’єктів забезпечення національної безпеки України, які під 
час Революції Гідності залишили Україну, побоюючись відповідальності за 
скоєне. Втікачами стали Президент України, Прем’єр-міністр, Голова Верховної 
Ради, Генеральний прокурор, голова Національного банку, міністр оборони, 
міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, а також секретар 
Ради національної безпеки і оборони України А. Клюєв та його попередниця 
Р. Богатирьова, деякі інші можновладці. Система забезпечення національної 
безпеки виявилася знищеною не лише за сутнісними ознаками (антиукраїнська 
діяльність), а й формальними підставами (втеча з України). 

Революція Гідності (2013–2014 рр.) стала другим, сутнісним етапом 
соціально-політичної рефлексії проблематики національної безпеки. В Україні у 
2014 р. стався безпеково-самоорганізаційний парадокс, ще до кінця не 
осмислений. Суб’єкт забезпечення національної безпеки – громадяни України, – 
який у Законі 2003 р. формально був позначений на останньому місці, виявився 
фактичним рятівником своєї Вітчизни. Громадянське суспільство проявило себе 
як сила, що зірвала московські плани розчленування України. 

Історія засвідчує, що громадянське суспільство завжди (навіть в умовах 
слабкості чи відсутності) держави стоїть на охороні вищих цінностей людського 
буття, до яких належать воля, безпека, державність, добробут, органічне 
відчуття національної ідентичності тощо. Суспільство громадянського рівня 
розвитку неминуче ставить питання про необхідність системного захисту своїх 
ціннісних основ. Воно цілком спроможне до вищого прояву власних 
самоорганізаційних здатностей – продукування збройно-силових об’єднань 
громадян, націлених на силовий захист національних цінностей у випадку форс-
мажорних обставин. 

Отже, маємо засвідчити безпекові дії громадянського суспільства впродовж 
2014–2017 рр., які переконують у здатності України спочатку відстояти 
незалежність, а надалі створити ефективну державу: 1) стрімке виникнення 
низки добровольчих батальйонів та їх практичне застосування на Сході України; 
2) формування сил місцевої самооборони; 3) потужний волонтерський рух; 
4) канали обміну військовополоненими, які доповнюють державні механізми, 
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або діють самостійно; 5) мас-медійні центри, структури інформаційного 
спротиву пропагандистським впливам противника; 6) центри психологічної та 
соціальної реабілітації учасників АТО; 7) активні виступи української діаспори у 
десятках країн світу (від Канади до Австралії) тощо. 

На рівні концептуальних узагальнень можемо констатувати: в Україні 
склалися всі необхідні передумови для створення Сектору безпеки і оборони, 
що має повністю замінити радянський релікт у вигляді Воєнної організації 
держави. Відповідь на питання щодо співвідношення державних та 
недержавних (громадянських) засобів у забезпеченні національної безпеки та 
обороноздатності прозвучала на сторінках Концепції розвитку сектору безпеки і 
оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14.03.2016 р. 
№ 92/2016. Це – перший документ подібного спрямування в історії незалежної 
України. 

На сторінках Концепції Українська держава визнала важливість мілітарних 
можливостей громадянського суспільства, високу мобільність процесу їх 
зосередження «у потрібному місці в потрібний час», гнучкість форм 
практичного застосування. За аналогією з часами ОУН-УПА збройний спротив 
громадян став державотворчим чинником. Не помічати цього демократична 
влада не може, оскільки громадянське суспільство, як засвідчила Революція 
Гідності, має широкі можливості силового (збройного) впливу на можновладців, 
які не виправдали суспільних сподівань. 

 
протоієрей Павло Мельник* 

 

ГНОСЕОЛОГІЧНІ МЕЖІ ОПТИМІЗМУ: БОГОСЛОВСЬКИЙ ДИСКУРС 
 

Життя людини після гріхопадіння – це життя в ілюзії. Ілюзорністю цього 
світу настільки охоплено життя людства, що Богові доводиться будити людину 
тими засобами, які б спонукали її повернутися до реальності. Тут можна 
провести аналогію зі станом людини в момент замерзання. У найкритичніший та 
смертельно небезпечний момент їй стає тепло і з’являється сонливість. Для 
того, щоб урятувати людину, необхідно усіма засобами вивести її з цього стану, 
розбудити, привести до свідомості. 

Реальність – одна (замерзання), а ілюзія інша (тепло, комфортно, міцний 
сон). Це порівняння відображає людину в стані гріхопадіння: те, що є 
небезпечним, шкідливим, смертельним для людського існування, видається 
благом та необхідністю. З нашої точки зору, не церковне поняття оптимізму 
відповідає саме такій реальності. Такий оптиміст – це людина, яка живе в ілюзії, 
покращує її, працює, досягає, проте, усе звершується у координатах смерті. Це 
може бути досить успішна, з токи зору світу, людина, без проблем і труднощів, 
яка клопочеться про влаштування затишної каюти на потопаючому кораблі, у 
неї попри усю загрозу – оптимістичні настрої. 

Коли ж Бог хоче зупинити і перешкодити загибелі людини, посилаючи їй 
рятівні засоби (хвороби, труднощі, страждання), то гріховна свідомість оцінює 

                                           
*
 к.богосл.н, старший викладач кафедри богослів’я та філософії Київської православної 

богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. 
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допомогу Божу як покарання, неприємності. Це сприяє зародженню 
песимістичних настроїв. У «хворобливому» та «сонному» стані самій людині 
важко зорієнтуватися і сприйняти створені Богом умови для спасіння. Тут 
важливо довіритися Церкві та не обманюватися емоціями. Саме у Церкві 
людина стає справжнім оптимістом, песимізму тут не існує, вчиться бути 
християнином, життя якого починається з довіри до Церкви і виявлення його 
реального стану. Унаслідок праці над собою та дії благодаті Святого Духа жодна 
життєва ситуація не класифікується як добра чи погана, не викликає 
оптимістичних чи песимістичних настроїв, а сприймається з вдячністю Богові, 
радість не перестає наповнювати життя людини, кожен день сприймається як 
свято. Про це свідчить церковний календар, який кожного дня подає чисельні 
приклади життя православних християн як зразок для наслідування. Це ті люди, 
які навчилися радіти Христовою радістю, які уміють співати Богові: «Алилуя».  

Сьогодні ми спостерігаємо всезагальний відхід від віри – радість перестала 
бути основною тональністю самих християн. Якщо апостоли, які вийшли з 
Єрусалиму на проповідь Христа назвали її благою, радісною, доброю звісткою, 
тобто Євангелієм, то і самі вони були сповнені цією радості, світла. Проте світ 
сьогодні стомлений через суперечки та дискусії. Люди століттями сперечаються 
і проливають кров, а виходу немає. «Християн» немало у світі, але більшість, 
напевно, не розуміє, що преобразити світ можна лише радістю, яку ні люди, ні 
страждання, ні смерть забрати не може. У чому ж полягає ця радість та як її 
досягти? Відповідь у Євангелії: «І зраділи ученики – побачивши Господа» (Ін. 
20 : 20). Радість віри – не від викладу інформації та доказів, а від Того, про Кого 
говорить наше серце, що Він є Радість, Світло, Істина, від можливості бачити 
Його і пізнавати, тобто Ісуса Христа. 

Погляд на життя невіруючої людини, як би вона не намагалася приглушити 
його буденними, суєтними клопотами, сповнений песимізму. Людина бачить, що 
все минає, щезає, проходить. Про такий страх писав Генріх Гейне: «Ми все 
запитуємо, запитуємо, допоки грудка глини не заткне нам рота, але невже це 
відповідь?». Бачимо, що там, де людина замислюється, немає місця неправдивій 
бадьорості, фальшивому оптимізму. 

Але є те слово, єдине слово, яке можна сміливо і без страху поставити 
після слова смерть, – любов. Вона перемагає смерть і час. У ній немає страху. 
Апостол Іван Богослов каже, що досконала любов виганяє страх (1 Ін. 4 : 18). 
Весь світ пронизаний страхом – перш за все, страхом смерті. І лише той, хто 
любить, вільний від страху, бо вже віддав себе, віддав своє життя і має його в 
іншому. Любов не лише сильна, як ми сказали вище, але у поєдинку зі смертю 
стає сильнішою. Спочатку смерть, поглинаючи Христа, думала, що це її 
торжество. Але твердиня небуття не знає, що Той, Хто віддав їй Себе зробив це 
з любові, а тому з середини подолав страшне розділення. Христос воскрес і 
уможливив життя у світі, перемагаючи його тією любов’ю, яка сильніша смерті. 

Ідеологи безбожності стверджують, що царство всезагального щастя 
наступить на землі в якомусь майбутньому, а Церква та її досвід говорить, що 
тут і зараз у теперішньому житті, у кожну мить вирішується, чи буду я з 
Христом, чи проти Нього. Український філософ і мислитель Г. Сковорода 
говорить: «Втікай від наговору, прийми усамітнення, люби бідність, цінуй цноту, 
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дружи із терпінням… Не бійся! Голод, холод, ненависть, гоніння, наклеп, наруга 
і всякі утруднення не тільки зносні, але й солодкі, коли ти для цього 
народжений. Господь твій – сила твоя. Це все робить тебе гострішим і 
крилатішим». 

Тому важливо не сприймати «зло» як зло, бо це є поштовхом до 
зародження песимізму. Помилкою людини часто стає сприйняття і оцінка 
милості Божої як зла, труднощів як покарання. Кожен претендент на 
християнство має мати євангельське мислення і в результаті євангельський 
спосіб життя. Усе це загалом зводиться до одного слова – радість. Це чітко 
відображено у святому Євангелії від Луки, яке на початку говорить: «Я звіщаю 
вам велику радість» (Лк. 2 : 10), і закінчується розповіддю про те, що апостоли 
по вознесінні Господа повернулися з великою радістю (Лк. 24 : 52). Таким 
чином, у церковній свідомості живе таке усвідомлення радості, яку ніхто не 
може забрати, бо ця радість є повною. 
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СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ 
 

Сучасний стан соціального самопочуття населення України визначається 
через ступінь соціальної захищеності громадян та їх ставлення до реформ, які 
проводяться у сфері соціального захисту населення. Про актуальність проблеми 
соціальної захищеності громадян свідчить той факт, що протягом всього 
існування незалежної України кількість звернень громадян до найвищих органів 
державної влади, а також профільних міністерств і відомств залишається 
сталою. Ці звернення стосуються проблем, пов’язаних із щоденною 
життєдіяльністю громадян – заборгованістю із зарплати та соціальних виплат, 
працевлаштуванням, призначенням і перерахунком пенсій, наданням різних 
видів соціальної допомоги, зниженням комунальних тарифів, забезпеченням 
житлом соціально-уразливих категорій громадян, таких як особи з інвалідністю, 
чорнобильці, військовослужбовці, учасники АТО, вимушено переміщені особи, а 
також молоді. Отже, це свідчить, з одного боку, про низький рівень довіри до 
всіх гілок влади, а з іншого – про те, що на соціальне самопочуття громадян 
значною мірою впливає їхня соціальна захищеність.  

Стан соціального самопочуття українців також зумовлений соціально-
економічними, духовними, етнічними і політичними особливостями 
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національного, регіонального і місцевого рівня. 
Саме тому категорії «соціальне самопочуття» та «соціальний настрій» у 

розрізі сучасних подій набули неабиякого значення. Адже, розглядаючи систему 
державного управління як певний соціальний механізм, виникає потреба у 
визначенні критеріїв його кінцевої ефективності. Очевидно, що на рівень 
самопочуття в контексті соціальної захищеності має вплив ціла низка чинників, 
пов’язаних із соціально-економічною диспропорцією розвитку та культурно-
історичними відмінностями регіонів держави, соціально-психологічними 
характеристиками представників окремих соціальних груп, із глибокими змінами 
в ціннісно-нормативній структурі суспільства, показниками громадянської 
активності населення тощо.  

Соціальне самопочуття в цій статті розглядається у широкому і вузькому 
розумінні. У широкому розумінні, соціальне самопочуття населення – це 
показник якості життя людей і якості суспільства, у межах якого вони 
функціонують. У вузькому розумінні, соціальне самопочуття є показником 
ступеня задоволеності соціальних потреб і психологічної стійкості людей в 
умовах соціальних трансформацій. Соціальне самопочуття, формуючись під 
впливом емоційних і раціональних оцінок людей щодо якості свого життя і того 
суспільства, в якому вони безпосередньо взаємодіють і функціонують, а також 
співставленні цих фізичних, психологічних і соціальних здобутків з уявленням 
(очікуванням) щодо перспектив як власного майбутнього, так і соціально-
економічного та соціально-політичного майбутнього держави, є узагальненою 
характеристикою успішності процесів адаптації людей до мінливих соціальних 
умов, а також одним із важливих критеріїв оцінки рівня ефективності державної 
соціальної політики.  

Аналізуючи проблеми формування задовільного, комфортного соціального 
самопочуття людей через механізми соціального захисту населення, слід мати 
на увазі, що в сучасному українському суспільстві наявний цілий спектр 
світоглядно-ціннісних орієнтацій, а саме: громадян, які поділяють комуністичні 
та соціалістичні ідеали і соціальні цінності, притаманні так званій «радянській 
ідентичності»; прихильників лібералізму і капіталізму; громадян, які 
перебувають під впливом взаємовиключних світоглядно-ціннісних орієнтацій, 
притаманних «пострадянській свідомості»; громадян, які мають подвійне 
громадянство. Загалом стан суспільної свідомості характеризується здебільшого 
фрагментарністю, поєднанням полярних цінностей та відсутністю цілісного 
уявлення про суспільний ідеал і загальноприйняту систему соціальних 
цінностей. Переважає амбівалентність масової свідомості (орієнтація на 
взаємовиключні цінності та норми), викликана різким переходом до іншого 
суспільного ладу. Неоднозначні, суперечливі, протилежні уявлення щодо 
суспільного розвитку позначаються відповідно на ставленні людей до ролі 
держави в економіці, розміру податків та соціальних програм, зумовлюючи 
ставлення до ступеня державного регулювання та впливу на державну політику 
у сфері соціального захисту [1]. 

Соціально-психологічні характеристики представників окремих соціальних 
груп, їх ступінь готовності до суспільної трансформації позначилися на зміні в 
реальній свідомості й реальній поведінці людей, зокрема в ставленні до існуючої 
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системи соціального захисту, своєї власної системи соціальної безпеки. З одного 
боку, відбулося зростання мотивації до громадської самореалізації, підвищення 
активності щодо особистого впливу на власну соціальну безпеку і соціальну 
захищеність, що притаманно передусім економічно активній частині населення. 
Така позиція громадянської активності стала результатом тотальної «кризи 
держави», яка виявилася практично нежиттєздатною в складних перехідних 
умовах та проявилася зокрема у серйозних претензіях до традиційної державної 
системи соціального захисту. А з іншого – засвідчила неготовність і небажання 
значної частини громадян інтегруватися в умови ринкової економіки, яка 
спонукає до вільної конкуренції та високого професіоналізму. Такі громадяни 
розглядають суспільні перетворення як соціальні потрясіння і причину різкого 
падіння рівня соціальної захищеності, що погіршує соціальне самопочуття 
загалом. 

Відмінності ціннісних орієнтацій населення і, відповідно, ставлення до 
державної політики у сфері соціального захисту певною мірою пояснюються і 
диспропорціями в соціально-економічному розвитку регіонів, що залишилося у 
спадок від історичного минулого. Однак за роки незалежності України вони не 
лише не зменшилися, а навіть загострилися. Вічне питання «хто кого годує»? 
Схід вважає, що саме вони привносять (вірніше привносили) більше коштів до 
державного бюджету, а відтак годували решту України; традиційно вважається, 
що Західна Україна працює лише на Угорщину, Польщу та Румунію; центральні 
регіони, навпаки вважали, що саме аграрна політика спрямована на те, щоб 
прогодувати інші регіони. Таке протистояння безумовно відбилося і на ціннісних 
регіональних орієнтаціях. 

На нашу думку, підвищення соціального самопочуття населення України 
має базуватися на поступі українського суспільства, всебічному розвитку 
громадян, що неможливо без гармонізації регіональних, міжрегіональних та 
загальнодержавних інтересів, без забезпечення рівних прав і відповідальності 
регіонів та центру. З цією метою в Україні проходить децентралізація влади. Як 
живуть у регіонах? У селах погані дороги, погане вуличне освітлення, соціальні 
об’єкти потребують ремонту або відсутні. В клубі треба сидіти в шубі, бо 
холодно. А чому так? «Немає грошей, – кажуть у сільраді, – зверху не дають 
достатньо». Центральна влада не дає місцевій достатньо коштів, всі гроші йдуть 
на зарплату працівникам сільради, а більше нема де взяти. 

А яка ситуація в інших державах, де села доглянуті – у Швейцарії, 
Німеччині, Польщі? Виявляється, що в цих країнах держава набагато менше 
втручається в місцеві справи. У тамтешніх селах міцні традиції самоврядування, 
люди в громадах слідкують за тими, кого обрали, велика частина місцевих 
податків залишається в місцевих громадах і використовується розумно. Якщо 
запитати громадян цих країн про владу, то вони згадають передусім не 
президента чи прем’єра, а голову місцевого органу самоврядування – скажімо, 
війта чи мера. Вони добре знають, хто це, контролюють місцеву владу. Держава 
також контролює місцевих очільників, щоб вони дотримувалися законів. 

Наша держава теж обрала курс на цивілізований розвиток. Вона 
наважилася дати більше можливостей людям на місця: і прав, і ресурсів, щоб 
вистачало й на дороги, і на школу. Децентралізація – це передача значних 
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повноважень та бюджетів від центральних органів органам місцевого 
самоврядування – так, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які 
ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше. 
Децентралізація – закономірна реформа, якщо країна обирає шлях прогресу. 
Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, скандинавські країни – усі вони 
пройшли через таку реформу, що дало поштовх економіці, соціальному 
розвитку та соціальній захищеності їхніх громадян, особливо у сільських 
територіях. Зовсім по іншому формується і соціальне самопочуття: я є член 
громади, я гордий за себе, за громаду, за державу. 

Саме тоді й соціально-економічна диспропорція регіонів, яка в Україні 
надто разюча, та значним чином впливає на доступ до ресурсів і соціальну 
справедливість при їх розподілі, що здебільшого негативно позначається на 
соціальному самопочутті населення в цілому і провокує упереджене ставлення 
регіонів до міжбюджетних відносин та запеклу політичну конкуренцію між 
собою, буде значно меншою. 

Найгострішими питаннями сьогодення, що негативно впливають на 
соціальне самопочуття людей, є безробіття, необхідність підтримки малого та 
середнього бізнесу, впровадження інноваційних моделей регіонального 
розвитку, розмежування бізнесу і влади. За приклад – чисельність зайнятого 
населення у віці 15–70 років за 9 місяців 2016 р. становила 16,3 млн. осіб і 
порівняно з 9-ма місяцями 2015 р. скоротилася на 182 тис. осіб. Рівень 
безробіття населення, визначений за методологією МОП, становив 9,2% 
економічно активного населення. 

Жителі України одностайні в оцінці пріоритетності соціально-економічних і 
суспільно-політичних проблем, які впливають на соціальне самопочуття. 
Найбільш вагомими є соціальні проблеми і ризики: низький рівень і якість 
життя, зростання цін, затримка виплат заробітної плати та інших соціальних 
виплатах тощо. Наприклад, станом на 01.01.2017 р. заборгованість із заробітної 
плати становила 1719,0 млн. грн. З них 675,6 млн. грн. не виплачено 
працівникам Донецької та Луганської областей, у тому числі на підприємствах, 
що знаходяться на непідконтрольній території – майже 400 млн. грн. [2]. 

Потрібно зазначити, що українські громадяни не повною мірою обізнані з 
сутністю реформ, які здійснюються у сфері соціального захисту, що негативно 
позначається на соціальному самопочутті населення. Реформування системи 
пенсійного забезпечення, створення нової системи (децентралізація) соціальних 
послуг, адресність надання соціальної допомоги, програми підтримки громадян, 
які потребують сторонньої допомоги, та інші соціальні програми громадяни 
здебільшого сприймають як декларації. При цьому ті дії органів державної 
влади, які відбуваються на перших етапах реалізації запланованих реформ, у 
населення викликають переважно упереджене ставлення і неприйняття. 

Особливо гостро впливає на рівень соціального самопочуття в 
українському суспільстві пенсійна реформа, яка охоплює майже все населення, 
та впливає на отримання кредитів від МВФ. Головні тези, що описують суть 
реформування, можна викласти таким чином: уніфікація пенсійних виплат, які 
будуть однаковими для всіх категорій громадян (на сьогоднішній день 
розрахунок пенсійних виплат проводиться на основі більш, ніж двох десятків 
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законодавчих актів); спецпенсії за віком залишаться у таких професійних 
категорій, як залізничники, металурги, шахтарі, пілоти та стюардеси. 
Наприклад, шахтарі зможуть піти на заслужений відпочинок у 50 років (за 
умови, що буде досягнуто 25 років стажу у чоловіків і 20 років – у жінок); 
роботодавці, незалежно від того, чи є приватними, чи державними структурами, 
будуть проводити додаткові відрахування на індивідуальні рахунки тих, хто до 
моменту реформи отримував спецпенсії (зараз ці категорії пенсіонерів 
отримують гроші зі спільного субсидіарного фонду). До таких категорій 
пенсіонерів належать громадяни, зайняті в особливо важких і шкідливих 
сферах, і пенсіонери з більш високим рівнем виплат (держслужбовці, судді та 
прокурорські працівники тощо); відрахування будуть переводитися на особисті 
рахунки громадян, а пенсійні виплати також здійснюватимуться з 
індивідуальних, а не з загальних рахунків, як це практикує солідарна система; 
після виходу на пенсію з державного фонду буде виплачуватися мінімальна 
пенсія, надбавка до якої буде забезпечуватися відрахуваннями до 
накопичувального фонду під час роботи; передбачається можливість переходу 
між рівнями пенсійної системи: з рівня 2 (фонд напівприватного типу) можна 
буде «мігрувати» на рівень 3 (повністю приватний пенсійний фонд); пенсійні 
накопичення можна буде успадковувати. У разі, якщо пенсіонер помре, не 
отримавши всіх грошей з фондів 2-го і 3-го рівнів, вони будуть передані його 
спадкоємцям. Мінсоцполітики наразі проводить широку роз’яснювальну роботу з 
питань пенсійного реформування із залученням громадського сектору. Водночас 
люди пам’ятають знецінення і втрату заощаджень та сумнозвісні трастові 
компанії, тому зараз з острахом сприймається і пенсійна реформа, і 
безпосередньо накопичувальна складова пенсійної системи: громадяни схильні 
не довіряти ні державі, ні приватним компаніям. Отже, рівень довіри населення 
є підґрунтям успішності проведення реформи національної пенсійної системи, 
вагомим чинником формування позитивного соціального самопочуття 
людей [3]. 

Суспільні настрої характеризуються загальною «втомою від реформ», 
викликаною кризою державного управління. Люди зневірились у можливості 
подолати кризу, яка охопила всі сфери суспільства. Інформація щодо змісту і 
механізмів реалізації державної політики запроваджуваних реформ 
сприймається здебільшого поверхнево і критично, оскільки люди переймаються 
повсякденними проблемами виживання та втомилися чекати на покращення 
життя в умовах відсутності соціальної рівності можливостей, низьких соціальних 
стандартів оплати праці, пенсій та інших соціальних виплат, високого рівня 
захворюваності і смертності, «безкоштовної» медицини, безперспективності 
вирішення житлово-комунальних проблем, зростання цін і тарифів, поганої 
екології. 

Покращенню соціального самопочуття громадян України сприятиме 
збереження стабільності та внутрішньої консолідації суспільства, що лежить у 
площині соціально-економічного розвитку, подолання депресивності територій. 
Одним із визначальних чинників формування та покращення соціального 
самопочуття людей є заробітна плата. Наприклад, на сьогодні, удосконалено 
механізм визначення мінімальної заробітної плати, а саме: приведено поняття 
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мінімальної заробітної плати до європейської практики та міжнародних норм; 
запроваджено нову методологію її визначення (як нижньої межі оплати праці, 
яка гарантується державою), встановлено мінімальний посадовий оклад 
(тарифну ставку) у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб; передано повноваження зі здійснення контролю у сфері 
зайнятості та оплати праці органам місцевого самоврядування. Тому створення 
ефективної політики у сфері доходів населення, формування дієвої державної 
політики щодо оплати праці особливо актуально для сучасного українського 
суспільства. 

Отже, по-перше, важливим чинниками формування комфортного 
соціального самопочуття людей та його покращення в сучасних умовах є: 
реформування системи оплати праці, посилення соціального захисту 
працюючих громадян; удосконалення системи соціального захисту, зокрема її 
державних механізмів; запровадження ефективного адресного надання 
державної соціальної допомоги; реформування пенсійного забезпечення; 
децентралізація системи соціальних послуг та їх розвитку на рівні 
територіальних громад; створення робочих місць; боротьба з корупцією; по-
друге, соціальне самопочуття є багатоаспектним, багатокомпонентним явищем, 
а також надзвичайно важливим і по своїй суті унікальним у науковому і 
практичному відношенні соціальним феноменом, який не лише пояснює 
внутрішні процеси у житті суспільства, але часто й впливає на них; по-третє, 
соціальне самопочуття людей є результатом співвідношення між їхніми 
досягненнями та очікуваннями, формується під впливом домінуючих у житті 
емоцій, почуттів та настроїв, задоволеності актуальних матеріальних і 
соціальних потреб у різних сферах життєдіяльності та коригується за рахунок 
адаптаційного потенціалу людей; по-четверте, до узагальнених показників 
соціального самопочуття населення в українському суспільстві періоду 
трансформації відносимо психологічну стійкість людей і задоволеність 
соціальних потреб. Показник психологічної стійкості складається з 
субпоказників рівня тривожності, соціального оптимізму та рівня 
відповідальності людини перед суспільством. А задоволеність соціальних потреб 
досліджується через достатність чи недостатність матеріальних і соціальних 
благ у різних сферах людської життєдіяльності. 
 

1. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики : навч.-
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Режим доступу: 2017pik.pp.ua/novini-2017/710-pensyna-reforma-v-ukrayin-2017-ostann-novini-
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Д. В. Степовик* 
 

ІКОНА ЯК ЗОБРАЖАЛЬНА БОГОСЛОВІЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ 
 

Християнська релігія з самого початку, тобто з проповіді Господа Ісуса 
Христа, сповнена зображальних сцен. У Новому Заповіті усі сюжети, починаючи 
з народження Христа як немовляти, і до Його розп’яття, навдивовижу 
«картинні». Апостоли і всі інші персонажі «виписані» словесно в таких 
подробицях, що митцеві залишається тільки слідувати за цими описами. Святе 
Письмо дало потужний поштовх для досконалого розвитку релігійного 
малярства, графіки і скульптури, які мусять в обов’язковому порядку бути в 
храмах як зорові доповнення й ілюстрування Божого Слова. 

Цим християнство докорінно відрізняється від двох східних великих релігій 
– юдаїзму та ісламу, – де будь-які зображення, навіть декоративні, заборонені 
внаслідок своєрідного тлумачення другої заповіді пророка Мойсея, яка 
починається словами «Не сотвори собі кумира». Жоден святий не є кумиром; 
він заслуговує, щоб його образ люди бачили і зверталися до нього як до живого 
з проханням і молитвами у своїх потребах. 

Господь Ісус Христос в останній тиждень Свого земного буття полишив три 
своїх автентичних зображення, з яких почалося ікономалярство: Свій 
нерукотворний образ для царя Авгара; Свій нерукотворний образ для блаженної 
Вероніки; відбиток усього Свого тіла у момент Воскресіння з мертвих: цей образ 
дійшов неушкодженим до наших днів у вигляді полотна-плащаниці, що 
зберігається в кафедральному соборі міста Турина. 

Ще більше налаштовує на зображальність Старий Заповіт. Згадаймо опис 
привабливої зовнішності царя Давида, багатьох пророків, а особливо ретельні 
повеління Бога, як по-мистецьки, благочинно будувати переносний храм 
(скинію) та постійний Єрусалимський храм, що будувався при царі Соломоні. 
Навіть у наші дні архітектори і дизайнери так детально не описують майбутні 
споруди, як це ми бачимо у Святому Письмі Старого Заповіту. Присутність 
зображальності у Біблії, а в зображальності – краси, свідчить про те, що і 
зображальність, і краса освячені Богом. Вихідним положенням тут є 
креативність нашого світу. Описуючи процес утворення Всесвіту, Бог не тільки 
подає, що́ було створено упродовж шести днів (тобто епох) творення, а й кілька 
разів дає оцінку Своєму творінню такими словами: «І сталося так. І бачив 
Господь, що добре воно» (Буття, глава 1). 

Отож, будь-які заперечення, що в домах молитви не мають бути 
зображення і їм не слід віддавати пошану, – ці заперечення не-біблійні, а 
значить не-Божі. Зовсім непереконливо, не-біблійно звучать вигадки так званої 
«канонічної» Церкви, що спостереження краси, прийняття й пошанування краси 
у християнському мистецтві і в храмах – це, мовляв, «прєлєсть», 
«сладострастіє», «зачарування», «лестощі», «дражливості» й інші дикуваті 

                                           
* д.філос., д.мист., д.богосл.н., професор Київської православної богословської академії УПЦ 
Київського Патріархату, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, академік Академії наук вищої 
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вигадки сучасних єретиків, що прикриваються нібито «канонічєскім 
православієм». У цьому відношенні ними наговорено й написано гори наклепів 
на священне мистецтво епохи Відродження, яке, власне, й відродило красу 
священних зображень (без жодного «сладострастія») після антихудожніх 
деформацій фанатиків доби Середньовіччя. Епоха Відродження й виплеканий її 
діячами стиль ренесансу в образотворчому мистецтві, церковному співі, 
архітектурі не є виключно західним, католицьким явищем, а й розвиненим і в 
Церквах Сходу, зокрема в Україні, ікономалярами УПЦ й УГКЦ, починаючи з XVI 
і XVII століть. 

В Україні від самого Володимирового хрещення Київської Руси майстерно 
намальована й гарна на вигляд ікона Господа Ісуса Христа, пресвятої 
Богородиці, апостолів, пророків і всіх святих є невичерпним джерелом 
оптимізму, спонукою до покаяння і отримання прощення. Коли писемність ще не 
була загальною (до запровадження друкарства й тиражування книг Святого 
Письма) саме ікона була правдивою зображальною Богословією, чудовим 
доповненням до читання у храмах уривків Святого Письма, житій святих, 
церковної проповіді й церковного співу. Справжні українські християни щедро 
внесли елементи прекрасного, вищої міри естетичності в усе храмове мистецтво 
– від архітектури до іконостасу, оформлення священних книг та ілюстрацій у 
них. Усе це є сьогодні предметом уважного вивчення й аналізу не тільки в 
духовних семінаріях і академіях, а й світських освітніх закладах та академічній 
науці. 

Саме з джерела оптимізму, світлої надії в їх соціальному вимірі постав в 
Україні культ чудотворних ікон. Дослідники цього питання нараховують близько 
ста чудотворних українських ікон всенаціонального і місцевого значення. 
Особливо плідно попрацювали дослідники чудотворіння Божого при іконах 
Богородиці і святого Миколи – професори української діаспори Святослав 
Гординський (монографія «Українська ікона 12-18 століть») та Григор 
Лужницький (монографія «Словник чудотворних Богородичних ікон України»). 
Найвизначніші українські богослови цілковито відкидали вигадки атеїстів і біля-
християн, що в ідеї чудотворних ікон лежить приспане язичницьке чародійство, 
пустовір’я й таке інше. 

Церква переконливо доводить, що щира молитва до Бога біля ікон Його 
святих і чуда уздоровлення невиліковно хворих чи інших людей у надзвичайно 
важких обставинах аналогічні чудам, які звершував у земному житті Господь 
Ісус Христос, апостоли й інші благочестиві святі, яким Бог делегував робити 
надприродні чуда Його силою і святістю. Це заохочення до молитви через 
посередництво споглядання священних зображень є невичерпне джерело 
близької присутності Бога до кожної побожної та благочестивої, істинно віруючої 
людини та неодмінності допомоги в її невідкладних потребах. 
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УКРАЇНСЬКЕ СЬОГОДЕННЯ: 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ 
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ДУХОВНА ЄДНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗМУ ТА ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Незаперечною є думка, що духовна єдність суспільства є важливим 
чинником оптимізму та безпеки суспільства. Коли нація, народ, суспільство 
об’єднані, з’являється оптимізм, приходить перемога. Високий моральний, 
духовний потенціал суспільства забезпечував народам, націям, державам 
вирішальну перевагу як у мирних, так і воєнних змаганнях. Прикладів цього 
дуже багато. 

Сьогодні під впливом об’єктивних потреб збереження країни, нації, 
держави Україна консолідується перед лицем російської агресії та інших 
проблем. Але вже чимало й втрачено. Наявність проблем духовної єдності та 
безпеки стала однією з головних причин політичних та збройних протистоянь 
на Сході України, в Криму тощо. Україна тимчасово втратила свою 
територіальну цілісність, тому що її держава, як головний суспільний інститут, 
своєчасно не подбала, зокрема й про духовну безпеку в країні. А тому є 
нагальна потреба на науковій основі проаналізувати систему оздоровлення та 
функціонування духовної сфери суспільства, розробити та запропонувати дієві 
механізми забезпечення духовної єдності та безпеки в Україні. 

Що ми розуміємо під духовною безпекою? Духовною безпекою України 
можна назвати стан українського суспільства, що характеризується високим 
рівнем морально-психологічного та духовного потенціалу, здоровими 
моральними та духовними цінностями, традиціями патріотизму та гуманізму, 
здатністю вирішувати задачі щодо збереження, зміцнення та розвитку країни.  

Проблема духовної безпеки українського суспільства є багатогранною. Її 
вирішенню присвячена низка нормативних документів з питань регуляції 
діяльності органів влади, громадських організацій, органів системи освіти, 
культури, засобів масової інформації тощо. В цих документах певною мірою 
вирішуються питання й духовної безпеки держави. До таких документів 
насамперед слід віднести: Конституцію України; Закон України «Про основи 
національної безпеки» від 19.06.2003 р. № 964-IV; Закон України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. № 2411-VI; Закон України 

                                           
* д.філос.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри суспільних 
наук ВНЗ «Національна академія управління», Заслужений працівник освіти України. 
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«Про Раду Національної безпеки і оборони»; Указ Президента України «Про 
доктрину інформаційної безпеки» від 25.02.2017 р. № 47/2017; Закони України 
«Про освіту» та «Про вищу освіту»; Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII; Закон України «Про захист 
суспільної моралі» від 20.11.2003 р. № 1296-IV. 

Цій проблемі присвячено також низку наукових публікацій. Зокрема 
теоретичні та методологічні розробки теорії національної та духовної безпеки 
здійснені в працях українських вчених: Г. Атаманчука, В. Баранівського, 
В. Батюка, В. Богдановича, О. Гончаренка, В. Горбуліна, В. Горлинського, 
О. Дзьобаня, І. Житорюка, Т. Запорожець, Л. Іванька, А. Качинського, 
П. Кононенка, В. Котигоренка, М. Михальченка, В. Пилипчука, В. Рябченка, 
І. Утюж, С. Хруновської, Т. Цимбал, Ф. Шандора, О. Шевченка та ін.  

Науковий аналіз забезпечення духовної безпеки в Україні вказує на 
наступні найбільш актуальні шляхи та напрямки, рухаючись якими Україна 
рішуче підніме свій рівень духовної безпеки: 

1) боротьба зі злочинами проти свободи совісті; 
2) боротьба зі злочинами проти моральності; 
3) ефективне забезпечення інформаційно-психологічної протидії (ІПП) 

негативним впливам у системі духовної безпеки України; 
4) посилення національно-патріотичного виховання; 
5) підвищення ролі освіти як чинника духовної безпеки України; 
6) підняття ролі державної ідеології як чинника духовної консолідації та 

безпеки суспільства; 
7) боротьба проти корупції в забезпеченні духової безпеки. 
Є й інші актуальні шляхи забезпечення духовної безпеки та оптимізму в 

суспільстві. Наприклад, підняття рівня обороноздатності держави, морально-
бойового духу українського війська. 

На інституційному рівні у сфері духовної безпеки чітко не визначені 
суб’єкти забезпечення духовної безпеки. Проте виходячи з того, що розгляд 
духовної безпеки українського суспільства неможливо відокремити від 
актуальних проблем безпеки у всіх сферах суспільного життя, провідна роль у 
цьому випадку відводиться як державним структурам, так і недержавним 
організаціям та суспільним інститутам. 

На державному рівні, виходячи з наділених відповідно до чинного 
законодавства повноважень, до таких суб’єктів можна віднести: Президента 
України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Раду національної 
безпеки та оборони України, центральні та інші органи виконавчої влади. На 
регіональному рівні – місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування. 

Також суттєву роль у забезпеченні духовної безпеки відіграють інститути 
громадянського суспільства, у тому числі шляхом здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів державної влади у цій сфері. Особлива роль у 
духовному і моральному житті суспільства належить релігійним організаціям, 
оскільки релігія є однією з древніх форм культури та найбільш стійкою 
громадською інституцією. Поряд із цим ключовими суб’єктами системи духовної 
безпеки є інститути освіти та виховання, котрі здатні відіграти значну роль у 
справі підвищення рівня духовності суспільства. 
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Ефективне використання ресурсів вищої освіти в системі забезпечення 
духовної безпеки дозволить Україні (разом з іншими заходами) утвердитися в 
статусі самодостатньої національно-культурної світової спільноти та успішно 
вирішувати традиційні завдання геополітики: домогтися стабільності і 
безповоротності економічних і політичних реформ, повноправно брати участь у 
будівництві нової системи міжнародних відносин, ефективно протидіяти 
посиленню впливу великих держав на національний простір. 

 
Д. Цімох* 

 
ОПТИМІЗМ І ПЕСИМІЗМ 

ТА ДУХОВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Українці, будучи одним народом, співгромадянами однієї країни, є дуже 
різними. Зараз українцям практично неможливо знайти спільної позиції. Всі у 
своїх життєвих принципах розділилися на оптимістів та песимістів. Якщо людина 
бачить у всьому, навіть поганому, щось хороше – це оптиміст. А якщо у всьому 
бачить все погане, навіть якщо є краплина чогось світлого – це песиміст. 
Виділяють також реалістів, які нібито бачать все так, як воно є, але навіть вони 
схиляються або на бік песимізму, або оптимізму. 

Ким бути краще, оптимістом чи песимістом, ніхто сказати не може, це 
залежить від налаштування людини на життя. Оптиміст іде по життю з 
посмішкою, незважаючи ні на що, з вірою у світле майбутнє своєї країни. 
Песиміст завжди дуже обережний, і в цьому є певний плюс, це рятує його від 
багатьох неприємностей і негараздів. Але така людини мало може принести 
користі суспільству і державі, бо завжди закрита у собі. 

В сучасних умовах розвитку українського суспільства за наявності 
нестабільної економічної ситуації та війни в державі з відчутним впливом 
процесів глобалізації та євроінтеграції актуальною постає проблема збереження 
культурної, духовно-релігійної та громадянської усвідомленості українського 
народу. Усвідомленість українців є неможливою без певних соціальних 
цінностей, що спираються на вищі духовні та моральні засади. 

Тому держава має забезпечити своїм громадянам право та можливість 
задовольняти свої духовні потреби на умовах рівності для всіх соціальних, 
національних груп населення. Без цього неможливий розвиток духовності, 
моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу. 
Осмислення духовної безпеки як важливої проблеми українського суспільства, 
на жаль, поки що не відбувається. До загроз духовної безпеки Українського 
народу можна віднести втручання в духовний світ особистості з боку держави, з 
боку політичних сил, комерційних та інших груп населення. Це межує з 
духовним насильством та є порушенням права на свободу думки, світогляду і 
переконань. В умовах формування в Україні громадянського суспільства 
протидія цій загрозі набуває актуального значення. 
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Я. О. Дубров* 
 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ВЛАДИ ІНДУКУЄ АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СОЦІЮМУ 
 

Продовжуючи аналіз суспільно-резонансних феноменів в Україні, 
пов’язаних із національною ідеєю та історико-територійною децентралізацією, 
започаткований під час конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних 
цінностей» (2015) [1], ми закцентуємо увагу на дискурсивному аналізі 
геополітики сучасної владної верхівки, який був наданий на міжнародній 
конференції з соціоніки (2016) [2]. З огляду на відсутність у теперішньої влади 
(початок 2017 р.) відкритої стратегії одночасного повернення окупованих Криму 
та частини Донбасу до складу України варто запропонувати досить 
обґрунтовану та виважену концепцію такої стратегії. 

Почнемо з очевидності того факту, що вчергове підтверджується істина, 
що без України Російська держава не може бути імперією. Тому українці не 
сприймають імперський проєкт «Новоросія» та вважають Донбас і Південь з 
Кримом невід’ємною частиною України. Що ж до реального стану, то тут 
домінантою є пошук шляхів, по-перше, примирення на Сході України й, по-
друге, деокупації Східного Донбасу та деанексації й повернення Криму. В цьому 
напрямі у форматі «Нормандської четвірки» (ФРН, Франція, Україна, РФ) 
робляться спроби реалізації Мінських домовленостей (протоколів). 

1. Амбівалентність владної верхівки в геополітиці. Відомо, що 
ініціятором Мінських домовленостей виступила Україна. Ця ініціатива є одним із 
прикладів непрофесійного підходу до розв’язання проблем як у внутрішній, так і 
зовнішній політиці. По-перше, викликає досить глибокий сумнів рівень та статус 
цих домовленостей, по-друге, послідовність вимог для реалізації цих 
домовленостей є несумісною для виконання їх суб’єктами переговорів. Це 
означає, що пункт, який задовольняє український бік, не задовольняє російсько-
сепаратистський. Це спричиняє неможливість їх виконання, тобто Мінські 
домовленості, говорячи математичною мовою, алгоритмічно нерозв’язні. Отже, 
ці домовленості прямують до денонсації. 

Іншим важливим питанням як у внутрішній, так і зовнішній політиці є 
статус війни на Донбасі. Адже відомо, що РФ анексувала Крим (АРК), розпочала 
диверсійно-гібридну війну та військову агресію на Донбасі, яка набрала 
міфічних форм ДНР та ЛНР. Оголосивши протидію військовій агресії РФ щодо 
України антитерористичною операцією (АТО), українська влада тим самим 
відсторонила РФ від справжньої відповідальності за військову агресію, анексію 
територій, порушення політичного суверенітету, недотримання Будапештського 
меморандуму ядерних держав, знищення економіки окупованого Донбасу та 
анексованого Криму, тисячі жертв військових та цивільних і т. д. 

                                           
* доктор філософії в галузі соціоніки, к.ф.-м.н. 
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Очевидно, що без РФ штучно утворені маріонеткові ДНР та ЛНР не здатні 
до існування. Водночас лунає досить модний нині тренд, що альтернативи 
Мінським домовленостям не існує – так твердять і в Києві, і в Брюсселі, і у 
Вашингтоні, і в Москві. Це твердження, на нашу думку, подібне до маніякальної 
ідеї, оскільки безпосередні учасники бойових дій проти диверсійно-гібридної та 
військової агресії РФ на Донбасі наводять десятки аргументів, базованих на 
воєнних фактах, проти Мінського процесу та пропонують логічно обґрунтовані 
альтернативи так званим «безальтернативним угодам». Це означає, що 
керівництво України ґрунтовно не працювало над стратегічним планом 
одночасного повернення до складу Україну анексованого Криму та окупованого 
Східного Донбасу. 

До причин такої поведінки можна віднести, по-перше, відсутність 
сприйняття України як суб’єкта, а не об’єкта світової політики та міжнародних 
відносин; по-друге, брак політичної волі перш за все в Президента, Прем’єр-
міністра, Голови ВРУ, секретаря РНБО щодо відстоювання національних 
інтересів; по-третє, ігнорування владою положень Будапештського 
меморандуму, згідно з яким основні світові ядерні держави (США, 
Великобританія, Франція, РФ, Китай) гарантували Україні, яка добровільно 
відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу, територійну 
цілісність та суверенітет при зовнішній агресії; по-четверте, уряд замість 
реформування й стимулювання економіки реалізує політику свого (а не народу) 
«виживання» за рахунок іноземних запозичень від МВФ, Світового Банку тощо, 
а також кредитів окремих держав та союзів держав (США, Євросоюз, Китай та 
інші); по-п’яте, непрофесійна політика влади в питанні повернення Криму та 
Східного Донбасу до складу України, в якому цілісне питання було штучно 
розділене на два не пов’язаних між собою, тобто Донбас окремо (Мінські 
домовленості) й Крим окремо (без будь-яких домовленостей); по-шосте, 
підпорядкування влади зовнішньому тискові з боку влад інших держав та 
союзів, особливо щодо зміни Конституції, виконанні Мінських домовленостей 
тощо; по-сьоме, влада допускає такі ситуації, коли українські проблеми 
розв’язуються досить часто на зустрічах (таємних і нетаємних) представниками 
інших держав без участі представників України тощо. Виникає питання, чи може 
амбівалентність українців перерости в оптимізм, якщо не будуть усунені 
принаймні сім названих вище причин неадекватної поведінки влади. Очевидно, 
що ні. 

2. Мікро- чи макрореґіоналізація. На нашу думку, одним із факторів 
боротьби з регіональним сепаратизмом могла би стати децентралізація України 
на макрорівні – на відміну від тієї децентралізації, яка нині реалізується на 
мікрорівні. Прикладом такої децентралізації є концепція реґіоналізації, яка 
подана в роботі [3] та яка редукується до економічного районування. На відміну 
від цієї концепції нами були запропоновані принципи глобальної децентралізації 
унітарної України, які включають в себе врахування історичного формування 
українських субетносів, їх територій та субетнічних культур, а також сучасних 
успадкованих субетнічних територій [4]. Варто зазначити, що врахування 
історичного формування субетнічних регіонів, які прив’язані до певних 
територій згідно з часовими періодами косморитмології, обумовлює екологічні 
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та психологічні характеристики відповідного субетносу. Що ж до субетнічних 
регіонів, то й дотепер існують і широко відомі такі субетнічні території, як 
Волинь, Буковина, Галичина, Донеччина, Закарпаття, Запоріжжя (Низ), Поділля, 
Причорномор’я, Поросся (ядро України, центр Трипільської культури, історичний 
Холодний Яр), Сіверщина, Слобожанщина, Таврія. 

3. Унітаризм чи новий адміністративно-територійний поділ (АТП). 
При аналізі історичного формування українських субетносів, їх територій, 
діялектів, субетнічних культур нами зазначається [4], що оскільки важливою 
для України є проблема децентралізації державної влади, яка природнім чином 
індукує новий АТП, то при децентралізації та при новому поділі необхідно 
враховувати принаймні такі фактори: по-перше, необхідно зважати на те, що 
український етнос (а отже, й нація) формувався з певних субетносів; по-друге, й 
дотепер існують території (краї, землі), які в певному розумінні успадкували 
племінну (субетнічну) структуру земель України; по-третє, з кожним субетносом 
та його теперішньою субетнічною територією можна внаслідок тестування 
пов’язати певний інтегральний тип інформаційного метаболізму (соціонічно-
психологічний тип); по-четверте, Україна є певною цілісністю субетнічних 
територій, які зароджувалися й освоювалися під певним косморитмологічним 
символом, що певним чином формує інтелектуально-психологічну структуру 
території; по-п’яте, Україна завжди повинна залишатися унітарною державою. 
Також нами була запропонована така структура крайового АТП України, в якій в 
даному контексті перераховуються краї без зазначення складових областей: 
Волинський, Галицько-Карпатський, Донецький, Подільський, Придніпровсько-
Запорізький, Придніпровсько-Центральний, Причорноморський, Сіверський, 
Слобожанський, Таврійський. Крім того, за традицією в Україні пропонується ще 
дві адміністративні одиниці – Київ та Севастополь з їх найближчим оточенням. 

4. Модель крайового адміністративно-територійного поділу як 
синтез унітаризму та федералізму. Характерною рисою пропонованого 
нами АТП є те, що він є поєднанням субетнічної федералізації в сенсі 
формування субетнічних країв та унітаризму як реалізації української етнічної (а 
отже, національної) держави, де український етнос як основна складова 
української нації є етносом, що охоплює всі українські субетноси як свої складові 
частини. Очевидно, що субетнічний федералізм поступається етнічному 
федералізму, по-перше, в розумінні потенційного сепаратизму, по-друге, в 
мовно-культурному автономізму й, по-третє, в історичній перспективі. Оскільки 
в проєкті АТП враховуються міжкрайові, а отже, міжсубетнічні стосунки, то, 
порівнюючи їх з міжетнічними стосунками, легко бачити, що вони в певному 
розумінні «тісніші» й «ближчі», бо субетноси належать до одного етносу. А це 
дозволяє зробити висновок, що кожний виділений край займає специфічне, як 
правило, важливе місце не тільки в економіці, а й у політиці й соціяльній 
психології українського етносу, а отже, й нації. 

5. Модель взаємодії країв. Для знаходження міжкрайових стосунків, що 
характеризують взаємодію країв, використовуються методи соціоніки та 
косморитмології. Модель взаємодії країв подається у вигляді матриці взаємодії 
12 країв-територій, на які структурована Україна. Сама ж матриця одержується з 

двох блокових діягональних матриць розмірами 6 6, а сама матриця має розмір 
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12 12. Дві недіягональні блокові матриці одержуються внаслідок матричного 

множення першої діягональної матриці на другу та другої на першу. Надалі 
матриця міжкрайових стосунків ставиться у відповідність нуль-категорія, 
об’єктами якої є краї, а морфізмами – відповідні елементи-стосунки матриці. Ця 
категорія є нуль-категорією з огляду на те, що для кожного об’єкту має місце 
один ендоморфізм, який є морфізмом ритмологічної кон’юнкції та виконує роль 
одиничного морфізму, а для кожної пари об’єктів існує лише один морфізм і 
лише один коморфізм та має місце асоціятивна операція композиції морфізмів. 

6. Рецепти до стратегії одночасного повернення до складу України 
Криму та Східного Донбасу. Базовою рекомендацією до розроблення 
вказаної стратегії є запропонована вище реформа АТП України на 10 країв та дві 
адміністративні одиниці зі спеціяльним статусом. ВРУ має прийняти закон про 
новий крайовий АТП України. Для прийняття цього закону та внесення змін до 
Конституції України ВРУ та Президенту потрібно оголосити Всеукраїнський 
референдум про новий територійний устрій України з крайовим АТП. Нові норми 
Конституції приходять на зміну Мінським домовленостям та прив’язуються 
певним чином до закону про децентралізацію України на мікрорівні. Тим більше, 
що закон про новий АТП індукує децентралізацію України на макрорівні, що, 
зокрема, забезпечує реформування нинішньої ВРУ в двопалатний парламент, 
наприклад, з нижньою палатою депутатів та верхньою палатою сенаторів. Після 
референдуму приймається закон про крайовий АТП та закон про двопалатний 
парламент, які будуть враховані в новому проєкті Конституції. 

Крім того, Президентом призначаються позачергові вибори парламенту 
відповідно до нового закону про вибори, в якому враховано новий АТП всієї 
України, включаючи Крим та Східний Донбас, та структуру двопалатного 
парламенту. Перед виборами на дипломатичному рівні або у вигляді 
ультиматуму поставити вимогу перед РФ скасувати рішення Думи про анексію 
Криму та приєднання його до РФ як федеративного округу й вивести весь 
контингент військ РФ з території України, включаючи анексований Крим як 
територію Таврійського краю та окупований Східний Донбас як територію 
Донецького краю України з метою проведення виборів на всій території України 
без наявності чужоземних військ. Що ж до інших рекомендацій, то тут перш за 
все варто профільтрувати попередні рекомендації з погляду юридичного, 
конституційного, політичного, військового, політологічного тощо. 
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Л. П. Саракун* 

 
СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

НА ЕТАПІ ТРАНЗИТИВНИХ ЗМІН 
 

В умовах трансформації суспільства відбувається суттєва зміна усталених 
стереотипів, виникають нові соціальні групи, які суттєво відрізняються за 
стилем і способом життя. Ці зміни мають позитивний або негативний сенс з 
погляду потенціалу розвитку особистості та соціуму і можуть бути оцінені за 
ступенем їх впливу на загальні параметри стилю і способу життя та їхнього 
суб’єктивного сприйняття.  

На етапі транзитивних змін агресивний і стрімкий характер зовнішньої дії 
руйнує звичайний спосіб життя, а культурні зразки, що вносяться, не завжди 
органічно вбудовуються в нього. Інокультурні практики конкурують з 
традиційними, пригнічуючи та витісняючи їх. Модні зразки поведінки, що 
активно просуваються, є штучними зразками, мало пов’язаними з реальністю. 
Вони живуть своїм життям, нашаровуючи нові культурні сенси, руйнують звичні, 
вкорінені в національну культуру зразки поведінки та способи утворення 
соціального простору.  

За даними соціологічного опитування Інституту соціології НАН України 
62,7% респондентів згодні з тим, що наш спосіб життя потрібно захищати від 
іноземних впливів. Причому, слід відзначити вікові відмінності у визнанні 
необхідності захисту способу життя. Так, серед молоді згідні з цією позицією 
28,4% опитаних, осіб середнього віку – 33,8%, у старшій віковій групі – 44,1% 
[2, с. 111]. Висока частка респондентів, згодних з необхідністю захисту 
традиційного способу життя і цінностей національної культури пояснюється 
загальною стурбованістю населення зміною культурного середовища під 
впливом стрімких глобальних змін. Людство ще не може ні усвідомити наслідки 
глобальної культурної експансії західних країн, ні спрогнозувати їх подальший 
розвиток. Очевидним стає, що глобальні культурні зміни відбуваються не як 
збагачення традиційних культур, а як обмін. Формування культурного простору 
сьогодні відбувається стрімко і хаотично.  

В умовах транзиту поглиблюється прірва між багатими і бідними, а 
відмінності між індивідами мають різні виміри. З’являються нові форми 
нерівності, зокрема інформаційна нерівність, що обумовлена нерівним доступом 
до інформації та можливостей її використання. Можна говорити і про культурну 
нерівність, оскільки незважаючи на деклароване визнання рівності громадян, 
з’являються такі форми як гламур (відкрита демонстрація показової розкоші).  

Проблеми соціальної нерівності та несправедливості є очевидними у 
сучасній Україні. Вони проявляються у надмірній диференціації суспільства на 
«багатих» і «бідних», у нерівних можливостях громадян у доступі до влади, у 
недосконалих гендерних відносинах, соціальних розбіжностях між регіонами, 
нерівності можливостей доступу до освіти. Означені проблеми суттєво 
підривають матеріальні та духовні основи єдності українського суспільства, 
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стримують його розвиток. Тенденція до розшарування, збільшення нерівності 
проявляється в усіх сферах суспільного життя: економічній, політичній, 
культурній, духовній. 

Неконтрольоване зростання нерівності у владі сприяє розвитку 
авторитарних тенденцій: відбувається поляризація суспільства, соціальна 
нерівність маргіналізує знедолені верстви й культивує у суспільстві атмосферу, 
що сприяє руйнуванню підвалин соціальної справедливості та загального блага, 
моральних засад соціальної єдності [1, с. 72–73]. 

Стан суспільної свідомості здебільшого характеризується фрагментарністю, 
поєднанням полярних цінностей та відсутністю цілісного уявлення про 
суспільний ідеал і загальноприйняту систему соціальних цінностей. Переважає 
амбівалентність масової свідомості. Це свідчить про відмінність між належним і 
реальним, істинним і декларованим, ціннісними настановами і фактичною 
поведінкою. 

Відсутність в Україні загальноприйнятої національної ідеї з відповідними 
цінностями, здатної згуртувати всіх громадян з усіх регіонів, криза духовності й 
занепад моралі спричиняють дезорієнтацію громадян, зумовлюють загальний 
песимізм і зневіру в суспільний розвиток і прогрес, не сприяють утвердженню 
суспільного оптимізму, а отже, позитивної соціальної самоідентифікації та 
ідентифікації громадян України зі своєю державою. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕМОКРАТИИ 

 
Одним из важнейших условий получения качественных результатов в 

любом теоретическом исследовании является надлежащим образом 
обоснованная его методологическая база. В контексте рассматриваемой темы 
важно четко сформулировать базовые методологические предпосылки анализа 
обозначенных феноменов. Особого внимания, на наш взгляд, здесь 
заслуживают следующие положения. 

Общество – это система, в которой теснейшим образом переплетено 
материальное и духовное, объективное и субъективное, чувственное и 
рациональное, производство и потребление. Она не может быть описана с 
позиций каких-либо одних познавательных координат. Существует довольно 
много методологий и подходов, категорий и понятий, используемых при 
обосновании положений и выводов относительно причин возникновения, 
сущностных параметров и специфики бытия общества. Свое место среди этих 

                                           
* к.филос.н., доцент кафедры философии Национального университета пищевых технологий. 
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познавательных форм занимают термины «гражданское общество» и 
«демократия». 

Если обратиться к литературе социогуманитарного характера, то придется 
констатировать, что на использование данных понятий существует 
своеобразная мода. Словесно жонглируя словами «народ», «народные массы», 
«власть народа», «гражданское общество», «правовое общество», 
«демократия», «демократические преобразования», «социальная 
действительность», публицисты, политики, политологи, историки, специалисты 
по теории управления и представители многих других форм знания и практики 
не всегда применяют их корректно и с надлежащей мерой ответственности 
трактуют их содержание. 

Что же имеется в виду, когда говорят о «гражданском обществе» и 
«демократии»? Какова природа этих образований? Почему им уделяется столь 
большое внимание? Чтобы понять это, следует обратиться к особенностям 
функционирования общества и роли в этом функционировании самих людей – 
как индивидов, так и различных социальных образований. Иными словами, 
необходимо обратить внимание на специфику взаимосвязи человека и 
общества. А она проявляется, по меньшей мере, в двух основных моментах:  

1. Каждый индивид рождается в обществе и проживает в нем всю свою 
жизнь. Приходя в этот мир, он как бы «становится на плечи» предыдущим 
поколениям, и начинает жить в среде, созданной до него материальной и 
духовной культуры. Адаптируется к этой культуре через социализацию и тем 
самым становится личностью. В обозначенном своем проявлении общество для 
каждого индивида – это своеобразная данность, оболочка его бытия, одна из 
сфер объективной реальности (второй сферой выступает природа). Здесь 
индивид и общество существуют как диалектические противоположности, а 
ведущей стороной в данной взаимосвязи является общество. Оно диктует 
индивиду правила «игры», влияет на него через каналы образования и 
воспитания, задает посредством норм морали и права определенные модели 
поведения. Именно здесь нередко ярко заявляет о себе то, что в философии 
называют отчуждением. 

2. Находясь в обществе, проживая в нем свою жизнь, не похожую на 
жизнь других людей, индивид собственной деятельностью обеспечивает его 
функционирование в теперешнем измерении. Он – один из многочисленных 
субъектов, способствующих непрерывности исторического процесса, 
приращивающих (количественно и качественно) силу общества. Без такой 
деятельности человеческая история прекратит существование. В этом 
измерении во взаимосвязи противоположностей «человек – общество» ведущая 
роль принадлежит уже не обществу, а человеку. А само общество в глазах 
людей, его созидающих, получает новую качественную определенность. Оно 
рассматривается ими как социум. Общество и социум – разные проявления 
одного и того же: совместной жизнедеятельности людей. Социальное – это 
общественное, интегрированное человеческой деятельностью в конкретные 
условия пространства и времени. Если общественное может быть, и довольно 
часто бывает, чужим для индивидов и их различных объединений, отдаленным, 
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иногда и враждебным, то социальное непосредственно завязано на 
потребности и интересы конкретных субъектов, оно им близко.  

Вне обозначенной трансформации общества в социум, общественного в 
социальное понять суть и необходимость гражданского общества и демократии 
невозможно. Содержательные поля двух последних терминов близки друг 
другу, однако имеют специфику и фиксируют тонкости, нюансы влияния людей 
на жизнедеятельность общества и государства. Гражданское общество и 
демократия – важные сущностные характеристики бытия социума, 
указывающие на степень его зрелости; практическое осуществление прав 
человека на свободное волеизъявление в сфере управления общественными 
процессами.  

Понятием «гражданское общество» гуманитарные науки обозначают 
присутствие в общественных отношениях особого социального качества: 
реального участия индивидов и их различных объединений в 
функционировании общественных отношений; их влияния на принятие 
решений, в которых нуждаются социум и государство; контроля со стороны 
негосударственных организаций за деятельностью структур власти.  

Когда говорят о демократии, имеется в виду, что управление обществом и 
государством осуществляется не авторитарно, а коллективно, что властные 
структуры избираются народом и в своей деятельности руководствуются его 
потребностями и интересами. Демократия – показатель того, насколько данные 
интересы значимы для государства. Это форма отношений между людьми и 
одновременно форма бытия власти, где приоритет отдается тому, что 
удовлетворяет если не всех, то большинство. При демократической форме 
правления чиновники служат народу и зависят от него. Здесь народ 
действительно, на практике, является источником власти. Подлинная 
демократия существует там, где главной ценностью бытия и общества, и 
государства является человек. 

 
М. Костецька* 

 

ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ АРІСТОТЕЛЯ 
 

Справедливість – категорія морально-правової, а також морально-
політичної свідомості. Поняття «справедливість» включає в себе вимоги 
відповідності практичного значення індивідів у житті суспільства та їхнього 
соціального статусу, між їх правами та обов’язками, між працею та її оплатою, 
злочином та покаранням, заслугами людей та їх суспільним визнанням. 
Невідповідність у цих співвідношеннях оцінюється як несправедливість. 

Категоріальний статус поняття «справедливість» пов’язується переважно з 
рівнем моральності соціальних відносин. Вони визначають індивідуальні, 
групові, соціально-станові уявлення про сутність справедливості. 

Поняття справедливості глибоко укорінене в культурі. Своїми витоками 
воно сягає первісно родових часів – періоду, коли зрівняльна справедливість 
була законом життя роду.  

                                           
* студентка Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу. 
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Арістотель узагальнив досягнення етичної думки своїх попередників, 
зокрема Демокріта, софістів, Сократа, Платона. Розвинув і поглибив деякі з їхніх 
ідей. В етиці Арістотеля поняття справедливості відображає найрізноманітніші 
аспекти моральних і правових стосунків. Філософ розрізняє справедливість 
відплатну і розподільчу. Йому належить визначення поняття справедливості як 
«справедливої рівності», певної середини між двома крайнощами 
несправедливості тощо. Категоріального значення поняття «справедливість» 
набуває з поширенням моральних вимог на сферу соціального життя та 
утвердження істини соціальних стосунків як морально визначених. Поняття 
«справедливість» охоплює широкий спектр стосунків у сфері соціального, 
економічного, політичного, правового життя суспільства. 

Поняття справедливості історично складається у двох модифікаціях. Перша 
етимологічно пов’язана з поняттями «благо», «добро», «багатство», «право». 
Друга – з помстою, відплатою за вчинене зло. 

В Арістотеля такі науки, як етика і політика складають єдиний комплекс – 
«філософію про людське», в центрі якої – діяльність і поведінка людини. Вищим 
благом людини, як зазначив Арістотель у «Нікомаховій етиці», є щастя. Останнє 
полягає в діяльності душі щодо реалізації чеснот. Для безперешкодної реалізації 
чеснот необхідні певні зовнішні блага – здоров’я, багатство, соціальне 
становище тощо. Чесноти, які реалізуються в розумній діяльності, Арістотель 
поділяє на етичні і діаноетичні. Етичні чесноти становлять собою середину між 
двома протилежними пороками: мужність – між відчайдушністю і боягузтвом; 
самовладання – між розбещеністю і бездушністю; лагідність – між гнівливістю і 
незворушністю та ін. Сутність же інтелектуальних чеснот полягає, за 
Арістотелем, або у відшуканні істини ради неї самої, або у встановленні норм 
поведінки. П. Лафарг говорить, що «людські корені поняття справедливості є 
пристрастю до помсти і почуттям рівності». Згідно з Арістотелем, справедливе у 
моральних якостях людини – це серединне між двома крайнощами; 
справедливість у сфері права, правосуддя – це пропорційність; неправосуддя – 
непропорційність. Щодо поняття «розподільчої справедливості», то її Арістотель 
поділяє на зрівняльну і пропорційну. Остання залежить від конкретних заслуг 
людини. Філософ бачить справедливість у дотриманні закону, що оберігає право 
власності, а несправедливість – у порушенні його. Отже, в етиці Арістотеля 
утверджується, таким чином, поняття справедливості, оперте на об’єктивні 
підстави: залежність кількості майна, яким володіє людина, від її внеску в 
загальнодержавне життя. 

На думку Арістотеля «Категорія справедливості є одним із 
фундаментальних принципів виміру моральності суспільних та міжособистісних 
стосунків. Дія принципу справедливості у вигляді належної оцінки моральних 
чеснот особистості надихає на творчість. І навпаки, несправедливість народжує 
відчуття безпорадності перед життям та спричиняє руйнування моральності 
стосунків. 

Якщо ж у того, що ми робимо, є певна ціль, причому інші цілі бажані задля 
неї і не всі цілі ми обираємо задля іншої цілі, то ясно, що ця ціль є благом 
властивим і найвищим. Тож хіба пізнання його не має величезного значення для 
життя, і, наче лучники, що мають мішень перед собою, хіба не вірніше ми 
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досягнемо належного? А коли так, то треба спробувати хоча б у загальних 
рисах уявити собі, що це таке і до якої з наук, чи до якого з умінь, причетне. 
Слід, очевидно, визнати, що воно, причетне до найважливішої і найбільш 
керівної з наук. А саме такою здається наука про державу, тобто політика. 

Арістотель як античний філософ залишив яскравий слід у світовій науковій 
спадщині. Значною заслугою залишається створення ним науки, яку він назвав 
етикою. Вперше серед грецьких мислителів він основою моралі зробив волю. 
Арістотель розглядав вільне від матерії мислення як верховне начало в світі – 
божество. Хоча людина ніколи не досягне рівня божественного життя, але, 
наскільки в її силах, вона повинна прагнути до нього як до ідеалу.  

Етика і політика Арістотеля вивчають одне питання – про виховання 
доброчинців і формування звичок жити доброчинно для досягнення щастя, 
доступного людині в різних аспектах: по-перше – в аспектах природи окремої 
людини, по-друге – в плані соціально-політичного життя громадян. Для 
виховання доброчинного способу життя і поведінки однієї моральності не 
досить, необхідні ще закони, що мають примусову силу. 

 
В. Куберська* 

 
ЗІСТАВЛЕННЯ ОПТИМІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ГЕОРГА ГЕГЕЛЯ 

І ПЕСИМІЗМУ ФІЛОСОФІЇ АРТУРА ШОПЕНГАУЕРА 
 

В історії філософії оптимістичний і песимістичний світогляд проповідували 
багато мислителів, починаючи від Платона, Арістотеля та Епікура, до 
А. Шопенгауера, Г. Лейбніца, Г. Гегеля і Д. Гартлі. Оптимізм є переконанням і 
вірою в краще майбутнє, в можливість торжества добра над злом, 
справедливості над несправедливістю, прогресу над занепадом і загибеллю, а 
песимізм виявляється в переконаннях, згідно з якими події йдуть до гіршого, у 
відсутності віри в перемогу добра і справедливості. 

Праці Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля і Артура Шопенгауера, не 
зважаючи на їх розбіжності в поглядах, неприйняття ідей і вчень один одного, 
поза сумнівом можна вважати вищим щаблем розвитку німецької класичної 
філософії. 

Творчість А. Шопенгауера і Г. Гегеля належить до найбільших досягнень 
світової філософської думки. Їхні праці зробили величезний вплив на 
подальший розвиток філософської, соціологічної і вцілому наукової думки, 
відобразили вище досягнення культури часу, в якому вони жили. Творчість 
Г. Гегеля і А. Шопенгауера підводить підсумок розвитку європейської 
філософської думки за минулі дві з половиною тисячі років, породивши велику 
кількість прихильників і послідовників.  

Г. Гегель винайшов діалектичний метод, за допомогою якого вперше 
представив весь матеріальний і духовний світ не як щось застигле, дане від 
початку віків, а як процес постійної зміни, перетворення і розвитку, прагнучи 
розкрити внутрішнє джерело цього руху. Згідно з гегелівською діалектикою, 

                                           
* студентка Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу. 
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джерелом будь-якого, зокрема суспільного, розвитку виступають внутрішні 
суперечності, властиві всім речам. Він розглядав свою систему як філософію, що 
увінчує розвиток всього людства, оскільки в ній знайдена абсолютна істина, тим 
самим і історія ніби набувала свого завершення. Значення філософії 
А. Шопенгауера полягає в її впливі на загальний хід філософської думки, 
утворення нових систем і напрямів. Новокантіантство до певної міри зобов’язане 
своїм успіхом філософії А. Шопенгауера: О. Лібман знаходиться під впливом 
Е. Канта в шопенгауерівському руслі. Г. Гельмгольц також є кантіанцем у дусі 
А. Шопенгауера, А. Ланге подібно А. Шопенгауеру поєднує матеріалізм та 
ідеалізм. Із злиття ідей А. Шопенгауера з іншими думками зародилися нові 
системи. 

Так, гегельянство, скомбіноване з шопенгауерівським ученням та іншими 
елементами, породило «Філософію несвідомого» Н. Гартмана, дарвінізм і 
шопенгауерівські ідеї увійшли до складу філософії Ф. Ніцше, вчення про 
«цінність життя» О. Дюрінга виникло на контрасті з шопенгауерівським 
песимізмом. Песимізм А. Шопенгауера дав можливість людям приохотитися до 
філософії, не переконуючи себе в тому, що все зло може бути виправдане. У 
цьому відношенні, як протиотрута, цей його песимізм був корисним. 

З наукової точки зору оптимізм і песимізм рівною мірою викликають 
заперечення: оптимізм приймає або намагається довести, що Всесвіт існує, щоб 
приносити нам задоволення, а песимізм – що Всесвіт існує, щоб заподіювати 
нам неприємності. Г. Гегель же першим представив весь природний, історичний 
і духовний світ у безперервному розвитку. Він відкрив і обґрунтував з позицій 
об’єктивного ідеалізму основні закони і категорії діалектики. Його філософія – 
це віра в розум як людський, так і світовий; це та щира переконаність у тому, 
що світ у цілому влаштований достатньо впорядковано і закономірно, що він не 
ворожий до людини, а навпаки, зручний для її існування і розвитку.  

Розглядаючи оптимістичну філософію Г. Гегеля і песимізм у філософії 
А. Шопенгауера, ми ще раз переконуємося, що людське життя, так само як і 
історія людства, його розвиток дає підставу і для оптимістичної, і для 
песимістичної оцінок. Як сказав А. Швейцер: «Ніколи не кінчиться в нас 
боротьба між оптимізмом і песимізмом». 

Будучи особливою наукою, багатовіковою мудрістю, філософія ставить і 
намагається вирішити кінцеві питання буття і мислення, шукає істину, добро і 
красу, сенс життя і смерті, розкриває сторінки оптимізму і песимізму людської 
думки. 

 
І. В. Сервецький* 

 
ФІЛОСОФІЯ ЗРАДНИЦТВА 

 
Проблема зрадництва має глибокі історичні корені. Відомий біблійний 

персонаж Іуда Іскаріотський, якого ми знаємо як зрадника Ісуса Христа, став 
останнім часом об’єктом зацікавленості вітчизняних і зарубіжних дослідників 

                                           
* д.ю.н., доцент, професор спеціальної кафедри Національної академії Служби безпеки України. 



Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму 

___________________________________________________________ 

34 

Біблії та питань християнської релігії. Всі вони намагаються знайти і пояснити 
причини зради Іуди, що змусило його за 30 срібняків продати свого Вчителя. На 
це питання поки що твердої відповіді не існує. Філософи вбачають в особі Іуди 
не тільки індивідуальну суть, але й найганебніший бік суспільства в цілому [1]. 

Цьому питанню присвятили свої праці такі дослідники, як К. Костів, 
З. Косідовський, В. Феррар, Е. Ренар, Ф. Хоул, які на науковій основі, 
використовуючи джерела, змогли більш об’єктивно поставитися до питання 
зради. Наукове проникнення в історію релігії необхідне для того, щоб 
розглянути розвиток суспільства, в якому тісно переплітаються минуле та 
сьогодення. 

Вивчення таємних сторін суспільного життя родового ладу показало, що у 
ньому було таємним усе, що вважали його старійшини. Стеження здійснювали 
самі члени громади, які володіли мистецтвом слідопитів, умінням розгадувати 
хитросплетіння ворога. І з виникненням держави цю функції почали виконувати 
спеціально уповноважені посадові особи, які пізніше стали називатися 
детективами. Ще в індійській «Книзі законів Ману» карний розшук визначається 
як інструмент класового панування, хоча як професія – уподібнюється 
мистецтву вистежування звіра [2, с. 7]. 

Прагнення людей пізнати таємниці успішного розвитку інших членів 
родового суспільства було закономірним. Водночас «зрадництво» виникло саме 
тоді, коли з’явилися таємниці людини від людини [3].  

Французький дослідник Ж. Берж’є писав, що люди з доісторичних часів 
намагалися випитати один в одного різну таємницю, насамперед секрет 
добування вогню, готування їжі, методів полювання на тварин, виготовлення 
знарядь, що застосовуються для цього. Племена, які розкрили таємницю 
добування вогню, виживали в тих умовах і, безумовно, були об’єктом пильної 
уваги інших племен та шпигунської діяльності [4, с. 33]. 

Отже, у давні часи таємницею було: спосіб добування їжі, релігійні культи, 
обряди, традиції, управління племенами, захист своїх одноплемінників, а також 
наявність зброї, кількість воїнів тощо. Вивідування секретів інших племен на 
кшталт способу добування їжі дало змогу їм вижити. 

Одним із чинників необхідності захисту племен була недовіра до чужинців. 
Поява сторонніх осіб на території племені завжди викликала тривогу. 
Прибульця зазвичай не допускали на територію племені, держави, з метою 
уникнення будь-якого ризику для своїх громадян. Вважалося, що чужинець 
завжди приносить недобрі новини й може бути інформатором іншого племені. 

Особливою таємністю були різноманітні обряди, традиції, релігійні культи 
племен, що давало їм змогу зберегти свою індивідуальність. 

Про застосування таємних методів розвідки в минулому свідчать біблійні 
тексти, древні написи на каменях, папіруси про царювання єгипетських 
фараонів, письмові роботи істориків. Використання зрадництва в ті часи не 
викликало сумнівів, і було морально виправданим. Водночас таємні 
розвідувальні заходи здійснювали не лише за допомогою безпосереднього 
проникнення на територію іншої держави, а й використовували інші методи 
отримання відомостей про супротивника. Так, гомерівський Одіссей незмінно 
використовував хитрість проти своїх ворогів. За словами Ксенофонта, немає 
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нічого кориснішого, ніж застосування хитрості відносно ворогів, а той, хто завів 
супротивника в оману, вважався героєм. 

Незважаючи на корисність зрадництва щодо інших держав, між істориками, 
філософами, юристами, богословами триває вічна суперечка про доцільність 
застосування зрадництва у повсякденному житті. Зокрема, Г. Гроцій визнавав 
правомірність і моральність зрадництва при веденні воєн, водночас не допускав 
його застосування у звичайному цивільному житті, вважаючи його навіть 
злочином перед нацією [5, с. 584]. 

Німецький криміналіст Ф. Гепп вкладав у це поняття зміст таємної 
діяльності поліції. Він уважав, що діяльність поліцейських агентів не тільки 
негожа з моральної точки зору, а й є неправомірною і кримінально-карною [6, 
p. 360]. 

Також засуджували існування інституту інформаторів такі філософи, як 
Л. Білогриць-Котляревський [7, с. 215], В. Пусторослєв [8, с. 499], І. Хейфец [9, 
с. 114–116], В. Набоков [10]. Вони визнавали аморальним усе, що заслуговує 
засудження всіма членами суспільства, і поділяли думку, яку висловив Ф. Гепп: 
«Горе карній юстиції, що зважиться на застосування подібних методів, і горе 
державному авторитету, що підтримується подібними засобами [6, р. 367]. 

Водночас такі вчені, як Ч. Беккаріа, Ю. Глезер, Й. Колер, А. Гейер та інші 
допускали застосування інформаторства в діяльності поліцейських агентів, а їхні 
дії вважали морально виправданими, правомірними й не карними, оскільки вони 
не зацікавлені у виконанні самого злочину, а лише бажають його попередити, 
передати злочинця до рук правосуддя. 

Дуже важливою у цьому контексті є думка видатного юриста середньовіччя 
Ч. Беккаріа, що розрізняв результати таємного інформаторства для держави як 
«вигоди» і «невигоди». Зокрема він писав, що «невигоди» полягають у тому, що 
нація схвалює зраду, яку зневажають навіть лиходії, морально розкладає 
суспільство. Для націй окремі злочинці навіть цінніші, ніж «зрадники», тому що 
для вчинення злочину потрібна мужність, а робота спостерігачів породжена 
тупістю, підлістю й боягузтвом. Ч. Беккаріа, вважаючи таємний метод 
інформаторства аморальним, визнавав його корисним і правомірним тільки в 
боротьбі з тяжкими й небезпечними злочинами, оскільки вважав, що для того, 
щоб висвітлювати діяльність небезпечних злочинців, потрібна мужність і 
хоробрість, і тому його здійснення є морально виправданим [11, с. 382]. 

Г. Гегель писав, що поліція зобов’язана знати, що робить кожна людина 
щохвилини, де вона перебуває, навіщо й для чого купує ніж. Поліція має 
стежити, щоб вона когось не вбила [12, с. 458]. 

Своєю чергою відомий німецький учений-філософ М. Брейденбах, який, 
засуджуючи застосування провокації, підкреслював, що держави у своїх 
інтересах використовували агентів-провокаторів для досягнення своїх ницих 
цілей [13, р. 278]. 

У період зміцнення абсолютизму, коли політика звільняється від будь-яких 
стримувальних факторів морального або релігійного характеру й захищає тільки 
свої інтереси, методи інформаторства отримують теоретичне обґрунтування. 

Н. Макіавеллі вважав, що для захисту держави необхідно взяти приклад 
лисиці й лева, тому що лев беззахисний проти людини, а лисиця – проти вовків, 
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отже, потрібен якийсь симбіоз лисиці й лева, щоб бути сильним і хитрим. Він 
писав, що найкращим способом діяти проти ворога, є вміння сховати від нього 
свої наміри до часу їх реалізації [14, с. 73–74]. 

Ще у ХIII ст. для боротьби з передовими мислителями, активними 
учасниками народної боротьби – «єретиками» і неблагонадійними, було 
створено священну інквізицію, яка фактично поклала початок політичному 
розшуку [15, с. 59–90]. 

Очолив інквізицію Папа Римський, а розшук єретиків і розслідування справ 
було доручено спеціально навченим ченцям Домініканського ордена. 
Користуючись необмеженою владою, інквізиція запровадила у розшукову 
практику систему інформаторства і негласного розслідування, заклала основи 
інформаторства – провокаційні методи спонукання осіб, створила особливий 
процедурний ритуал із застосуванням витончених катувань. З метою посилення 
репресій проти народу був створений орден єзуїтів, що набув сумної 
популярності за криваві й віроломні дії [16]. 

Єзуїти використовували традиційні методи таємного інформаторства. 
Полюючи за єретиками по всіх країнах, у тому числі й у Російській імперії, вони 
мали право переодягатися у світський одяг, маскувати свої дії, проникати в різні 
верстви суспільства, вступати до заборонених владою організацій, провокувати 
сільську й міську бідноту на виступи проти влади, а потім віддавати повсталих 
до рук влади. Вони були навчені спеціальним прийомам духовного впливу на 
мирян і керувалися принципом «ціль виправдує засоби». При веденні таємної 
роботи єзуїти широко використовували обман, наклеп, провокацію, убивства й 
інші аморальні прийоми [16]. 

Під впливом єзуїтів відбувається певна еволюція поглядів на суть 
інформаторства. Якщо у родовому ладі інформаторство допускалося лише 
стосовно зовнішнього ворога, то вже у середні віки цей процес, завдяки працям 
Н. Макіавеллі та І. Лойоли, проник у внутрішньополітичне життя суспільства. 

Зрада – перехід на бік ворога, відмова від своїх обіцянок, переконань, 
поглядів [17, с. 384]. Викриття зрадників завжди є найбільшим прагненням 
будь-якого суспільства. 

Отже, зрадництво має за мету завдати болю іншій людині, суспільству. На 
наш погляд, ніщо так не принижує честь, гідність людини, не дискредитує, не 
розкладає, не робить її непередбачуваною, не гальмує її розум, не паралізує її 
волю, як зрадництво. 
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НА ШЛЯХУ ВІД «ЗРАД» І «ПЕРЕМОГ» 
ДО ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
У віртуальному світі щодо діяльності сучасної Української держави і 

суспільства термін «перемога» вживається здебільшого антиукраїнськими 
елементами (насамперед у рунеті) як спосіб висміяти досягнення або поразки 
Української держави і суспільства. Тобто описуються такі «перемоги», які в 
реальному світі заслуговують назви «поразка», або, використовуючи терміни 
віртуального світу, «фейл». Тобто значення терміну «перемога» у віртуальному 
світі фактично відповідає терміну «зрада» у реальному світі. 

До речі, подібного значення в рунеті набув термін «мрія» – значення 
нездійсненної в найближчому часі, але пафосно декларованої українськими 
патріотами мети. Наприклад, провести парад у Севастополі. Згодом цей термін 
стали використовувати для опису будь-яких планів і цілей українського 
суспільства і держави з метою охарактеризувати їх як нереальні і нездійсненні 
(адже, як вважають у Росії, їх планують нездари, недонарод із «країни 404»). 

Водночас термін «зрада» використовується здебільшого всередині України 
– для опису саме поразок Української держави і суспільства. Цей термін дуже 
популярний як серед антиукраїнських «діячів», так і серед українських 
псевдопатріотів (чиї заходи у віртуальному та реальному світі підозріло часто 
відбуваються саме тоді і саме так, як потрібно сусідському вождю із 
загальновідомим неофіційним «титулом», отриманим від українського народу). 

Сучасні тенденції у віртуальному світі необхідно розглядати, розділяючи 
два періоди (розподіл умовний): 

1) 2014 р. – приблизно середина 2015 р. (тобто песимістичні часи успішної 
швидкої окупації Криму, «котлів», плюс час, який знадобився на відновлення 
«бойового духу диванних військ» України після цих поразок); 

2) середина 2015 р. і донині (тобто період, коли прояви допомоги 
союзників України і деякі позитивні результати діяльності Української держави 
вже стали настільки відчутними, що не можна називати їх суцільно «зрадою», а 
час від часу є привід говорити про «перемогу» – в її адекватному значенні). 

                                           
* к.е.н., провідний науковий співробітник відділу робочих місць, профорієнтації та підготовки кадрів 

Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і 
НАН України. 
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На нашу думку, саме для другого описаного періоду стає характерною 
тенденція, коли віртуальні значення описуваних термінів починають відповідати 
їх загальноприйнятим значенням – тобто «зрадою» частіше називають реальні 
негативні результати (без спроб зробити піар шляхом розкрутки звичайної 
помилки до рівня «фейлу», а описуючи лише серйозні прорахунки на кшталт 
корупційних скандалів, діяльності «любих друзів» і т.д.), а «перемогою» вже 
називають справді позитивні досягнення, без саркастичного підтексту 
(наприклад, реформу – створення «нової поліції»). 

Можна говорити, що ситуація у віртуальному просторі від стану «стресу» 
(який запам’ятався появою таких проукраїнських аналітиків-гумористів, як 
Свирид Опанасович, Горький Лук та інших, а також розквітом ключового 
антиросійського віртуального персонажа – «Квадратного Ватніка») переходить 
до стану «стабільності» (коли чітко визначені і «ворогуючі сторони», і 
характеристики їхньої «зброї», а саркастична «сільська аналітика» – гумореска 
втрачає популярність і поступається більш ґрунтовним та виваженим роботам, 
на зразок робіт Олега Пономаря).  

Повертаючись до формування соціально-психологічних настроїв українців, 
слід наголосити, що російсько-український конфлікт не змінив справжні настрої і 
ментальність росіян, але змусив змінитися українців. Тому, на нашу думку, 
російсько-український конфлікт в подальшому із реального та віртуального 
простору перейде до простору ментальності нації, коли «братньо-радянське» 
сприйняття, за якого росіяни – братній народ-старший брат, а українці – це як 
росіяни, у яких в душі менше «водкі», а більше «Європи» і ще є трошки 
Сердючки – на багато десятків років заміниться реальним сприйняттям ситуації, 
коли українці – один із народів Землі, що має свої власні «зради» та 
«перемоги», і спільно з іншими народами йде шляхом прогресу і розвитку виду 
Homo Sapiens Sapiens, а росіяни – це такі сусіди, з якими завжди доведеться 
бути на сторожі. 

 
В. Поліщук 

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО САМОПОЧУТТЯ 
НА ПОЛІТИЧНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН 

 

У сучасних умовах важливо проаналізувати вплив соціального самопочуття 
на рівень легітимності політичних інститутів, політичну ідентичність українських 
громадян, формування консолідованої національної політичної ідентичності в 
Україні. 

Результати ринкових реформ в Україні на сьогоднішній день не створили 
умов соціально-економічного благополуччя для більшості громадян України, а 
середній клас – соціальна опора політичного режиму – не є домінуючим у 
соціальній структурі суспільства. 

Для більшості населення високі («західні») стандарти життя так і 
залишилися недосяжними, водночас за понад 20 років ринкових перетворень 
значно скоротилися соціальні гарантії з боку держави. Така ситуація консервує 

                                           
 студентка Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу. 
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невизначеність і суперечливість політичної ідентичності українських громадян. 
Соціологічні дослідження показують, що на політичну ідентичність українців 
впливають не лише регіональні соціокультурні чинники, про які так багато 
говорять політики і політологи, а й соціально-класові і зумовлені ними 
ідеологічні розмежування, що проявляється в розколі українців щодо бажаної 
суспільної системи (капіталізм – соціалізм) і політичного режиму (демократія – 
авторитарний режим, «сильна рука»).  

Розуміння громадянами цілей суспільного розвитку є своєрідною 
відповіддю на політику влади і ту ситуацію, яка складається в країні. Сьогодні 
конфлікт «двох Україн» в українському політикумі все більше розглядається не в 
сенсі регіональних відмінностей, а в сенсі глибокого розшарування українського 
суспільства. Бідність більшості населення породжує суспільну фрустрацію, 
соціальну апатію, невпевненість у завтрашньому дні, формує стереотипи 
суспільної думки про те, що влада діє насамперед на догоду великому капіталу і 
тіньовому бізнесу.  

Незадовільне соціальне самопочуття українських громадян посилює 
фрагментацію українського суспільства, позначається на рівні легітимності 
політичної влади, що проявляється передусім у недовірі до політичних 
інститутів: Президента, парламенту, уряду, політичних партій, їхньої можливості 
вирішувати суспільні завдання.  

Таким чином рівень соціального самопочуття громадян значно впливає на 
формування консолідованої національної політичної ідентичності й може стати 
чинником як прогресу, так і регресу демократичних перетворень. 

Значний внесок в осмислення процесів ідентифікації, значення ідентичності 
для формування загальнонаціональної, громадянської ідентичності в Україні 
внесли О. Антонюк, С. Горобчишина, О. Картунов, А. Колодій, І. Кресіна, 
І. Курас, Л. Нагорна, М. Обушний, І. Оніщенко, Г. Палій, Н. Пелагеша, 
В. Ребкало, С. Римаренко, Ю. Римаренко, В. Степаненко, М. Степико, 
Ю. Тищенко та інші. 

Водночас у науковій вітчизняній літературі проблеми впливу соціального 
самопочуття на формування консолідованої національної ідентичності в Україні 
практично не висвітлені. 

Вибір українськими громадянами своєї ідентичності є реакцією на 
соціально-економічні та політичні умови в країні. Суперечності внутрішньої і 
зовнішньої політики, невизначеність реформ і відсутність наступності політики 
при зміні політичних еліт у владі знижують рівень легітимності політичних 
інститутів, імовірність консолідації громадян щодо цілей суспільного розвитку. 
На політичну ідентичність українців впливають не лише соціокультурні чинники, 
які є домінуючими у визначенні зовнішньополітичних пріоритетів, а й соціально-
класова поляризація суспільства. Основою політичних розмежувань є майнове 
розшарування, зростання «бідності працюючих», низький рівень соціального 
самопочуття більшості населення і психологічного фону в суспільстві, 
відсутність впевненості у завтрашньому дні, задоволеності життям і відчуття 
щастя українських громадян. 

Негативні тенденції в соціальному самопочутті українських громадян ідуть у 
розріз з одним з основних принципів ефективності влади – принципом 
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підтримки ефективного суспільного розвитку, який є найважливішим 
фундаментом будь-яких перетворень. Реалізація політиками принципів 
легітимності та підтримки призводить до утворення якісно нового типу відносин 
між суб’єктами та об’єктами влади – виникненню довіри. Вона лежить в основі 
формування загальнодержавної ідентичності, що відображає згоду влади і 
громадян з приводу вірувань і цінностей. 

Отже, на політичну ідентичність українців впливають не лише 
соціокультурні чинники, а й соціально-класова поляризація українського 
суспільства. Низький рівень соціального самопочуття українських громадян є 
серйозною перешкодою консолідації громадян стосовно цілей суспільного 
розвитку. 

 
О. Л. Вознесенська* 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ 

В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ 
 

В умовах гібридного протистояння, заснованого на ціннісному конфлікті в 
єдиному мовному просторі з країною-агресором, відбулося руйнування старої 
системи умов і факторів, що впливають на формування оптимістичного чи 
песимістичного настроїв українців. Але в контексті формування громадської 
думки не вивчено досвід найновітнішої історії і не зроблені відповідні висновки 
для розвитку суспільства з урахуванням реалій соціально-економічного та 
зовнішньополітичного стану України. Наслідком дезорієнтації соціального 
спрямування людей є суспільні потрясіння, колективні травми, що отримані 
нашим суспільством за останні роки. І, звісно, на суспільство впливає песимізм, 
втрата перспективи, скепсис, глибоке безвір’я, духовна зневіра. 

Нові умови передбачають нову парадигму людського буття, розвиток са-
мосвідомості, перебудову системи ціннісних орієнтацій, соціальних установок, 
інтересів, методів мислення, соціальної спрямованості поведінки особистості, що 
ми й бачимо з перших днів Революції Гідності та війни на Сході країни: 
волонтерський рух, добровольчі батальйони, реформування всіх гілок влади та 
зміни у всіх сферах суспільства. Водночас традиційні інститути, що формували 
соціальну спрямованість людини, частково зруйновані і вже не діють, а нові ще 
не повністю сформувалися. І найголовніше – все це відбувається в умовах 
переходу до інформаційного суспільства. ЗМІ стають не стільки джерелом 
інформації, а й потужним інструментом впливу на суспільну думку, настрої, 
світоглядні позиції, цінності українців. Додамо, що українське законодавство 
щодо ЗМІ не є досконалим, що робить їхню діяльність нерегламентованою. 
Поширення новітніх соціальних медіа призводить до лавиноподібного 
розповсюдження інформації, що не піддається перевірці на достовірність. Це 
відбивається на духовно-моральному стані особистості та суспільства. 

                                           
* к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та 

медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент ВГО «Арт-
терапевтична асоціація». 
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Соціальний оптимізм найбільш потрібен у кризові періоди, коли є 
порушення відчуття безпеки, довіри до світу, дефіцит достовірної інформації, 
підвищена чутливість до емоційно насиченого інформаційного контенту, 
прихильність суспільства до екстремальних дій, криміналізація соціальних 
процесів, маргіналізація певних груп населення (вимушені переселенці, 
учасники бойових дій тощо). Соціальний оптимізм є необхідною умовою 
перебудови державного устрою, реформування різних сфер життя суспільства.  

Враховуючи, що соціальний оптимізм знаходиться в тісній взаємодії з 
об’єктивними змінами в соціальному бутті, вважаємо вивчення його формування 
дуже актуальним. 

У психології зазвичай ці феномени – оптимізм і песимізм – зводяться до 
індивідуальних проявів психіки, їх соціальна сутність є маловивченою, але саме 
вони є особливо важливими під час ворожих інформаційних впливів, коли від 
настрою та стану суспільства залежить можливість протистояти агресії. 

Р. Камісс і Х. Ністіко визначають оптимізм як позитивну когнітивну 
упередженість, яка разом із самооцінкою та самоконтролем забезпечує 
суб’єктивне благополуччя індивіда [2]. 

В основі соціально-філософського підходу до дослідження феномену 
соціального оптимізму закладено положення щодо загальних тенденцій 
поведінки кожної людини. На думку Ш. Боташевої, існують стійкі компоненти 
соціального оптимізму: впевненість, віра, переконаність, надія, ціннісні 
орієнтації, загальна спрямованість, які можна типологізувати. Взаємодія 
соціального оптимізму з соціальним буттям призводить до організації основних 
типів мотиваційної спрямованості індивіда – його оптимізму або песимізму [1]. 

Ми розглядаємо соціальний оптимізм як позитивні очікування людини, які 
поширюються на суспільне життя (віра в прогрес, розвиток суспільства), і які 
підкріплені активною громадською позицією, готовністю діяти на благо 
суспільства, та усвідомленням себе як суспільно значущої сили.  

Якщо розглядати індивідуальний рівень формування соціального 
оптимізму, власна громадська активність людини є принциповою для оцінки 
соціального оптимізму. Невпевненість призводить до відсутності дій, відсутність 
дій не дозволяє людині отримати власний досвід участі у суспільних 
перетвореннях, що є фактором формування оптимістичної чи песимістичної 
позиції. Внутрішній локус-контроля також стає індикатором соціального 
оптимізму як віра у власні можливості впливати не тільки на власне майбутнє, 
але й на майбутнє суспільства. 

Враховуючи, що оптимізм є захисним фактором особистості та суспільства 
від дистресу та значимим фактором прогнозування суб’єктивного благополуччя 
[2], соціальний оптимізм можна вважати необхідною умовою виходу суспільства 
з кризи.  

Отже, соціальний оптимізм визначається через індивідуальні параметри – 
внутрішній локус-контролю, громадську активність, позитивні очікування. 
І кожен із цих параметрів піддається інформаційним впливам: через емоційну 
сферу і, як наслідок, на суспільні настрої, формування ціннісної сфери, 
світогляду, які визначають в тому числі і громадську активність людини, її 
очікування щодо майбутнього.  
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Таким чином, в умовах інформаційної війни формування соціального 
оптимізму ускладнюється і буде визначатися розвитком медіакультури 
суспільства, рівень якої залежіть від поширення медіаосвітніх проектів. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: СВОБОДА СЛОВА 
ЧИ МАНІПУЛЯЦІЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ УКРАЇНЦІВ 

 

Засоби масової інформації є не лише джерелом інформації, а й генератором 
новітніх поглядів, ідей, впливаючи на соціально-психологічні настрої людей, 
формуючи загальноприйняті смаки та громадську думку. ЗМІ постійно 
вдосконалюються, максимально наближаючись до «свого» глядача, враховуючи 
особливості сприйняття, пам’яті та мислення людей, поліпшуючи умови 
сприйняття і засвоєння пропонованої інформації. Завдяки цьому ЗМІ впливають 
на громадську свідомість, маніпулюючи нею. 

Маніпуляція свідомістю – це своєрідне панування над духовним станом 
людей, управління їхньою поведінкою через нав’язування їм ідей, установок, 
мотивів, стереотипів поведінки, вигідних суб’єкту впливу [1]. 

В арсеналі ЗМІ існує ціла система прийомів, спрямованих на маніпуляцію 
громадською думкою: фальсифікація фактів; вибірковість інформації; 
спрощення інформації про складні проблеми; стереотипізація інформації; 
застосування принципу демократії шуму; маніпулятивна семантика та 
маніпулятивна риторика; постійне стверджування та повторення певних фактів; 
розподіл проблеми на окремі фрагменти, які важко або неможливо поєднати та 
усвідомити вцілому; підкреслена терміновість повідомлень, постійна зміна яких 
позбавляє інформацію будь-якої логічної структури; сенсаційність, яка 
призводить до замовчування важливої інформації чи відволікання уваги від 
неї [2]. 

Завдяки ЗМІ (передусім телебаченню) відбувається звуження і 
стандартизація індивідуальної свідомості, що позбавляє людину особистості, 
самостійності, привчає до копіювання пропонованих ЗМІ спрощених життєвих 
стандартів, стереотипізації мислення у вигляді соціальних та політичних ток-
шоу, безкінечних серіалів, блокбастерів з яскравими та жорстокими сценами, 
нескінченні інтерв’ю з зірками різної величини. 

Саме телебачення найбільш ефективно впливає на появу «масової 
людини». Масова та індивідуальна свідомість існують поряд, доповнюючи одна 
одну. Людина завжди, з одного боку, прагнула до розвитку індивідуальної 
свідомості, з іншого – до «розчинення у масі», «почуття ліктя» у випадках, коли 
їй необхідно звільнитися від негативних емоцій, з якими важко або взагалі 

                                           
* к.е.н., завідувач відділом робочих місць, профорієнтації та підготовки кадрів Науково-дослідного 
інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 
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неможливо впоратися самостійно. Об’єднання з масою надає окремому індивіду 
впевненості у своїх силах, заспокоює її найсильніші страхи [2]. 

Проте масовою поведінкою легше управляти, а масовою свідомістю легше 
маніпулювати. Це притаманно будь-якому демократичному суспільству, яке 
змушене балансувати між двома крайнощами: з одного боку, без свободи слова 
немає демократії, з іншого – існує небезпека використання свободи слова для 
маніпулювання масовою свідомістю [3]. Як влучно зазначає Б. Багдикян: «хоча 
засоби інформації не можуть повідомляти населенню, що воно повинне думати, 
вони, в дійсності, повідомляють його, про що слід думати» [4, c. 41].  

Маніпулюючи масовою свідомістю, ЗМІ відволікають людей від складних 
соціально-політичних проблем у країні, війни, політичної нестабільності, 
корупції, падіння гривні, стрімкого зростання цін на комунальні платежі, 
масового безробіття та зубожіння населення. Проблеми «маленької людини» 
відходять на задній план за рахунок телевізійних шоу, в яких або шукають 
таланти, або куховарять, або співають, або вирішують надскладні політичні 
питання. Недарма найпопулярнішими телепрограмами, за версією газети 
«Факти» (станом на 20.03.2014 р.), серед телеглядачів у віці старших за 
18 років стали: «Україна має талант», «Вечірній квартал», «Голос країни», 
«Битва екстрасенсів», «Розсміши коміка», «Холостяк», «Кохана, ми вбиваємо 
дітей», «Хата на тата», «Говорить Україна» [5]. 

На думку багатьох експертів і політиків – учасників програм, політичні ток-
шоу, зокрема «Велика політика» та «Шустер LIVE» на сьогодні стали потужним 
інструментом маніпулятивних змагань. Шоу, видовище, вистава, розвага – все 
це приваблює глядача, «присаджує», робить його залежним [6]. Ведучі 
маніпулюють соціологією, темами, гостями та часом [7], створюючи ілюзію 
діалогу, впевненість присутніх у значущості саме його думки, що викликає 
бажання влади скористатися цими механізмами впливу на свідомість глядача.  

Одним із найбільш масштабних прикладів маніпулювання масовою 
свідомістю є інформаційні війни, метою яких є послаблення моральних і 
матеріальних сил супротивника або конкурента та посилення власних. Головні 
завдання такої маніпуляції полягають у такому: внесення у суспільну та 
індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих ідей та поглядів; дезорієнтація та 
дезінформація мас; послаблення певних переконань та устоїв; залякування 
свого народу образом ворога, а супротивника – своєю могутністю [8]. Саме це 
впроваджує Росія протягом останніх років. А про ефективність проведення 
інформаційної війни свідчать масштаби маніпулювання свідомістю росіян. Так, 
соцопитування «Левада-центру» показало, що рівень довіри росіян до їхнього 
президента хоча й скоротився за рік на 10%, проте все одно становить 73%, а 
готовність обрати В. Путіна на новий президентський термін зросла з 
минулорічних 57 до 65% [9]. 

Всім громадянам слід пам’ятати про існуючі прийоми маніпулювання 
свідомістю через ЗМІ і вчитися протидіяти цьому впливу. З настанням ери 
інформаційних технологій, епохи глобалізації та відкритого суспільства робити 
це досить складно. Потрібна неабияка воля кожного окремого індивіда та 
належна ефективна державна політика у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки України. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Однією з актуальних соціальних проблем є проблема насильства. 
Наслідком жорстокого поводження з дітьми є формування комплексу 
неповноцінності, низької самооцінки, різні форми агресії. Дитина, неповнолітня 
з позиції жертви може перейти на позицію агресора. Так формується модель 
асоціальної поведінки, яка може реалізуватися як правопорушення або злочин. 

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, діти – це особлива 
соціально-демографічна група населення віком від народження до 18 років, які 
мають власні специфічні потреби, інтереси та права, але не володіють 
достатньою спроможністю відстоювати та захищати їх перед суспільством.  

Показником духовного розвитку та соціальної зрілості суспільства є 
ставлення до дітей. Тому в суспільстві, що зорієнтоване на високі 
загальнолюдські цінності, не можуть бути терпимі прояви жорстокого 
поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів, оскільки це має тяжкі соціальні 
наслідки. 

Визначення поняття «жорстоке поводження з дітьми» надається у 
«Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 
з дітьми або реальної загрози його вчинення». Це поняття визначається як 
будь-які форми фізичного, психологічного, жорстокого сексуального або 
економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї та поза нею.  

На жаль, вивчення проблеми захисту дітей від жорстокого поводження є 
недостатнім як у теоретичному, так і практичному аспекті. 

Насильство порушує цілу низку прав людини: на рівний захист перед 
законом; від гендерної дискримінації; на життя та фізичну недоторканість; на 
фізичне та психологічне здоров’я. 

                                           
* студентка Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу. 
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Згідно зі ст. 1 Закону України «Про попередження насильства у сім’ї» 
визначаються такі види насильства у сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне, 
економічне. 

Психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією одного суб’єкта на 
психіку іншого суб’єкта шляхом словесних образ, погроз, переслідування, 
залякування, якими спеціально завдається емоційна непевність, нездатність 
захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю. 

Розвиток комп’ютерних технологій призвів до широкої комунікації в 
Інтернеті. Виникла нова форма насильства – психічне насильство через 
Інтернет, яке має ще більшу соціальну загрозу. 

Проблема психологічного насильства через Інтернет досить активно 
досліджується і не має на сьогодні достатньої правової бази. Особливість такого 
виду насильства полягає в тому, що: діти і підлітки є найуразливішою 
категорією; серед користувачів Інтернету ця категорія збільшується; 
психологічному насильству підлягають молоді люди, в яких є проблеми в сім’ї, 
спілкуванні, тобто психологічно вразливі. 

Вже багато місяців поспіль у мережі обговорюють підліткову гру «Синій 
кит» або ж «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20». У цієї 
смертельної гри багато назв, але результат завжди однаковий – смерть і 
зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з 
життям. 

Перші згадки про гру «Море китів» з’явилися в мережі два роки тому. Тоді 
ця хвиля прокотилася по всій Росії, про неї писали відомі видання, проводили 
власні розслідування. Тоді навіть посадили за грати адміністратора однієї з груп 
– Філіпа «Ліса», який підштовхував підлітків до самогубства у закритих групах, 
де учасникам протягом 50 днів давалися завдання, а у фіналі пропонувалося 
здійснити «самовипилювання». Ця гра поширилася і в Україні. З’явилися нові 
квести, зокрема «Біжи або помри» і вже є жертви. 

Багато підлітків стикаються з «дорослими проблемами». Невизначеність 
майбутнього, нерозділена любов і питання «Як жити далі?» пригнічує стан і 
наводить жахливі думки, а ввічливі адміністратори груп допоможуть уявною 
підтримкою, що висловлюється тонами сумної музики і картинок з гнітючими 
пейзажами і словами безвиході. Особливістю є час, який зловмисники обирають 
для спілкування – близько 4.00. Такий ранній час і практична відсутність сну 
змішують сон і реальність та доводять підлітка до необдуманих дій. Тоді діє 
правило «Все, що відбувається – сон. Вийди на дах, крокуй з нього і 
прокинься». 

Право дітей нашої країни на захист від усіх форм насильства гарантується 
ст.ст. 28, 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню. Ст. 10 Закону України «Про охорону 
дитинства» встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, 
особисту недоторканість та захист гідності. На сьогодні правова база щодо 
захисту користувачів Інтернету, а саме дітей, є недостатньою. Також потрібно 
проводити виховні попереджувальні заходи, щоб запобігти трагічним наслідкам. 
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В. О. Крутій* 
 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
НЕОБХІДНІСТЬ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ 

 

У широкому розумінні політична система суспільства складається з досить 
широкого переліку елементів – політичних організацій, політичних інститутів, 
політичних відносин, політичних норм, політичної культури тощо. У вузькому 
сенсі до політичної системи відносять сукупність політичних організацій, що 
функціонують у суспільстві. Її головною складовою є держава, що взаємодіє з 
іншими елементами – партіями, рухами, недержавними об’єднаннями, діяльність 
яких має політичний характер. 

З моменту набуття Україною незалежності вітчизняне наукове 
співтовариство вважає політичну систему суспільства одним із центральних 
об’єктів політологічних студій. Предметизація цього об’єкту постійно 
ускладняється. Якщо звернутися до однієї з перших фундаментальних праць з 
цієї тематики – монографії «Політична система сучасної України: особливості 
становлення, тенденції розвитку» (Київ, 1998) – то в ній ішлося про широкий 
спектр проблем, що стосуються системно-владних взаємодій різного рівня: 
теорію політичної системи; політичну стратегію; демократію і владу; 
конституцію і державу; багатопартійність; політичні конфлікти; соціальне 
партнерство; громадянське суспільство; політичну культуру тощо [1]. 

Пізніше з’являються інші праці, що стосуються політико-системних аспектів 
державотворення: «Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук 
власної моделі суспільного розвитку» (Київ, 2007) [2] та «Політична система для 
України: історичний досвід і виклики сучасності» (Київ, 2008) [3].  

У першій праці здійснено комплексний аналіз політичних систем країн, до 
складу яких раніше входила Україна: Російської та Австро-Угорської імперій, 
Польщі, Румунії, Чехословаччини. У праці йдеться і про реформування 
політичної системи сучасної України. Важливе значення має висновок, до якого 
дійшли автори: політична система України є не просто історично зумовленою, у 
своїх визначальних параметрах вона відповідає принциповим потребам 
розвитку української нації. Нагромадивши багатий досвід життєдіяльності в 
рамках різних політичних систем, українці категорично відмовилися від ситуації, 
коли їхні національні інтереси приносилися в жертву іншим державам. Потреба 
у власній політичній системі (держави) усвідомлена ними з усією очевидністю. 
Крім того на всіх етапах історичного поступу українство віддавало перевагу 
демократично-республіканським варіантам оформлення політичних систем [4]. 

У другій праці подана наукова оцінка чинної політичної системи України та 
шляхів її модернізації через поєднання ретроспективного аналізу і сучасних 
підходів, моделювання процесів і тенденцій, що можуть виникнути у найближчій 
перспективі. Показово, що історична глибина праці сягає часів Київської Русі, 
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політичну систему якої доцільно вважати своєрідною точкою відліку наступних 
організаційних форматів політичної влади в Україні. 

Неможливо обійти увагою монографію «Проблеми модернізації політичних 
систем сучасності» (Харків, 2008), у якій обґрунтовується реформування 
політичної системи як складової процесу формування демократичної, правової, 
соціальної держави [5]. У цьому контексті важливо бачити дві проблеми, що 
постали перед політичною системою України: а) владою має бути реалізована 
низка політико-правових реформ (конституційна, адміністративна, судова та 
ін.), спрямованих на інституційну перебудову держави і вдосконалення 
політичної системи демократії; б) влада повинна прискорити розробку реальної і 
перспективної соціальної стратегії, що має відповідати потребам та інтересам 
більшості громадян. 

Важливо відзначити, що терміни «формування», «створення», 
«копіювання», які характеризують еволюцію політичної системи України на 
ранньому етапі, поступилися місцем словам та виразам «розвиток», 
«модернізація», «адаптація до європейських вимог». Про це зокрема свідчить 
монографічне дослідження «Перспективи та напрямки модернізації політичної 
системи України» (Запоріжжя, 2014), в якому до звичних тем аналізу додано 
поведінку політичної еліти, взаємодію різних елементів громадянського 
суспільства, їхню активність тощо [6]. 

Таким чином, відбувається активне наукове осмислення політичної системи 
України, що дозволяє обнадійливо прогнозувати її майбутнє. 
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К. М. Петренко, П. В. Пшеничний* 
 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Волонтерство сьогодні в Україні – потужний соціально-суспільний рух, 

спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних 
установ. Грандіозну роботу нині здійснюють численні – великі й малі – 
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волонтерські групи та окремі волонтери. За останні місяці вони навчилися 
провозити на передову все – від продуктів харчування та ліків до військового 
оснащення, допомагати родинам загиблих бійців і збирати кошти на лікування 
поранених, замовляти необхідні речі за кордоном. Сьогодні життєдіяльність 
української армії більшою мірою підтримують саме вони. 

Основними напрямами роботи волонтерського руху в зоні АТО є: 
допомога українській армії (збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків); 
допомога пораненим, військовим госпіталям та лікарням, у яких лікуються 
поранені військовослужбовці; допомога сім’ям тимчасових переселенців з Криму 
та території АТО (юридична, психологічна та гуманітарна допомога, пошук 
житла та роботи, адаптація в новому місті та соціумі); допомога сім’ям учасників 
АТО (психологічна, гуманітарна); технічна допомога: відновлення старих, 
ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин; волонтери координують 
свою діяльність з військовими, бійцями добровольчих корпусів. 

Основними засобами і способами допомоги є: збір коштів – волонтери 
збирають гроші у спеціальні скриньки у громадських місцях; під час проведення 
благодійних ярмарків, концертів чи інших громадсько-культурних заходів; під 
час літургій у храмах; збір речей – довезення зібраної допомоги до військових 
підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин військовослужбовців. 

Після Майдану у законодавчому полі України відбулися суттєві зміни щодо 
регламентації волонтерської діяльності. Так, згідно з чинними нормами, фізичні 
особи, призвані на військову службу, які отримують грошове забезпечення, 
зокрема й фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему 
оподаткування та є платниками єдиного внеску (при цьому у господарській 
діяльності не використовують працю найманих осіб), звільняються від сплати 
ЄСВ (за себе). 

Крім того податковий борг фізичних осіб-підприємців – платників єдиного 
податку I та II груп, які не здійснювали господарської діяльності на період 
мобілізації та не одержували дохід, тобто борг, який виник внаслідок 
непереборної сили (форс-мажорних обставин) – вважатиметься безнадійним 
податковим боргом, що підлягатиме списанню. При цьому контролюючі органи 
не будуть застосовувати санкції та пеню з єдиного податку за період 
перебування цієї категорії платників на військовій службі. 

Таким чином, закон запропонував такі рішення проблем:  
1. Звільнити від сплати податку на дохід фізичних осіб поранених 

військовослужбовців та членів сімей загиблих військовослужбовців-учасників 
АТО, у сумі, що не перевищує в середньому 1 мільйон гривень за рік – одна 
тисяча мінімальних зарплат на рік. 

2. Створити реєстр волонтерів АТО, що допомагають військовослужбовцям, 
через реєстрацію в якому буде вирішуватися питання звільнення від сплати 
податку на дохід фізичної особи для всіх тих, хто сьогодні на власні картки 
збирає кошти для закупівлі спорядження, медикаментів та харчування для 
учасників АТО. Таким чином, Адміністрацією Президента запропоновано три 
важливих інструменти, що звільняють від оподаткування благодійну допомогу, 
спрямовану на розвиток обороноздатності України та підтримку 
військовослужбовців. 
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Виключення цих волонтерів з реєстру тих, хто буде звільнений від податків 
– це дискримінаційна позиція з боку держави. Так само, як і виключення 
волонтерів, які кинули виклик диктаторським законам у січні-лютому 2014 р. і 
почали збирати кошти на свої картки для оснащення польових шпиталів на 
Майдані і забезпечення лікування поранених протестувальників. 

Після Майдану ми маємо родини Героїв Небесної Сотні, понад триста 
поранених майданівців, які отримали I, ІІ та III ступені інвалідності, а також 
кілька сотень людей, які потребують довгострокової медичної реабілітації. 
І несправедливо – звільнити від податків, на жаль, уже понад тисячу родин 
загиблих військовослужбовців, але не звільнити сотню родин Героїв Небесної 
Сотні та поранених на Майдані.  

У тилу АТО сьогодні діють сотні благодійних фондів та організацій, що 
збирають кошти та вирішують проблеми онкохворих, сиріт, громадян похилого 
віку та інших незахищених категорій населення, на яких у державному бюджеті 
ресурсів немає.  

Згідно з законодавством, волонтер АТО – це фізична особа-благодійник, 
яка досягла 18-річного віку, проводить волонтерську діяльність на добровільній 
і безоплатній основі (на користь учасників АТО і т.п.), внесена до Реєстру. 
Позитивним моментом є те, що запропоновано рішення про створення реєстру 
на тлі зростаючих випадків шахрайства з грошовими зборами на вулиці й 
неперевіреними картками в Інтернеті, що реєстр є інструментом припинення 
випадків зловживання з боку нечесних на руку громадян. Волонтер має стати на 
облік у реєстр, відзвітувати за зібрані і витрачені кошти – тоді з нього податок 
не вилучається. Якщо не може відзвітувати – гроші вилучаються у повному 
обсязі до бюджету. 

Проте очевидно, що реєстр волонтерів запрацює ефективно лише тоді, 
коли будуть визначені чіткі й прозорі правила гри. Коли кожен волонтер буде 
розуміти, який пакет звітних документів йому треба надати для перевірки, на 
підставі яких йому буде гарантовано звільнення від податків. 

Для успішної роботи волонтерській спільноті дуже важливо, щоб державна 
фіскальна служба одночасно із введенням реєстру волонтерів озвучила чіткі 
критерії та список документів, які стануть основою для їх звільнення від ПДФО 
за збір коштів на допомогу Криму, АТО і переміщеним особам зі східних регіонів 
України. 

Також існує проблема з документальним доведенням участі в АТО та 
надання статусу учасника бойових дій волонтерам, багато з яких вже отримали 
поранення чи навіть загинули у зоні проведення АТО. 

Таким чином, законодавство дає можливість здійснення контролю з боку 
громадян за діяльністю волонтерських організацій, в тому числі за порядком і 
напрямом витрачання пожертвуваних коштів і майна. Водночас закон про 
волонтерську діяльність вимагає коригувань у зв’язку з веденням бойових дій на 
території України, оскільки ним не врегульовані питання захисту, в тому числі 
соціального, волонтерів, які опинилися в зоні проведення АТО, отримали 
поранення при виконанні своєї місії на зазначених територіях, а також сімей 
волонтерів, загиблих у результаті ведення бойових дій на території нашої 
держави. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 

Складність соціальних явищ та процесів у суспільстві, а відповідно і в 
Збройних Силах, вимагають отримання все більш точних і всебічних даних з 
метою вивчення їх причин, напрямів та закономірностей розвитку. Вирішити це 
питання можливо за допомогою наукового підходу, застосування найсучасніших 
технологій при отриманні, обробці й аналізі соціологічних даних. Соціологічним 
дослідженням, що проводяться у Збройних Силах, притаманні загальні, 
характерні для соціологічних досліджень ознаки, незалежно від сфери їх 
проведення і об’єкту вивчення [1]. 

Об’єкт військової соціології – Збройні Сили України, уся воєнна організація 
суспільства, а також соціальний зміст і передумови можливих та реальних війн і 
воєнних конфліктів (на сьогодні таким збройним протистоянням є 
антитерористична операція на сході нашої країни), сукупність військово-
соціальних відносин і соціальні інститути, що їх регулюють. Предмет військової 
соціології – закономірності функціонування та розвитку Збройних Сил як 
соціального інституту, усієї воєнної організації суспільства, соціальні процеси і 
відносини, що проявляють себе як у мирний час, так і під час війни.  

Об’єктивний аналіз концептуальних поглядів філософів та воєнних 
соціологів різних країн з питань армії, воєнної політики в сучасних умовах 
зокрема свідчить, що західні науковці, такі як М. Яновіц, Ч. Москос, Р. Водт, 
Дж. Еберлі, А. Бебрель та інші у своїх дослідженнях розкривають низку 
важливих проблем: обґрунтовується висока суспільна значущість армії, єдність 
інтересів суспільства й армії; розкриваються проблеми демократизації 
внутрішньоармійських стосунків, становище військового як «громадянина в 
уніформі»; інтенсивно досліджуються міжособистісні стосунки, суперечності, які 
виникають між окремими групами та індивідами, виробляються рекомендації з 
адаптації новобранців, стимулювання їх бойової активності; розкривається 
вплив зброї та військової техніки на військовослужбовців, аналізуються 
проблеми диференціації та спеціалізації військової діяльності тощо [2]. 

                                           
 начальник науково-дослідного відділу прикладних соціологічних досліджень Науково-дослідного 

центру гуманітарних проблем Збройних Сил України; 
 науковий співробітник науково-дослідного відділу прикладних соціологічних досліджень Науково-

дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
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Військово-соціологічне дослідження (ВСД) – це система логічних, 
послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, 
пов’язаних між собою єдиною метою – отримання достовірних показників про 
соціальні явища і процеси у військових колективах для подальшого 
використання у практиці соціального управління у Збройних Силах України. 

Важливим напрямом проведення ВСД є вивчення соціальних установок 
військовослужбовців. Атитюд, або соціальна установка (англ. attitude – 
«відношення») – схильність суб’єкта до певної соціальної поведінки; при цьому 
передбачається, що атитюд має складну структуру і включає в себе низку 
компонентів: схильність сприймати, оцінювати, усвідомлювати і, як наслідок, 
діяти щодо даного соціального об’єкта (явища) певним чином. У соціальній 
психології та соціології під соціальною установкою розуміється певна диспозиція 
індивіда, відповідно до якої тенденції його думок, почуттів і можливих дій 
організовані з урахуванням соціального об’єкта [3].  

Разом із тим, атитюд – це особливий тип переконання, що є своєрідною 
сформованою внутрішньою оцінкою певного об’єкта. Поняття соціальної 
установки є одним із центральних у вищезазначених дисциплінах, а її вивчення 
є окремим самостійним напрямом наукових досліджень. Так, у 1935 р. 
американський психолог Г. Олпорт провів огляд і аналіз усіх запропонованих на 
той момент дефініцій поняття атитюду і запровадив своє визначення цього 
феномена. Автор визначив атитюд як «стан психонервової готовності, що 
склався на основі досвіду і який надає спрямовуючий і (або) динамічний вплив 
на реакції індивіда щодо об’єктів або ситуацій, з якими він пов’язаний». 

У загальному контексті структура соціальної установки може розрізнятись 
як: 

1) когнітивна – що містить знання, уявлення про соціальний об’єкт; 
2) афективна – яка відображає емоційно-оцінкове ставлення до об’єкта; 
3) поведінкова – що виражає потенційну готовність особистості реалізувати 

певну поведінку щодо об’єкта. 
Зміни соціальних установок зазвичай спрямовані на нові знання, зміни 

ставлень, поглядів. Вони залежать від новизни інформації, індивідуальних 
особливостей суб’єкта, порядку надходження актуальної інформації і системи 
установок, які вже є у цього суб’єкта, тобто у військовослужбовця. 

Зазначимо, що фахівцями активно проводились і пошуки методів вивчення 
соціальних установок. Зокрема американський психолог Л. Терстоун і його 
співробітники в кінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. виконали за допомогою 
розробленої ними шкали різних інтервалів серію досліджень, що базувались на 
методі експертних оцінок, присвячених «вимірюванню» ставлення до війни, 
церкви, цензури, звичаїв, традицій, проблем расової і національної 
приналежності тощо. Розробка відповідних шкал з’явилася суттєвим кроком у 
розвитку соціальної психології та соціології. Проте незабаром виявилися 
труднощі, які наштовхнулися на неоднозначність самого поняття соціальної 
установки та її структури. 

Наступним важливим кроком у вимірі соціальних установок стала розробка 
шкали соціального психолога Р. Лайкерта, який у 1932 р. запропонував 
альтернативу терстоунівський шкалі. Завдання для вимірювання атитюдів у 
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його інтерпретації базувалися безпосередньо на думці опитаних, а не на 
використанні експертних оцінок. У сучасних ВСД України застосування таких 
шкал відбувається достатньо активно. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

ПРОТИВНИКА НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

Інформаційно-психологічний вплив як специфічне явище сучасності та 
ефективний засіб досягнення цілей на тактичному, оперативному та 
стратегічному рівнях достатньо досліджені в працях вітчизняних та зарубіжних 
авторів [1–3]. При визначенні результативності інформаційно-психологічного 
впливу на масову свідомість та поведінку людей значну роль відіграє прикладна 
соціологія [4]. 

В умовах гібридної війни з боку Росії проти Української держави питання 
щодо результативності інформаційно-психологічного впливу противника на 
особовий склад Збройних Сил України посідає одне з центральних місць. 
Важливо знати, наскільки суттєво противнику вдається впливати на свідомість, 
психологічні стани військовослужбовців ЗС України, їх практичні дії та 
поведінку. Деякі відповіді на зазначені питання дають результати соціологічного 
дослідження, проведеного у 2016 р. фахівцями Науково-дослідного центру 
гуманітарних проблем Збройних Сил України [5]. 

З метою з’ясування суб’єктивної думки респондентів щодо результативності 
інформаційно-психологічного впливу з боку противника їм було задане питання: 
«Який приблизний відсоток особового складу, на Вашу думку, піддався 
інформаційно-психологічному впливу противника?». Переважна більшість 
респондентів (75,0%) при відповіді на зазначене питання вказали, що особовий 
склад ЗС України не піддався інформаційно-психологічному впливу з боку 
противника. На думку 12,1% опитаних майже кожен десятий 
військовослужбовець, який виконує завдання в районі проведення 
антитерористичної операції, піддався такому впливу. Частка тих, хто вважає, що 
до чверті особового складу знаходяться під інформаційно-психологічним 
впливом з боку противника, сягає не більше 6,5%. 

Респондентам також було запропоновано оцінити, на скільки ефективно 
ворог веде інформаційну війну проти особового складу ЗС України в районі 
проведення антитерористичної операції. Відносна більшість опитаних 
військовослужбовців вважають, що інформаційна війна проти особового складу 

                                           
* начальник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України. 
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ЗС України в районі проведення антитерористичної операції з боку противника 
ведеться «не ефективно» (23,2%) або її результативність «майже не 
відчувається» (20,5%). Достатньо ефективною її вважає кожен шостий із 
опитаних (17,6%). Значна частина респондентів (37,4%) не зуміла однозначно 
визначитися щодо цього питання та обрала варіант відповіді «важко 
відповісти». Окремі військовослужбовці, оцінюючи ефективність інформаційної 
війни з боку противника, скориставшись відповіддю «інше», зазначили, що вона 
ведеться «ефективно, але марно», має місце «більший вплив на населення», 
противник її веде «так само як і наші» тощо. 

Під час дослідження вивчалася і особиста реакція військовослужбовців ЗС 
України на інформаційно-психологічний вплив з боку противника. Майже 
половина опитаних (47,0%) не звертають увагу на спроби противника впливати 
на їхню свідомість, психологічні стани та поведінку. Понад 38,0% респондентів з 
числа військовослужбовців ЗС України байдужі до заходів інформаційно-
психологічного характеру з боку противника. Разом із тим, в частині випадків, 
противнику вдається викликати негативну реакцію у особового складу Збройних 
Сил України, а саме: 6,7% респондентів хвилюються за близьких для них 
людей; 3,0% – замислюються над змістом отриманої від противника інформації; 
0,3% – відчувають тривогу, страх. Близько 2,0% респондентів обрали варіант 
відповіді «інше», де описали свою реакцію на інформаційно-психологічний 
вплив противника: «завжди було смішно слухати їхні казки», «я сміюсь, але 
дехто слухає», «аналізую, мені їх шкода», «очі наповнюються кров’ю» тощо. 

Понад третина опитаних військовослужбовців (36,7%) відповіли, що їм не 
доводилося переглядати телепередачі, інтернет-сайти, прослуховувати 
радіопередачі або читати пресу, які надходять з Російської Федерації або 
окупованої території. Майже 30,0% респондентів вказали, що не дивляться їх 
принципово. Решта опитаних звертається до вище вказаних джерел з різних 
причин, а саме тому, що: «аналізують інформацію з різних джерел» (19,2%); 
«українських джерел інформації майже немає» (6,0%); «вони цікаві» (3,7%); 
«це єдине джерело інформації» (3,6%).  

Для з’ясування впливу російських ЗМІ на формування негативного 
ставлення місцевого населення до особового складу ЗС України 
військовослужбовцям було задане питання: «Чи погоджуєтеся Ви з тим, що 
інформація, яка поширюється у російських ЗМІ щодо подій на сході України, 
формує негативне відношення місцевого населення до українських 
військових?». Понад дві третини опитаних (68,1%) військовослужбовців 
погодилися з цим твердженням. Ще 14,1% респондентів з цим не погоджується, 
а 16,7% не змогли відповісти на це питання. Окремі військовослужбовці 
висловили власну думку та зазначили: «російське ТБ формує негативне 
ставлення до всього світу», «ми самі формуємо ставлення до нас». 

Таким чином, інформаційно-психологічний вплив противника на 
військовослужбовців ЗС України на час проведення дослідження не мав вкрай 
загрозливого характеру, особовий склад виявляє достатньо малу чутливість до 
нього. Разом із тим застосування противником засобів та форм інформаційно-
психологічного характеру певним чином позначається на психологічних станах 
та практичних діях військовослужбовців, а також на ставленні місцевого 
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населення до військовослужбовців Збройних Сил України. Все це необхідно 
врахувати у роботі відповідних структур та активно здійснювати інформаційно-
психологічну протидію негативному впливу всіма наявними засобами не тільки 
Збройних Сил України, а й Української держави в цілому. 
 
1. Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн 

і спеціальних інформаційних операцій : навч. посібн. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, О. А. Штоквиш 

та ін. ; за ред. В. М. Петрика. – К. : Росава, 2006. – 208 с. 
2. Почепцов Г. Г. Психологические войны. – М. : Релф-бук, К. : Ваклер, 2000. – 576 с. 

3. Информационно-психологическая и психотронная война : хрестоматия / под общ. ред. 
А. Е. Тараса. – Минск : Харвест, 2003. – 432 с. 

4. Індекс результативності російської пропаганди. Прес-реліз Київського міжнародного інституту 
соціології від 23.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kiis.com.ua/?lang= ukr&cat= 

reports&id=510. 

5. Інформаційно-психологічний вплив противника на особовий склад Збройних Силах України, який 
бере участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. – К. : 

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, 2016. – 57 с. 

 
В. В. Єфімова* 

 
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО 

 
Інформаційно-психологічний вплив – це вплив на свідомість інформаційно-

психологічними або іншими засобами, який викликає трансформацію психіки, 
зміну поглядів, думок, відносин, ціннісних орієнтацій, мотивів та стереотипів 
особистості. Кінцевою його метою є досягнення певної реакції, поведінки (дії 
або бездіяльності) особистості, яка відповідає цілям психологічного впливу. 

Вплив інформаційного простору на особистість військовослужбовця може 
здійснюватися різними способами, серед яких слід виокремити: дезінформацію, 
поширення чуток, залякування, маніпуляцію. Основними інструментами такого 
впливу є засоби масової інформації: газети, журнали, радіо, телебачення, 
Інтернет, листівки, плакати тощо. 

Інформаційно-психологічний вплив містить у собі сукупність методів, 
засобів та форм, уміле використання яких дозволяє ефективно вплинути на 
поведінку особистості, особливо у надзвичайних умовах. 

Науковими працівниками Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України у 2016 р. було проведено соціологічне дослідження 
«Інформаційно-психологічний вплив противника на особовий склад Збройних 
Силах України, який бере участь в антитерористичній операції на території 
Донецької та Луганської областей», де і було розглянуто питання щодо 
визначення основних засобів та форм, за допомогою яких противник 
намагається впливати на громадську думку, свідомість, підсвідомість, вчинки та 
дії військовослужбовців ЗС України, психологічні стани та почуття.  

                                           
* старший науковий співробітник науково-дослідного відділу прикладних соціологічних досліджень 
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
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На думку відносної більшості опитаних (41,9%) інформаційно-
психологічний вплив противника на військовослужбовців ЗС України в районі 
проведення АТО найчастіше здійснюється за допомогою телебачення. Понад 
третина (35,5%) респондентів такими засобами впливу назвали мережу 
Інтернет, а кожен сьомий (14,3%) з числа опитаних зазначив радіо. Близько 
чверті опитаних (24,1%) відзначили, що з метою інформаційно-психологічного 
впливу противник використовує смс-повідомлення, а майже кожен п’ятий 
респондент (18,3%) вказав на поширення чуток через місцеве населення. 
Натомість, незначна частина респондентів (2,7%) вказали на використання 
противником друкованих засобів інформаційно-психологічного впливу (листівок 
та плакатів).  

Найчастіше серед каналів російського телебачення, які мають можливість 
переглядати військовослужбовці ЗС України у районі проведення АТО 
називалися Росія-24 (40,0%), Росія-1 (40,0%) та НТВ (29,8%). Кожен п’ятий з 
опитаних вказав на можливість переглядати такі антиукраїнські канали, як 
ОПЛОТ-TV (20,7%) та Новоросія-TV (18,3%). Вказані телеканали здійснюють 
негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий склад ЗС України, 
викривляючи суспільно-політичну обстановку в районі проведення АТО та 
спотворюючи морально-етичні якості українських військових.  

За даними соціологічного опитування активного використання 
противником друкованих засобів інформаційно-психологічного впливу на 
військовослужбовців ЗС України не виявлено. Абсолютна більшість опитаних 
військовослужбовців у районі проведення АТО або ніколи не зустрічали 
(72,5%), або майже не зустрічали (23,4%) ворожі агітаційні листівки, брошури.  

Більшість опитаних військовослужбовців ЗС України для отримання 
інформації у районі проведення АТО користуються мережею Інтернет 
систематично (35,3%) або періодично (35,0%). Водночас понад чверть 
респондентів (28,0%) зазначили, що не користуються Інтернетом взагалі. 

Відносна більшість опитаних (42,1%) вказали, що не чули про поширення 
місцевим населенням чуток (неправдивої інформації) серед 
військовослужбовців. Водночас понад 5% респондентів зазначили, що місцеве 
населення «постійно» поширює чутки серед військовослужбовців. На думку 
майже чверті опитаних (24,5%) таке відбувається «інколи». 

Таким чином, у розпорядженні противника знаходяться різноманітні засоби 
інформаційно-психологічного впливу, що дозволяють йому цілеспрямовано 
впливати на громадську думку, свідомість та психологічні стани 
військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання в районі 
проведення АТО. Центральне місце серед засобів інформаційно-психологічного 
впливу противника посідає телебачення РФ та так званих ЛНР/ДНР. Мережа 
Інтернет та антиукраїнське радіомовлення також активно використовуються для 
здійснення інформаційно-психологічного впливу на особовий склад сил АТО. 
Друковані засоби – листівки, плакати, газети, буклети, інформаційні бюлетені, 
противником на сьогоднішній день використовуються меншою мірою порівняно 
з іншими засобами інформаційно-психологічного впливу. 
 

1. Інформаційно-психологічний вплив противника на особовий склад Збройних Силах України, який 
бере участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. – К. : 
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В. М. Панченко,* О. В. Шевчук** 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ 
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ВІД ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА 
 

У сучасному світі людині дуже не просто впоратися з величезним потоком 
інформації, що надходить з екранів телевізорів, радіоприймачів, газетних статей 
тощо. Стає значно важче критично її оцінювати, доводиться багато приймати на 
віру і користуватися тією інтерпретацією, яка нав’язується ззовні. Саме це 
використовує російська пропаганда для інформаційно-психологічного впливу на 
свідомість військовослужбовців Збройних Сил, а також населення України в 
районі проведення антитерористичної операції. Тому актуальним є визначення 
шляхів протидії інформаційно-психологічному впливу противника. 

Інформаційно-психологічна протидія – це комплекс заходів щодо 
прогнозування, профілактики та зриву інформаційного і психологічного впливу 
противника, нейтралізації його намагань дезінформувати та деморалізувати 
особовий склад наших військ, дезорганізувати його бойову діяльність. Відомо, 
що частини і підрозділи, які вирішуватимуть головні завдання, обов’язково 
підпадуть під масовий психологічний вплив противника. Райони зосередження, 
шляхи висування, бойові позиції будуть підпадати під радіомовлення та 
поширення листівок. А війська, які будуть знаходитись в обороні, потраплять у 
зону активного гучномовлення. Тому при організації протидії психологічним 
операціям противника одним із головних завдань є запобігання проникненню в 
психіку воїнів і населення руйнівних психологічних установок. Для цього з ними 
проводиться цілеспрямована робота щодо їх морально-психологічного 
загартування з метою створення такого морально-психологічного стереотипу, 
який нейтралізував би будь-який вплив противника, не залишаючи йому 
найменшого шансу на успіх. 

З метою пошуку додаткових шляхів ефективної протидії, а також 
підвищення захищеності особового складу Збройних Сил України від 
інформаційно-психологічного впливу противника в районі проведення АТО 
фахівцями Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України у 2016 р. було проведено соціологічне дослідження. 

                                           
* к.б.н., провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Збройних Сил України; 
** начальник відділу Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
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Майже половина опитаних військовослужбовців найефективнішим засобом 
протидії інформаційно-психологічному впливу противника вважає своєчасне 
доведення інформації щодо подій на сході України до особового складу. На 
думку чверті респондентів ефективним є роз’яснення військовослужбовцям 
обстановки, що склалася у районі проведення бойових дій та умови виконання 
завдань. Виступи керівного складу, представників органів державної влади і 
громадських організацій перед особовим складом, проведення занять із протидії 
інформаційно-психологічному впливу, а також проведення індивідуально-
виховної роботи командирів підрозділів вважають ефективними 16,5%, 14,2% 
та 10,6% опитаних відповідно. 

Як свідчать результати дослідження, в районі проведення 
антитерористичної операції противник постійно намагається негативно 
впливати на свідомість, підсвідомість та вчинки військовослужбовців ЗС України, 
а також на їх психологічні стани та почуття. На жаль, за допомогою засобів 
інформаційно-психологічного впливу йому частково вдається викликати 
негативну реакцію в особового складу Збройних Сил України.  

Серед основних чинників, що негативно впливають на ефективність 
інформаційно-пропагандистського забезпечення військовослужбовців, 
респонденти вважають невизначеність з національною ідеологією на рівні 
політичних еліт держави – 50,3% опитаних та недостатнє фінансування 
відповідних заходів – 43,1% респондентів. Кожен шостий військовослужбовець 
(16,0%) зазначив, що посадові особи недооцінюють або не розуміють 
важливості інформаційно-пропагандистської роботи. Понад 10,0% респондентів 
вважають історичні і геополітичні проблеми такими, що впливають на 
ефективність інформаційно-пропагандистського забезпечення. Майже 7,0% 
опитаних пов’язують це з проблемами на тлі розбіжностей у культурній 
спадщині України. 

За результатами аналізу даних соціологічного дослідження пропонується: 
– протидію інформаційно-психологічному впливу противника здійснювати 

відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України; 
– внести зміни до деяких законів України, які спрямовані на вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення та попередження й нейтралізацію 
потенційних і реальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, де 
передбачити механізми протидії негативному інформаційно-психологічному 
впливу противника; 

– на державному рівні здійснити технічні, інформаційні та інші заходи щодо 
обмеження прийому на території України ТВ-каналів Російської Федерації та 
самопроголошених ЛНР/ДНР, які мають антиукраїнський зміст та здійснюють 
негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий склад Збройних Сил 
України і населення України; 

– піддавати професійній експертизі регіональні та місцеві телеканали, 
відносно яких у військовослужбовців виникає підозра щодо антиукраїнського 
характеру, з наступним прийняттям встановленим порядком рішень щодо 
припинення їх діяльності. 
 

1. Почепцов Г. Г. Психологические войны. – М. : Релф-бук, К. : Ваклер, 2000. – 576 с. 
2. Навчальний посібник з воєнно-ідеологічної підготовки особового складу Збройних Сил України на 
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2016 навчальний рік / Н. А. Агаєв, А. О. Афанасьєв, М. В. Герасименко та ін. ; Мін-во оборони 
України, Наук.-дослід. Центр гуманітарних проблем Збройних Сил України / за заг. ред. 

І. С. Руснака. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2016. – 240 c. 

3. Інформаційно-психологічний вплив противника на особовий склад Збройних Силах України, який 
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Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, 2016. – 57 с. 
4. Методи протидії інформаційно-психологічному впливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

studopedia.su/13_60803_metodi-protidii-informatsiyno-psihologichnomu-vplivu.html 
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«ОПТИМІЗМ» І «ПЕСИМІЗМ»: 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ РЕФЛЕКСІЇ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ф. М. Медвідь,* Т. О. Курчина,** А. І.Твердохліб*** 
 

ГУМАНІТАРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 
 

В умовах зовнішньої агресії, російської культурної експансії та реалізації 
Українським народом свого права на європейський вибір забезпечення 
гуманітарної безпеки є стратегічним пріоритетом національної державної 
політики. Саме гуманітарні чинники – освіта, наука, культура, релігія, мова – 
мають непересічне значення для формування ціннісних засад суспільного 
розвитку, консолідації нації, утвердження національної ідентичності української 
громади. Гуманітарна безпека виступає важливою складовою системи 
національної безпеки держави. Політика національної безпеки в гумaнiтaрнiй 
cферi виступає як cукупнicть cуcпiльно-полiтичних зaходiв, cпрямовaних нa 
зaбезпечення зaхищеноcтi культурних, оcвiтнiх, нaукових, духовно-релiгiйних тa 
iнших життєво вaжливих iнтереciв тa цiнноcтей оcоби, cуcпiльcтвa, держaви, нa 
виявлення тa подолaння зaгроз тa викликiв у cферi культури, оcвiти, нaуки, 
релігії тощо [1, с. 221–244]. Функціональну модель політики національної 
безпеки в гуманітарній сфері на думку Л. Чупрія можна представити таким 
чином [2, с. 16; 3, с. 244–300] (див. схему). 

Звідси, головною метою полiтики нaцiонaльної безпеки Укрaїнcької 
держaви в гумaнiтaрнiй cферi є виявлення, подолaння та попередження зaгроз 
тa викликiв у cферi культури, оcвiти, нaуки, icторичної пaм’ятi тощо, що 
cприятиме доcягненню конcолiдaцiї, єдноcтi тa cоборноcтi Укрaїнcької держави, 
збільшенню її інтелектуального та історико-культурного потенціалу. 

Експерти виділяють тaкi рівні зaбезпечення полiтики нaцiонaльної безпеки 
в гумaнiтaрнiй cферi: концептуaльно-aнaлiтичний, нормaтивно-прaвовий, 
оргaнiзaцiйно-упрaвлiнcький тa реcурcний. Отже, гумaнiтaрнa безпека виступає 
якісним cтaном гумaнiтaрної cфери cуcпiльcтвa, зa якого зaбезпечуєтьcя 
реaлiзaцiя нaцiонaльних iнтереciв держaви, зaхиcт нaцiонaльних цiнноcтей, 
cтaбiльний розвиток cуcпiльcтвa тa зaхиcт невiд’ємних прaв i cвобод громадян 
[4, с. 12–15]. 

                                           
* д.політ.н., професор кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права 
Міжрегіональної академії управління персоналом; 
** к.політ.н., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом; 
*** аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом. 
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Cеред нaйбiльш aктуaльних чинникiв, що cпричиняють виникнення зaгроз, 

екcперти видiлили: недоcтaтнiй рiвень пiдтримки укрaїнcької мови як держaвної; 
нaдмiрнa полiтизaцiя гумaнiтaрної cфери; зaполонення iнформaцiйного проcтору 
зарубіжним інформаційним продуктом, що несе загрозу національним інтересам 
та цінностям; недоcтaтнiй рiвень пiдтримки розвитку культурних iндуcтрiй; 
недоcтaтнiй рiвень розвитку iнновaцiйних процеciв у cферi оcвiти, нaуки, 
культури тощо. 

Все це призводять до формувaння зaгроз у гумaнiтaрнiй cферi, зокремa: 
деконcолiдaцiї укрaїнcького cуcпiльcтвa; конфлiкту iдентичноcтей нa 
cвiтогляднiй, icторико-культурнiй, конфеciйнiй оcновi (протиcтояння cхiд-зaхiд); 
зроcтaння кcенофобiї тa роздiлення зa етнічною, релiгiйною, регiонaльною 
ознaкaми, поcилення нaпруження у cферi мiжетнiчних i мiжконфеciйних 
вiдноcин; зниження iнтелектуaльного потенцiaлу Укрaїнcької держaви, 
поcилення нaуково-технологiчного вiдcтaвaння Укрaїни вiд розвинутих крaїн; 
руйнування історико-культурної спадщини, вивіз культурних цінностей за 
кордон; втрaти морaльних тa духовних орiєнтирiв, зроcтaння девiaнтної 
поведiнки населення. 
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Отже, сaме cиcтемa нaцiонaльних цiнноcтей утворює прaвову, фiлоcофcьку 
тa етичну оcнову для зaбезпечення подaльшого icнувaння національної 
держaви. Їх втрaтa може призвеcти до зникнення нaцiї як носія суверенітету. 
Тобто можна говорити про інтегруючi та конcолiдуючi функцiї національних 
цінностей, що cпрямовaнi нa зaбезпечення єдноcтi, цiлicноcтi тa 
впорядковaноcтi cпiльноти. 

 
1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». – К. : НІСД, 2016. – 688 с. 
2. Чупрій Л. В. Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в 

гуманітарній сфері : автор. дис. … док. політ. наук. – К., 2015. – 44 с. 
3. Чупрій Л. В. Політика національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері. – К., 2015. 

– 508 с.  
4. Медвідь Ф. М., Мельниченко Я. Б., Твердохліб А. І. Гуманітарна безпека як сучасний фундамент 

українського суспільства // International Scientifie Conference Ekonomy and Society: modern foundation 

for human development : Conference Proceedings, Part І, Oktober 31, 2016. – Leipzig, Cermany : Baltija 
Publishing. – Р. 12–15. 

 
С. А. Лозниця 

 
ВІЗІЇ МИНУЛОГО: ПОЗИТИВНЕ І НЕГАТИВНЕ ПРОЧИТАННЯ ІСТОРІЇ 

 
Вивчаючи події минулого, історія надає можливості вибудови схеми 

«причина-наслідок», тобто, резюмуючи минуле, можна прогнозувати, у який 
спосіб краще діяти у майбутньому. Але тут постає питання про достовірність 
відображення подій, про те, яким чином тлумачити події своєї історії, адже 
інтерпретуючи їх, ми можемо розставляти різні акценти, тим самим надавати 
подіям нових сенсів, тлумачачи їх як негативні, або якщо такі події мали місце в 
історії, намагатися надати їм позитивного змісту. 

З-поміж розвідок, присвячених цій тематиці, звернімо увагу на праці, 
ключовим поняттям яких є таке проблемне питання, як «історичне мислення». 
Так, польський історик В. Вжосек звертає увагу на зв’язок між трактуванням 
минулого та тими історичними й культурними обставинами, у яких перебуває 
особа: «Мислення про минуле є узалежненим від обов’язкової у даний період 
візії історичного ладу та від актуальної візії ладу культурного» [див: 2, с. 178]. 
Інший автор – німецький історик і теоретик культури Й. Рюзен, зокрема, 
обстоює тезу про важливе значення метаоповідей у формуванні колективної 
ідентичності: «Яскраві приклади орієнтирно-значущих історій – метаоповіді, які 
формулюють уявлення великих груп про їхню належність, про їхню колективну 
ідентичність» [4, с. 310]. Продовжуючи далі своє міркування він намагається 
донести думку про те, яким чином можна через метаоповіді формувати своє 
історичне минуле: «Навіть там, де такі метаоповіді тематизують утрати, невдачі, 
гноблення й переслідування, а зрештою й масові вбивства, вони все одно 
слугують орієнтуванню причетних, яке зміцнює їхню ідентичність. Наприклад, 
історію своїх страждань вони можуть так концептувати, що вона виступатиме 

                                           
 к.філос.н., науковий співробітник відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії 

імені Г. С. Сковороди НАН України. 
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протилежністю, надією на кращий світ» [4, с. 311]. Втім Й. Рюзен при цьому 
уточнює, що «насамперед потрібно зважити на те, що історичне мислення, 
звичайно, не змінює фактів минулого, res gestae, «справ». «Кращими» мають 
стати не ці факти, а інтенційне оцінне переживання намірів людської діяльності 
й інтерпретування страждань над наявними передумовами й обставинами 
діяльності та страждань» [4, с. 312–313]. До подібного трактування історичних 
подій звертається також і політолог А. Базен, наголошуючи на важливості 
створення спільної історичної оповіді у вирішенні конфліктних питань 
історичних подій, зауважуючи при цьому, що «…мета роботи пам’яті полягає не 
в тому, щоб з’ясувати істину, а в тому, щоб виробити оповідь, яка могла би 
сприяти зближенню різних зацікавлених сторін» [1, с. 105].  

Одним із прикладів позитивного тлумачення власної історії можна назвати 
працю українського діяча культури і священика І. Огієнка (митрополит Іларіон). 
Наскрізною думкою, що проходить мало не через всю його працю, є теза про 
те, який значний вплив мала Україна на інші культури, зокрема російську, а 
також відкритість України до західних культур: «Україна ніколи не лякалася 
західної культури, і західний вплив широкою річкою котився до нас» [3, с. 35]. 
Ілюструючи вплив культур, І. Огієнко згадує заснування у XVІІ ст. Києво-
Могилянської академії: «…до нас у науку посилають своїх кращих синів всі 
православні слов’янські й неслов’янські землі – їдуть серби, болгари, їдуть 
румуни, їдуть з Москви» [3, с. 52]; призначення наших земляків на посади: «На 
службу до закордонних місій при дворах та посольствах завше кликали 
українців» [3, с. 101]; вчителювання українців: «…українці працювали по 
школах всієї Росії. Та й не тільки в самій Росії українці заклали школу, – […] 
вони закладали школи в Сербії та Болгарії» [3, с. 99]. Метою цих та інших 
прикладів, як можна припустити, є показати яким значним і високим був рівень 
української культури, і як це все було знищено тими чи іншими діями з боку 
Російської імперії. Так, зокрема, згадується нищівний вплив на українську мову 
та українську книгу, що відбувся за «…приєднання нашої церкви до московської, 
ще за патріарха Іоакима» [3, с. 153]; русифікацію, здійснювану царицею 
Катериною [3, с. 163]; Валуєвський циркуляр [3, с. 211–212], а також візу 
цензора на рукописі «Опытъ грамматики малороссійскаго язика»: «Нельзя же 
разрѣшать къ печати грамматики того языка, который обреченъ на небытіе» [3, 
с. 225].  

Підсумовуючи роздуми над трактуванням історичних подій, можемо, 
зокрема, звернути увагу на те, що, певна річ, описуючи події, які мали місце в 
минулому, ми не маємо змінювати факти, інакше історична наука позбавилася 
би свого сенсу – а саме історичної достовірності. Проте ми можемо надавати 
подіям нових змістів і, показуючи позитивні аспекти минулого, сприяти зміні 
свого теперішнього.  
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Т. В. Привалко 

 
НАСЛІДКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

В ОЦІНКАХ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ УСНОІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 
З березня 2014 р. Українським інститутом національної пам’яті 

реалізується проект «Майдан: усна історія». Його головною метою є створення 
електронного архіву усної історії, до якого би мали вільний доступ усі 
зацікавлені і який би міг слугувати вивченню цієї події. В цьому архіві 
планується оприлюднювати повні записи інтерв’ю (відео- або аудіо), їхні 
текстові розшифровки, світлини та інші документи. 

На разі матеріали опитування оприлюднюються у друкованих виданнях, 
які складають серію «Майдан від першої особи». Так, у 2015 р. вийшов перший 
її випуск «45 історій Революції Гідності»,1 у 2016 р. – другий – «Мистецтво на 
барикадах».2 Цього року готується третій випуск під робочою назвою 
«Регіональний вимір». У ньому будуть представлені спогади про події листопада 
2013 р. – лютого 2014 р., записані в областях України. Ці інтерв’ю проводилися 
викладачами, науковцями, музейними та архівними працівниками, 
громадськими активістами. Записи здійснювалися або на базі місцевих 
телерадіокомпаній або ж забезпечувалися власними силами інтерв’юерів. У 
регіонах вдалося зібрати 415 інтерв’ю, а всього в архіві нараховується понад 
1200 записів. 

Найактивніше усні свідчення збиралися у 2014–2015 рр. і вони мають 
переважно оптимістичне забарвлення. У ті роки розчарування наслідками 
Майдану ще не було масовим, до того ж на них справляли мобілізаційний вплив 
події на Сході України. Серед опитаних переважну більшість склали люди з 
громадсько активною позицією, які брали участь у Помаранчевій революції, 
інших протестних акціях, входять до певних громадських організацій та 
ініціатив. 

Так, Софія Бориско, 1993 року народження, студентка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка,3 згадує: «Звісно, Майдан 
мене змінив. Хоч деякі з цих змін не дуже тішать. Після Майдану я почала 
менше довіряти людям. Мабуть, тому, що коли цілих півроку програмуєш себе 
на те, що ти не знаєш, у кого що на умі, і можна довіряти тільки своїм… 

                                           
 к.і.н., доцент кафедри суспільних наук ВНЗ «Національна академія управління», співробітник 

Українського інституту національної пам’яті. 
1 Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко. – К. : 

К.І.С., 2015. – 320 с. : іл. 
2 Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко ; Укр. ін-т 

нац. пам’яті. – Вип. 2. – К. : К.І.С., 2016. – 304 с. : іл. 
3 Відомості про всіх оповідачів подаються на момент запису інтерв’ю. 
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Сподіваюся, з часом це пройде. А з позитивних моментів… Усі ці події навчили 
мене вірити у перемогу. Це коли ти знаєш: якщо йдеш за правдою – за тобою 
завжди буде перемога. Мене Майдан навчив не здаватися у будь-якій ситуації. 
І рухатись лише вперед. І завжди вірити у краще. Бо ще в грудні я не могла собі 
уявити, що все так закінчиться. Треба вірити. Оцього мене навчив Майдан».1 

Думка Сергія Пітіка, 1971 року народження, підприємця: «Якщо ми вже не 
один раз перемогли на Майдані, значить, люди впевнені, що в будь-якому 
випадку, коли влада піде не туди – ми скинемо їх пікою. Тобто ми знаємо: 
сьогодні ми підкоряємося владі, але якщо вона стане бандитською – ми її 
скинемо. Ми зайвий раз переконалися, що здатні швидко самоорганізуватися. Я 
раніше думав, що влада, яка перебувала під впливом Росії, занадто 
вкоренилася, а тепер я повірив, що ще за мого життя країна стане іншою, ми її 
збудуємо. Тобто я завжди знав, що вона буде іншою, що ми рано чи пізно її 
змінимо. Зараз я вірю, що це станеться».2 

Окреме місце серед інтерв’ю займають спогади творчих людей. Митці 
тонко відчувають дух часу, вловлюють його основні течії, і через свою позицію 
та творчість допомагають це зрозуміти іншим людям. Завдяки митцям діапазон 
суспільних рефлексій є насиченим і повномірним, і особливо потрібним для 
таких знакових подій, як Революція Гідності. Андрій Курков, 1961 року 
народження, письменник, кіносценарист, викладач ділиться про те, як вплинув 
Майдан на його творчість: «І в мені після Майдану, звичайно, багато чого 
змінилося. Я втратив велику частину свого почуття гумору. Раніше у моїх 
романах гумор чи іронія завжди були такою ознакою… майже фірмовою. Події 
Майдану мене трішки повернули у стан напруження періоду кінця радянської 
влади, коли я писав більш серйозні романи, намагаючись осмислити історію 
Радянського Союзу. Тобто зараз поступово якось мене розвертає знову в більш 
складну, менш масову і менш смішну літературу».3 

Про те, як варто сприймати наслідки Майдану розмірковує Зиновій Медюх, 
1959 року народження, бард: «Зараз кажуть про розчарування. Я маю за 
плечима шість майданів, і на всіх бачив розчарованих людей. Тому скажу так: 
не треба було зачаровуватись! Я їхав на Майдан, щоб вернути Януковича у 
Литву на саміт і щоб він підписував угоду. Я їхав туди, щоб Захарченка 
покарали. Я не їхав туди побожно молитися на Президента чи ще на якогось 
лідера. У нас є проблема з лідерами. Але слава богу, що спрацювало: з 
минулого Майдану ми навчилися розбиратися у політиках. Так, не кожен уміє 
справлятися зі своїми обов’язками, може, не вистачає кадрового відбору. Але 
більш-менш ми тепер знаємо, що того не можна, а те можна, те робимо, а того 
не робимо. І це є високий рівень самоорганізації людей. Ну, і має бути загальна 

                                           
1 Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко. – К. : 

К.І.С., 2015. – С. 51. (Дата запису інтерв’ю: 19 серпня 2014 р.) 
2 Там само. – С. 110. (Дата запису інтерв’ю: 13 липня 2015 р.) 
3 Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко ; Укр. ін-т 
нац. пам’яті. – Вип. 2. – К. : К.І.С., 2016. – С. 21. (Дата запису інтерв’ю: 12 квітня 2016 р.) 
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культура: там недопалок не кинути, там туалет не робити… Тобто це залежить 
від рівня суспільства… і його вже несе молодь — я це побачив».1 

В інтерв’ю, зібраних в областях, чітко проглядається зв’язок регіональних 
майданів зі столичним. Учасники протесту на місцях стежили за перебігом подій 
Майдану в Києві, долучалися до загальноукраїнських акцій, надсилали допомогу 
грошима, речами, ліками, організовували поїздки людей. Попередні перестороги 
щодо того, що спогади нестоличних мешканців будуть за емоційним 
забарвленням суттєво відрізнятися від тих, що записані від киян, не 
справдилися. Очевидно, інформаційний простір на час Майдану був досить 
однорідним і не в останню чергу заслуга у цьому соціальних мереж, особливо 
Фейсбука.  

Для прикладу можна навести фрагмент спогаду Тетяни Василик, 
1995 року народження, яка є помічницею керівника громадської організації 
«Тепле місто»: «Майдан для мене – це точка неповернення, не тільки в моєму 
житті, а й у житті країни. Здається, що з кожним роком він відходить все далі й 
далі. Більшість людей питають: «А що він дав?» Насправді я не можу собі 
уявити країни у випадку, якби він не відбувся. Я навіть не розглядаю такої 
ситуації, що він міг не відбутися. Це дуже був очікуваний Майдан. Так, як я 
пишалася своїм народом під час Майдану, я пишалася, читаючи книжки з історії. 
Я пишалася своїми друзями, які були поруч і ризикували життям, і продовжують 
це робити зараз. Це було найбільшим підтвердженням приналежності до чогось 
великого, чогось, що важко осягнути, яке могло бути на той момент. 

У житті кожної людини є такі моменти, коли треба перевіряти, чи ти 
«добро», чи «зло» – чи ти правильно рухаєшся, чи ні. І в мене ця точка 
пов’язана з Майданом: я задаю собі питання і ставлю себе в ту ситуацію – як би 
я вчинила тоді? Мені здається, у той час я завжди приймала правильні 
рішення».2 

У проекті «Майдан: усна історія» є кілька інтерв’ю з людьми, яких можна 
вважати противниками Майдану: 2 – колишніх беркутівців, 2 – учасників 
Антимайдану. Звичайно, наслідки Майдану в цих інтерв’ю називаються іншими і 
вони радше песимістичні. Аналіз цих записів буде доречним за умови 
накопичення більшої кількості спогадів такої категорї людей. Про те, що це 
можливо, свідчить досвід реалізації подібних проектів про схожі події: в Польщі 
– Рух «Солідарність», Чехії – «Празьку весну». Війна на Сході України та 
подолання її наслідків імовірно відтермінує можливість таких записів. Однак, без 
сумніву, такі записи потрібно робити – щоб об’єктивізувати комлекс 
усноісторичних джерел з історії Революції Гідності, а також, щоб сприяти 
формуванню культури діалогу. Налагодження такого діалогу є дуже нагальним, 
щоб не поглиблювати наявних ліній розколу в українському суспільстві та не 
породжувати нових. А також заради неповторення трагічних подій лютого 
2014 року. 

 

                                           
1
 Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко ; Укр. ін-т 

нац. пам’яті. – Вип. 2. – К. : К.І.С., 2016. – С. 85–86. (Дата запису інтерв’ю: 25 грудня 2014 р.) 
2
 Інтерв’ю з Тетяною Василик. Дата запису: 12 червня 2017 р. // Поточний архів Українського 

інституту національної пам’яті. 
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В. О. Магась* 
 

ПОПУЛІЗМ І ПРАГМАТИЗМ В УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ 
МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ 

В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

В роки Першої світової війни зростала суспільно-політична активність та 
прагнення до самоорганізації учнівської та студентської молоді. Безпартійною 
організацією молоді Наддніпрянської України, що розгорнула свою діяльність у 
1915–1917 рр. й ініціатива створення якої виходила від лівобережних українців, 
була Юнацька спілка (ЮС). Центром зародження Юнацької спілки стало місто 
Харків. У квітні 1915 р. було скликано з’їзд 15 самоосвітніх гуртків Лівобережної 
України. На з’їзді було створено Юнацьку спілку, що мала культурно-освітній і 
політичний характер. Головною її метою визнавалася підготовка свідомих 
робітників – «борців за кращу долю робочого люду». Передбачалося подальше 
перетворення ЮС на всеукраїнську організацію [3, арк. 42–43 зв.]. 

В подальшому відбулося ще кілька з’їздів та конференцій Юнацької спілки. 
Вже на другому з’їзді в травні 1916 р. ЮС задекларувала всеукраїнський 
характер своєї діяльності. За основу подальшої діяльності нею було взято 
програму російських соціал-демократів вцілому, а програму російських 
соціалістів-революціонерів лише у пунктах, що стосуються необхідності 
загальної революції та визволення представників пригноблених народів [2, 
арк. 30]. Загалом, ЮС у 1915–1917 рр. поступово перетворилася з безпартійної 
та міжпартійної організації на спілку соціалістичного спрямування. 

Невелика частина харківської молоді, що на початковому етапі влилася до 
ЮС, була носієм самостійницького консервативного світогляду. До лідерів цієї 
групи відносили А. Ковалівського та В. Алексеєнка. Націоналісти були 
представлені в кожній українській організації, а також серед соціалістів-
революціонерів та соціал-демократів, хоча й прагнули протидіяти надмірному 
захопленню соціалістичними ідеями, відстоюючи національний характер 
українського руху [5, арк. 142–142 зв.]. 

На згаданому установчому з’їзді ЮС у квітні 1915 р. А. Ковалівський 
увійшов до ЦВК ЮС як секретар [4, арк. 38–39]. Вже у травні 1915 р. 
незадоволений соціалістичними тенденціями, що домінували в організації, 
А. Ковалівський розпочав роботу зі створення «Українського національного 
кола» [4, арк. 66 зв.–67]. Процес формування «Українського національного 
кола» активізувався з початком нового навчального року в вересні 1915 р. [4, 
арк. 152–152 зв.] 

Національно налаштовану молодь не задовольняло москвофільство 
більшості харківських українців, котрі ігнорували ідею самостійності України. 
А. Ковалівським було створено, а студентом-медиком Харківського університету 
В. Алексеєнком оброблено проект програми планованої організації [4, 
арк. 66 зв.–67]. У передмові до програми була піддана жорсткій критиці 
соціалістична орієнтація значної частини української молоді. Останню автори 
програми поділили на дві категорії: «дзвонарів», що ідеалізували робітництво, 

                                           
* к.і.н., доцент, докторант Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. 



«Оптимізм» і «песимізм»: супільствознавчі рефлексії 
__________________________________________________________________ 

67 

та колективників, що ідеалізували селянство. Обидва напрями, на думку 
авторів, були чужими українській культурі. Характерними рисами обох напрямів 
називалися відсталість, інертність, «слинявість», хамство, схильність до 
безплідної балаканини, нерозуміння сучасного моменту та національних справ. 
Також проголошувався розрив з означеною частиною української молоді, а 
«націонал-демократизму» та його «соціалістичним» додаткам протиставлялася 
ідеологія націонал-аристократизму, яка мала базуватися на принципі 
шляхетності, котрий розумівся як самоповага та повага до інших. 
Запропонований А. Ковалівським і В. Алексеєнком проект містив програму-
максимум, котра виходила з неможливості створення самостійної української 
держави на сучасному для авторів етапі, оскільки «справи світового значення 
обернулися нещасливо для українства». У ній містилися вимоги: національно-
територіальної автономії для України, широкого впровадження української мови 
в усіх сферах життя тощо. В програмі-мінімум містилися загальнодемократичні 
вимоги [4, арк. 68–69]. Спроектована програма так і не була затверджена 
членами гуртка [4, арк. 152–152 зв.]. 

Оцінюючи вказаний проект програми, сучасний харківський дослідник 
С. Наумов вказує, що в ній А. Ковалівський «в образливій формі піддав 
невиправдано різкій критиці соціалістичну течію в українському русі» [1, с. 239]. 
На наш погляд критика А. Ковалівським соціалістів хоча й була висловлена у 
досить різкій формі, однак мала цілком раціональний та прагматичний характер 
і була зумовлена майже повним домінуванням серед тогочасної української 
молоді соціалістичних утопічних уявлень та ігноруванням нею ідеї самостійності 
України. 

Ідеї «Українського національного кола» так і не здобули належної 
підтримки і до вересня 1916 р. відбулося майже повне припинення діяльності 
українських націоналістів у Харківській губернії [5, арк. 204]. 

Таким чином, у роки Першої світової війни зростає політична активність 
учнівсько-студентської молоді, що проявилося в її самоорганізації. Домінуючою 
серед юнацтва була соціалістична популістична орієнтація. В Харкові таким 
тенденціям намагалася протидіяти невелика група націоналістичної молоді, 
прагматичні ідеї якої так і не набули належної підтримки.  
 

1. Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.) : 
монографія ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ, 2006. – С. 239–250. 

2. Центральний державний історичний архів в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 321. – Оп. 1. – 
Спр. 239. 

3. ЦДІАК України. – Ф. 326. – Оп. 2. – Спр. 132. 
4. ЦДІАК України. – Ф. 336. – Оп. 4. – Спр. 20. 

5. ЦДІАК України. – Ф. 336. – Оп. 4. – Спр. 36. 
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ФІЛОСОФІЯ ТА РЕЛІГІЯ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ 
 

Якщо говорити про зв’язок східної філософії та релігії, то межі між ними 
практично не існує. Вони взаємозалежні і практично єдині. Якщо говорити про 
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стосунки західної філософії і релігії, то слід зупинитися на такому напрямі, як 
релігійна філософія, для якої, як і для екзистенціальної філософії, головною 
проблемою є проблема людського буття. Релігія, яка за тривалий період свого 
існування накопичила багато різноманітних способів осмислення природних і 
соціальних явищ, безумовно, є одним із фундаментальних джерел цінностей та 
орієнтирів для людини. Способи релігійного осмислення дійсності відрізняються 
від наукових методів, мають свою специфіку. Найпоширенішими серед них є 
«ілюзія поза тілесності» та «містичне прозріння». 

Перша – є спробою умоглядно вийти зі свого індивідуального тіла, 
звільнитися від тілесності та побачити навколишній світ нібито збоку, 
відкриваючи тим самим причетність особистого буття до смислу всесвітньої 
цілісності. 

Друга – є способом заглиблення у власне особисте «Я», подолання межі із 
зовнішнім світом, злиття з потоком світових подій. Зрозуміло, що осмислення 
цих методів потребує спеціальної підготовки та відповідних умов. Проте 
помилково вважати релігію цілком самостійною у формуванні життєво важливих 
цінностей. Жодна із форм суспільної свідомості не існує ізольовано від інших. 
Релігія заповнює дефіцит інформації про смисл космосу, смисл життя людини і 
суспільства. Ці ж питання є предметом дослідження й інших форм суспільної 
свідомості, зокрема й філософії. 

У теоретичному плані пояснити релігійні ідеї, принципи має теологія як 
система обґрунтування та захисту релігійних вчень про Бога, його якості, ознаки 
та властивості, а також комплекс доведень істинності догматики, релігійної 
моралі. Теологія як одна з форм вираження релігійної свідомості має низку 
специфічних рис, які відрізняють її від філософії. 

Проблема співвідношення філософії і теології виникла в перші століття 
існування християнства і не втратила своєї актуальності до наших днів. 
Відмінність філософії від теології, на думку релігійних філософів, полягає в тому, 
що філософія не в змозі осягнути істини одкровення, недосяжні для людського 
розуму. З огляду на це основне своє завдання всі релігійно-філософські течії 
вбачають у доведенні необхідності, корисності, загальної значущості релігії для 
людини. 

Головне питання релігійної філософії – це питання про ставлення Бога до 
створеного ним світу та до людини і ставлення людини до Бога. Релігійна 
філософія дає своє вирішення онтологічних, гносеологічних, космологічних, 
соціальних та інших проблем. В основі релігійно-філософської онтології лежить 
вчення про Бога та доведення раціональності чи ірраціональності його буття. 
Для релігійно-філософської гносеології характерне роздвоєння об’єктів на 
природні та надприродні. Основою пізнання вважається одкровення, 
зафіксоване в системі догматів. Завдання ж філософії і науки – допомогти 
людині наблизитися до одкровення для укріплення віри. 

У релігійній філософії яскраво виражається теологічне вирішення 
соціальних проблем. Як правило, вся система суспільних відносин тлумачиться з 
позицій провіденціалізму (теологічна концепція історії як промислу Божого) і 
зводиться до божественної доцільності. Релігійна філософія представлена 
різними течіями, які мають спільні риси та ознаки. 
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Останнім часом традиційна релігійна філософія переживає певну кризу. 
Вона викликана труднощами усвідомлення сучасною людиною тих 
богословських догматів, які були сформульовані понад тисячу років тому за 
зовсім інших соціальних та духовних умов. Розвиток науки, філософії створює 
нові умови і для розвитку теології. 

 

В. І. Чура 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ БУКОВИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ В РІК 
ВІДЗНАЧЕННЯ 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ  

 

Втілення перебудовних реформ у СРСР на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. винесло 
на поверхню безліч прихованих соціально-економічних, політичних, 
національних та релігійних проблем. Регіонами УРСР, де релігійна ситуація 
відзначалася низкою особливостей, були Буковина і Закарпаття, як території, 
які чи не останніми потрапили до складу Радянського Союзу.  

Панування Румунської православної церкви та віддалене розташування 
галицьких греко-католицьких центрів уможливило вкорінення Російської 
православної церкви на землях Чернівецької області. Проте особливість 
релігійної ситуації полягала у міцних засадах протестантизму. Общини 
євангелістів, баптистів, єговістів, п’ятидесятників, адвентистів були чисельними. 
Активізацію греко-католицького релігійного ренесансу відзначав 17 грудня 
1987 р. секретар ЦК КПРС Ю. Єльченко. З трибуни пленуму обкому він говорив: 
«У зв’язку з наближенням 1000-ліття хрещення Русі католицькі церковники у 
змові з націоналістичними угрупуваннями на Заході намагаються посилити 
вплив серед наших людей» [1, арк. 11]. 31 грудня 1987 р. завідувач відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПУ Л. Кравчук звертав увагу місцевого партапарату на 
консолідацію протестантських общин Києва, Волинської, Донецької, 
Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей. Його турбувало й те, що 
серед п’ятидесятницьких громад Рівненської, Тернопільської, Львівської, 
Волинської, Чернівецької областей панувало прагнення покинути країну [2, 
арк. 53–55]. Почастішали випадки місіонерської діяльності єговістів з 
Хмельницької, Тернопільської та Львівської областей. 19 і 20 березня членам 
компартійного активу села Новосілки Кіцманського району вдалося запобігти їх 
спробі встановити контакти з місцевими віруючими [3, арк. 61–63]. 

У серпні-липні 1988 р. на Театральній площі у Чернівцях відбувалися 
масові зібрання євангелістів та велелюдні хрещення їх прихильників у р. Прут, 
котрі спричиняли погрози партапарату застосувати силу [4, арк. 67]. Як 
наслідок, комуністична влада посилила атеїстичний актив області, що 
нараховував 300 лекторів і 600 організаторів [5, арк. 46], створенням 450 клубів 
антисектантського спрямування. Проведено 97 диспутів та «свят радянської 
сім’ї» на тему «Давайте думати разом» [6, арк. 52]. У рубриці «На атеїстичні 
теми» надруковано 11 статей, котрі торкалися проблем сектанства. Одну з них 
опубліковано на шпальтах Новоселицької газети «Ленінським шляхом». Її автор 

                                           
 д.і.н., професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 



Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму 

___________________________________________________________ 

70 

закликав не допускати поповнення общин євангельських християн-баптистів за 
рахунок молоді району [7, с. 3]. 

Однак такі заходи не стосувалися Російської православної церкви. 4 травня 
1988 р. до уповноваженого Ради у справах релігій у Чернівецькій області 
А. Приходнюка звернувся буковинський єпископ РПЦ Антоній з проханням 
затвердити програму відзначення християнського ювілею. «Забувши» про 
атеїстичну доктрину, партапарат доклав чимало зусиль для сприяння тим, кого 
він десятками років афішував як ідейного ворога. Гостям виділено 3 готелі, 
3 ресторани, 10 автобусів, супровід Державтоінспекції та приміщення 
драматичного театру. Висвітлювали святкування журналісти компартійних ЗМІ. 
За вказівкою партапарату господарські служби привели в порядок православні 
каплиці та міське кладовище [8, арк. 19–26].  

На відміну від Буковини у Закарпатті у 1930 р. 47% населення регіону були 
прихильниками Української греко-католицької церкви, 15% – Сербської 
православної церкви, решта – римо-католицької та протестантської конфесій. 
Насильницьке вкорінення російського православ’я, через спротив місцевого 
населення та католицьких ієрархів Угорщини й Чехословаччини, проходило 
болісно. Незважаючи на тиск комуністичної влади у 1988 р. на теренах краю 
залишалося від 25 до 30 тис. віруючих, 19 домашніх церков та монастирів, 
70 священників та 50 монахів УГКЦ, які діяли підпільно [9, арк. 18–19]. 

13 вересня 1988 р. відділ агітації обкому фіксував проживання греко-
католицьких громад у 30-и селах Ужгородського, Виноградівського, 
Іршавського, Мукачівського, Перечинського районів та Ужгорода і Мукачевого. 
Звідти надійшло 53 вимоги офіційного визнання Української греко-католицької 
церкви та повернення її реквізованого майна. Священики Маргатич, Мадяр, 
Семедій, Головач, Отрутай, Шепа, Гафич обговорювали у розмовах з 
парафіянами можливість реєстрації греко-католицьких общин. Для цього 
7 серпня 1988 р. священнослужителі вчинили спробу відновити діяльність 
Боронявського монастиря у Хустському районі. Правоохоронці зупинили цю 
акцію та не допустили участі кількох тисяч паломників зі Львівської, 
Тернопільської та Івано-Франківської областей [10, арк. 98–102].  

Тривогу партійної верхівки викликала симпатія віруючих до Ватикану та 
антипатія до Московської патріархії. Тим більше, що в ЧССР відбулося 
скорочення православних общин з 288 до 80 парафій [11, арк. 26]. Тому в 
рамках програми «Атеїзм» розпочала роботу група досвідчених комуністів-
ідеологів. Їх «стараннями» 4 священиків попереджено письмово, 465 членів 
церковного активу отримали усні застороги, 25 – притягнуто до 
адміністративної відповідальності. За інформацією керівника Ради у справах 
релігій В. Івашковича 9 листопада 1988 р. задоволено клопотання 17 общин 
РПЦ щодо реєстрації приходів. 11 аналогічних звернень прихильників УГКЦ 
відхилено [12, арк. 17–21]. Реалізуючи волю партапарату, ЗМІ продовжували 
лякати громадян «ненависною унією». 24 жовтня телебачення транслювало 
програму «Ради істини», у ході якої уніатство засудили її колишні сповідники – 
оправославлені священики УГКЦ [13, арк. 27]. Обласна газета «Закарпатська 
правда» назвала одного зі сподвижників греко-католицизму Й. Терелю 
«смердючим злочинцем» [14, с. 2]. Іршавська районна газета «Нове життя» у 
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грудні 1987 р. надрукувала статтю директора СШ № 7 В. Керечанина із назвою 
«Цього забути не можна» [15, с. 3]. 23 січня 1988 р. ця «наукова розвідка» 
отримала продовження у статті того ж автора «Ще раз про унію». Дослідник 
намагався довести, що в роки Другої світової війни греко-католицькі священики 
під час сповіді вивідували інформацію про комуністів і розголошували її 
угорській окупаційній владі [16, с. 3]. 

Отже, комуністична атеїстична доктрина носила вибірковий характер і 
санкціонувала таємну співпрацю з Російською православною церквою, яка в 
очах проросійського компартапарату була виразником духовної єдності 
слов’янського світу. 
 

1. Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО). – Ф. 1. (Закарпатський обком Компартії 
України). – Оп. 30. – Спр. 66. – Арк. 11. 

2. Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО). – Ф. 1 (Чернівецький обком Компартії 
України). – Оп. 60. – Спр. 80. – Арк. 53–55. 

3. ДАЧО. – Ф. 1. – Оп. 60. – Спр. 80. – Арк. 61–63. 

4. ДАЧО. – Ф. 1. – Оп. 60. – Спр. 80. – Арк. 67. 
5. ДАЧО. – Ф. 1. – Оп. 60. – Спр. 49. – Арк. 46.  

6. ДАЧО. – Ф. 1. – Оп. 60. – Спр. 48. – Арк. 52. 
7. Ленінським шляхом. – 1988. – 7 січня. – С. 3. 

8. ДАЧО. – Ф. 1. – Оп. 60. – Спр. 100. – Арк. 19–26. 
9. ДАЗО. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 85. – Арк. 18–19. 

10. ДАЗО. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 58. – Арк. 98–102. 

11. ДАЗО. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 85. – Арк. 26. 
12. ДАЗО. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 96. – Арк. 17–21. 

13. ДАЗО. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 85. – Арк. 27. 
14. Рішко М. «Пророк» у вишиваній сорочці // Закарпатська правда. – 1988. – 29 січня. – С. 2. 

15. Керечанин В. Цього забути не можна // Нове життя. – 1987. – 23 грудня. – С. 3. 

16. Керечанин В. Ще раз про унію // Нове життя. – 1988. – 23 січня. – С. 3. 
 

О. В. Чура* 
 

РЕЦЕПЦІЯ КОМПАРТІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ ЛЬВОВА РЕЛІГІЙНОГО 
РЕНЕСАНСУ У РІК 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ 

 

Значним чинником наростання релігійного відродження у Львові було 
святкування 1000-ліття хрещення Київської Русі-України. Незважаючи на те, що 
урочистості проходили за російським сценарієм, вони пожвавили відродження 
забороненої комуністами у 1946 р. Львівським псевдособором Української греко-
католицької церкви. 

Згідно із секретними даними завідувача ідеологічним відділом міськкому 
О. Масляника у Львові нараховувалося 16 православних церков, 2 римо-
католицькі храми, 2 молитовні будинки, 933 общини євангельських християн-
баптистів, 453 – адвентистів сьомого дня, 2 299 – християн віри євангельської, 
350 – п’ятидесятників, 900 – Свідків Єгови та 10 сімей розкольників. Таємно 
діяли 25 церков, 23 монастирі, 68 священиків та 131 монах УГКЦ. 23,4% 
хрещень, 19,8% вінчань та 25,4% похорон львів’яни дискретно проводили за 
греко-католицьким звичаєм [1, арк. 29–31]. 

У рік відзначення ювілею в апарат Уповноваженого у справах релігії 

                                           
* к.і.н., редактор прес-центру Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Ю. Решетила надійшло понад тисячу заяв з вимогами реєстрації греко-
католицьких общин. Таємна інформація керівника відділу пропаганди і агітації 
обласного комітету КПРС-КПУ, датована 5 жовтня 1988 р., свідчила, що у Львові 
відбулося 1 325 зібрань прихожан УГКЦ. Винятково хвилював партпрацівників 
зв’язок священнослужителів з лідерами правозахисного руху та їх контакти з 
католицькими ієрархами у Польщі та Ватикані [2, арк. 48]. Найактивнішими були 
священики В. Стернюк, Г. Будзинський, Г. Богун, Ф. Курчаба, М. Гаврилів, 
М. Залізняк, В. Стасишин, М. Винницький [3, арк. 142]. 

Як наслідок, перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький 4 серпня 1988 р. 
наказував керівнику львівських партійців Я. Погребняку посилити протидію 
уніатським проявам і взяти під особистий контроль організацію цієї роботи [4, 
арк. 45]. Секретар ЦК Ю. Ельченко і голова УКГБ М. Голушко рекомендували в 
антиуніатських цілях дозволяти реєстрацію нових приходів Російської 
православної церкви [5, арк. 47]. У зв’язку з цим львівський обком отримав такі 
інструкції. 1. Уточнити чисельність, соціальний склад, географію поширення, 
ступінь активності греко-католицьких віруючих та їхніх лідерів. 2. Оперативно 
інформувати ЦК про настрої в цьому середовищі та дії місцевих рад. 3. Посилити 
профілактичну і роз’яснювальну роботу, зосередити зусилля на попередженні 
порушень законодавства. 4. Продовжити практику оперативних нарад 
секретарів, завідуючих відділами обкому партії, уповноважених Ради у справах 
релігій. 5. Засобам масової інформації організувати виступи православного 
духовенства та віруючих із засудженням унії. 6. У формуванні загальної думки 
використовувати виступи православних релігійних діячів, в тому числі 
зарубіжних, на ювілейних урочистостях в Москві, Києві, Львові. 7. Посилити 
контроль за дотриманням законодавства про культи в населених пунктах, 
релігійних об’єктах, недіючих церквах, монастирях, каплицях, «святих місцях». 
8. Відпрацювати можливі варіанти недопущення протизаконних дій зі сторони 
уніатських екстремістів, у випадку порушення – використовувати силу 
радянського законодавства [6, арк. 41]. 

Керівництво львівського міськкому так налаштовувало дії комуністів: «Ми 
повинні твердо стояти на позиціях, що відродження уніатської церкви політично 
шкідливе і неможливе» [7, арк. 23]. Партапарат рекомендував використовувати 
антикатолицькі промови релігійних сановників РПЦ, що лунали на урочистостях 
з нагоди 1000-ліття хрещення в Москві, Києві та Львові [8, арк. 30]. Для 
підвищення контролю за дотриманням законодавства про культи пропонувалося 
здійснювати стеження за об’єктами, які можуть бути небезпечними: недіючими 
церквами, монастирями, каплицями. Рекомендувалося письмово попередити 
кожного греко-католицького священика про кримінальну відповідальність за 
порушення чинного законодавства [9, арк. 51]. Ідеологічний відділ обкому 
вимагав посилити вплив на населення за допомогою організації роз’яснень 
радянського законодавства. Органи КДБ зобов’язувалися проводити бесіди з 
особами, схильними до уніатської релігійності, переносити на час релігійних 
свят атеїстичні зібрання, практикувати чергування трудових колективів біля 
культових споруд [10, арк. 102]. 

Виконуючи ці настанови, секретар міськкому Т. Сільвестрова інформувала 
обком, що силові структури виявили мережу домашніх церков і монастирів та 



«Оптимізм» і «песимізм»: супільствознавчі рефлексії 
__________________________________________________________________ 

73 

звинуватили священника Б. Смука у протиправній діяльності. Він встиг передати 
церковні атрибути машиністу ВО «Львівтеплокомуненерго» І. Білику, за що той 
отримав адміністративне покарання [11, арк. 115]. Внаслідок рішення парткому 
дезінфекційної станції Залізничного району трудовий колектив засудив дії 
священника В. Вороновського, який висповідав хвору жінку. Уповноважений 
ради у справах релігій Ю. Решетило ознайомив обком з даними КДБ і МВС щодо 
кількості віруючих, притягнутих до відповідальності. 876 осіб покараних за 
релігійні переконання засвідчували перебудовану «компартійну 
демократизацію», яка не відрізнялася від застійних часів [12, арк. 117]. 

Таким чином, відзначення християнського ювілею спричинило активізацію 
релігійного ренесансу у Львові щодо легалізації греко-католицьких громад міста. 
Компартійна влада Львова таємно підтримувала РПЦ як союзника в боротьбі 
проти УГКЦ. Механізмами протидії з боку комуністичних структур були 
профілактичні бесіди, адміністративний тиск, кримінальні справи, ліквідація 
домашніх церков і монастирів, знищення уніатської релігійної атрибутики. 
Однак, незважаючи на ці переслідування релігійні переконання львів’ян 
залишалися стійкими, позаяк ґрунтувалися на глибоких національних традиціях.  
 

1. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. 4 (Львівський міськком Компартії 
України). – Оп. 49. – Спр. 99. – Арк. 29–31. 

2. ДАЛО. – Ф. 3 (Львівський обком Компартії України). – Оп. 62. – Спр. 301. – Арк. 48. 

3. ДАЛО. – Ф. 4. – Оп. 47. – Спр. 15. – Арк. 142. 
4. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1 

(Центральний комітет Компартії України). – Оп. 25. – Спр. 3330. – Арк. 45. 
5. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3330. – Арк. 47. 

6. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3330. – Арк. 41. 
7. ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 62. – Спр. 430. – Арк. 23. 

8. ДАЛО. – Ф. 4. – Оп. 49. – Спр. 99. – Арк. 30. 

9. ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 62. – Спр. 301. – Арк. 51. 
10. ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 62. – Спр. 327. – Арк. 102. 

11. ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 62. – Спр. 370. – Арк. 115. 
12. ДАЛО. – Ф. 3. – Оп. 62. – Спр. 370. – Арк. 117. 

 

Г. О. Берсенєва,* М. Г. Кітов** 
 

ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ 
З ПИТАНЬ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КЛОНУВАННЯ 

 

Результати новітніх досліджень у галузі генної інженерії містять у собі 
потенційну загрозу для людства. Поки йшлося про ефективність клонування в 
рибному господарстві, тваринництві, рослинництві тощо, то проблема не набула 
такої гостроти, як при спробах клонування людини. Виникла потреба 
теоретичного осмислення наслідків такого кроку, адже будь-який спосіб 
клонування, випробуваний на ссавцях, може бути застосований і до людей. У 
цьому випадку суспільство потрапить у ситуацію реальної множинності, в якій 
не відрізнити, де генетично справжня істота, а де – штучно створена. Мораторій 
на дослідження в галузі генної інженерії, накладений у 1974 р., є свідченням 

                                           
* аспірантка Національного університету харчових технологій; 
** д.філос.н., завідувач кафедри філософії Національного університету харчових технологій. 
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зростання тривоги прогресивно налаштованих вчених за долю соціального 
застосування наукових досягнень. Мораторій був знятий тільки після гострих 
дебатів щодо гарантій, які виключають їх використання на шкоду людині. Проте 
вже у 1998 р. американський фізик Р. Сід на симпозіумі з репродуктивної 
медицини заявив про намір приступити до робіт з клонування людини разом з 
групою медиків і осіб, що прагнуть мати копії або бути донорами [1, р. 26]. Така 
заява викликала широке обговорення питання достатності засобів безпеки при 
клонуванні. 

Дослідження громадської думки в США з цього питання показали, що 
багато вчених незадоволені прагненням офіційної влади представити проблему 
«витоку» з лабораторій штучно створених мікроорганізмів і зараження ними 
населення тільки як технічну проблему, залишаючи осторонь філософські, 
етичні та політичні аспекти [2, с. 189]. Отже, революційна ситуація в генетиці 
викликає філософську рефлексію з приводу найближчих і віддалених наслідків 
втручання в людський генотип. Соціальні проблеми, пов’язані з проектом 
генома людини, нагадують про те, що застосування наукових результатів з 
клонування залежить від моральної відповідальності людства в цілому. Людина 
на сьогодні здатна змінити не лише власні гени, але й гени будь-якого організму 
– тобто, екосистему всієї планети. Така діяльність людина усуває саму ідею 
Бога. 

Не випадково всі релігійні інститути наполягають на тому, що у формуванні 
людини потрібно прагнути до розкриття образу і подоби Бога в ньому, а не до 
створення блюзнірської пародії на його особистість. Клонування – це виклик 
релігійним цінностям, зрада її принципам. Генетично успадковані риси не 
визначають всю природу людини. На думку представників релігії безглуздо було 
б намагатися генетично сконструювати такі складні людські якості, як щирість, 
співчуття, любов до ближнього тощо. Проте в рамках цього вчення питання 
стоїть не про те, чи може людина реконструювати душу і тіло іншої людини, а 
про те, чи потрібно це робити. При аналізові таких форм людської діяльності, як 
біоінженерія і клонування, представників релігії цікавлять насамперед наміри і 
бажання, що лежать в основі цієї діяльності. Егоїстичні бажання не можуть 
лежати в основі благих вчинків. Церковники вказують на серйозний 
психологічний ризик, пов’язаний не тільки з клонуванням, а й будь-якою 
технологією, яка дає більший контроль над процесом відтворення, ніж та, яку 
ми маємо сьогодні [3, р. 221].  

Ідеологічне замовлення на євгеніку [4, с. 426–444; 5], яка передбачає 
втручання в природу людини, використання досягнень генетики в цілях 
державної політики, формулювання ідеї штучного відбору в умовах ослабленого 
природного, свідчить про віроломство псевдонауковців [6].  

Таким чином, у галузі забезпечення безпеки можна виділити основні 
принципи, що регулюють діяльність в інформаційному середовищі, сутність яких 
полягає в таких особливостях: 

1. Принцип доступності, який характеризує забезпечення максимального 
рівня доступності інформації для кожного члена інформаційного суспільства, 
подолання політичної, економічної та інших видів обмежень і дискримінації, 
врегулювання питань монополізації та демократичного управління в 
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інформаційному середовищі. 
2. Принцип повноти і цілісності інформації вказує на необхідність 

вирішення питань забезпечення безпеки інформації і якості ресурсів, 
зосереджених у світових інформаційних системах і мережах. 

3. Принцип конфіденційності, який спрямований на врегулювання питань 
захисту персональних даних від витоку, втрати секретності та модифікації 
різними способами в процесі діяльності інформаційних провайдерів і виробників 
баз і банків даних в інформаційному співтоваристві. 

4. Принцип відповідальності має забезпечити ціннісні орієнтири і морально 
регулювати професійну діяльність фахівців в процесі застосування генної 
інженерії та клонування.  
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Л. М. Смольська* 

 
ПОЗИТИВНО-ОПТИМІСТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПРИКЛАДНА ФІЛОСОФІЯ 

 
Тотальна криза, що ніяк не розв’язується, викликає песимізм на рівні 

країни та індивідуальному рівні громадян: зневіру та нездатність долати 
ментально-емоційні й матеріальні труднощі. Як зазначає Т. Титаренко, 
чинниками, які позначають внутрішню кризу, є невизначеність майбутнього, 
відсутність достатнього життєвого досвіду подолання негативних станів. Таким 
досвідом могли би стати соціальні зразки позитивно-оптимістичного мислення у 
відповідно створеному турботливому середовищі, в якому би мала зростати 
особистість. 

«Оптимістичне» та «оптимальне» пов’язані етимологічно та за сучасним 
змістом: optimus означає кращий. Оптимістичний стан є оптимальним, тому що 
викликає в уяві кращий варіант розвитку подій. Це супроводжується 
виробленням нейронами якісної енергії для подальших дій. Такий стан мотивує і 
додає сил, слугує хорошим результатам діяльності. 

Вже традиційно склалося, що оптимістичні стани асоціюють з позитивним 
мисленням («positum» означає латиною «той, що даний», «фактичний»). Якщо 
зв’язати оптимізм із позитивом у їхній етимології, то отримаємо чітке уявлення 
про позитивно-оптимістичне мислення: це сприйняття та тлумачення того, що 
дано у вигляді неприємного, як відправної точки для покращення. 

Зв’язок мислення з афективним станом наміру змінитись шукав Ю. Орлов. 

                                           
* к.психол.н., доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
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Він зазначив, що в психології найбільш вивченим є пряме мислення, яке вирішує 
конкретні зовнішні задачі (problems). Проте існує категорія задач або проблем, 
що носять внутрішній характер, пов’язаних із переживанням душевного болю. 
Процес свідомих зусиль, спрямований на подолання неприємного й 
непродуктивного стану, є прерогативою особливого здоров’язберігаючого або 
саногенного мислення, яке можна віднести до позитивно-оптимістичного. 
Саногенне мислення у функціональній якості дає ефект «погашення 
негативного заряду», і визначається автором як таке, що дозволяє 
дисоціюватися від переживання негативних емоцій, що призводять до 
захворювань. Так, людина визнає біль, її природність та необхідність, потім 
питає себе: яке покращення цей біль викликає, якщо не зараз, то в ближчому 
майбутньому? Не завжди відповідь очевидна, і саме оптимістичне налаштування 
дає впевненість у великому смислі того, що відбувається – з позиції 
перетворень, які проявляться в процесі подальшого життя. 

На нашу думку, позитивне мислення – процес внутрішньої фільтрації, 
надання смислових акцентів та стратегічний вибір за критерієм блага. 
Очевидно, що позитивно-оптимістично мислення – характеристика суб’єкта як 
людини зрілої та легкої одночасно. Її зрілість – у розважливості, а легкість – у 
дитячій пластичності та переключуваності. 

Оптимістично-позитивне мислення є активним творчим процесом, що 
великою мірою пов’язано з «Я-концепцією», з таким собі «хеппі»-наративом, 
який сприяє оптимістичним особистісним настановам. Наратив оптимістичного 
позитиву, згідно з концепцією Н. Чепелевої, є сюжетною канвою оптиміста, 
позитивної особистості, в його рольовій самоідентифікації. Л. Киричук вказує на 
двовекторність позитивного мислення людини-оптиміста: вирішення зовнішніх 
задач та внутрішній процес особистісного зростання. 

На основі вищезазначеного даємо наступне проміжне визначення: 
позитивно-оптимістичне мислення є інтелектуальним процесом, що 
розгортається як конструктивна інтерпретація ситуації та вибір такого варіанту 
розв’язання афективно забарвленої внутрішньої проблеми, який дозволить 
зберегти здоров’я суб’єкта та сприятиме його особистісному росту. 

Так, можна припустити, що здатність позитивно-оптимістично мислити 
формується відповідно до ціннісних орієнтацій, що виражаються у «Я-концепції» 
особистості К. Роджерса, її життєвому сценарію за Е. Берном, конституюванні 
автонаративу, згідно з Н. Чепелевою та Т. Титаренко. 

Л. Киричук досліджував особливості дискурсу позитивного мислення, яке, 
на його думку, є видом спілкування, що відображає оптимістичний погляд на 
проблемну ситуацію, являє переоцінку пережитого негативного досвіду в 
термінах позитивної оцінки. Тобто в процесі розповіді відбувається 
рефреймування ситуації та акцентування сприйняття її суб’єктом як позитивної. 
Так людина реалізує свою природу творця блага, хеппі-ендів – інтерпретаціями 
та знайденими смислами вона забезпечує розрядку, знімає напруження для 
подальшого життєздійснення. 

Засновник логотерапії В. Франкл, осмислюючи свій досвід перебування в 
Освенцимі, стверджував, що найбільші шанси вижити в нестерпних умовах 
концтабору мали ті, хто був орієнтований на майбутнє, на сенс життя, яке вони 
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хотіли прожити, долаючи нелюдські умови. Маючи той смисл, саме там вони 
відчували надзвичайне піднесення. Просвітлення, навіть екстаз та подальша 
щаслива доля починалася в нелюдських стражданнях – для тих, хто і 
підкорився, і не підкорився їм одночасно. 

Позитивне мислення не є гарантом контролю – неможливо і немає сенсу 
перебувати лише в приємному, ще й методично забезпечуваному стані. Фактори 
випадковості та невизначеності вплітаються в життєвий континуум разом із 
традиціями та педагогічними моделями, що претендують на гарантованість 
бажаного «результату», але не забезпечують його. Життя як відкритий сценарій 
пишеться його суб’єктом – автором. До провідних факторів розвитку, таких як 
«невизначеність», «незавершеність», «системність», додаємо фактори цікавості 
та легкості переміщення. Автор пише життя, як і життя пише автора. Вихід за 
межі лінійної детермінованості викликає у суб’єкта енергетично джерельні 
стани, які живлять його творчість засобами імпульсів. У цьому – беззаперечний 
оптимізм буття. 

 
Н. В. Чуприк* 

 
ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Готуючи планомірно і цілеспрямовано майбутніх фахівців різного профілю, 

вищі навчальні заклади прагнуть досягнути і загальних цілей, які передбачають 
виховання активних, свідомих громадян України. 

При цьому слід не забувати, що ми живемо в постмодерному, 
інформаційному суспільстві. Підвищення ролі знань зумовлює зростання 
значення високоосвіченої і висококомпетентної технічної еліти, для якої вже не 
властива відданість високим моральним принципам, почуття особистої 
відповідальності за майбутнє свого народу чи нації. 

Для сучасної людини головною цінністю стає новизна, остання модель 
будь-якого предмета споживання вважається ліпшою, від попередньої, 
втрачається інтерес до класики. Класичні форми культури сприймаються як 
«колишні», а отже – не сучасні. Сталася підміна критеріїв, коли вартісним 
вважається те, що є популярним, а «диктат популярності – це диктат грошей». 
Мистецтво комерціалізується, а особистість уніфікується, примітивізується, 
стандартизується. Збіднюється емоційний і духовний світ людини, у зв`язку з 
тим, що вона дедалі більше має справу не з предметним світом, а з його 
моделями, символами, знаками. 

Цілком очевидно, що мова символів не може замінити мови предметно-
смислової, як і візуальний контакт не може замінити реального. Чи можна і як 
зберегти особистість, індивідуальність, одночасно готуючи 
висококваліфікованих фахівців? 

Спробуємо розглянути цю проблему через психологічний механізм 
навчальної діяльності. Навчальна діяльність – це суб`єкт-суб`єктна взаємодія у 

                                           
* викладач методист, викладач вищої категорії відділення «Правознавство» Таращанського 
державного технічного та економіко-правового коледжу. 
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певних умовах, певній ситуації. Структура цієї взаємодії включає такі елементи: 
1-й суб`єкт – викладач, 2-й суб’єкт – студент, і ситуація, умови взаємодії, тобто 
спільної навчальної діяльності. 

У низці педагогічних праць описуються типи викладачів, їх стиль 
викладання, структура, рівень педагогічної майстерності і т.д. Зупинимось на 
тому, що робота викладача – це виконання ним своїх професійних обов’язків з 
усіма наслідками, що звідси випливають. Викладач є ініціативним суб’єктом, 
активність якого направлена на інший суб’єкт – студента. 

З точки зору психології – діяльність визначається як зовнішня (фізична) і 
внутрішня (психічна) активність людини, що регулюється усвідомленою метою. 
Складовими діяльності є дії та операції, що співвідносяться з потребами, 
мотивами, цілями. Першопричиною діяльності виступає потреба. Це 
неусвідомлений стан організму, який ще не має конкретного предметного 
вираження. Вона виникає як своєрідний сигнал про те, що для нормальної 
життєдіяльності чогось не вистачає. Усвідомлений аналіз цього стану 
призводить до виникнення мети (цілі). Іноді потреба зразу спонукає людину до 
діяльності, тобто породжує мотив, але частіше мета виступає своєю активною 
стороною в якості мотиву. Тобто мотивація – процес спонукання людини до 
конкретних форм діяльності чи поведінки для досягнення намічених цілей. 
Опитування студентів першого курсу показало, що мотивом вибору навчального 
закладу і спеціальності для когось було бажання оволодіти вибраною 
професією, для інших – це вибір батьків, близькість до місця проживання, 
фінансова доступність і т.д. 

Мотивація є основою подальшого пізнавального навчального процесу. 
Найпоширенішими причинами недостатньої мотивації є: навчання не з власного 
бажання, неправильний вибір фаху, відсутність відчуття важливості матеріалу, 
відволікання, перевантаження, втома, страх. Успішна навчальна діяльність 
формує феномен синергії – найвищої форми діяльності в усіх сферах життя, 
коли один плюс один дорівнює трьом і більше. 

Процес учіння – це оволодіння навчальними дисциплінами, кожна з яких 
складається з окремих тем. Вивчення кожної з тем досягається активізацією всіх 
психічних процесів та психічних властивостей: сприймання, уваги, уяви, пам’яті, 
мислення, а також сили волі, емоцій, характеру. Сприймання інформації, увага 
при роботі з нею, запам’ятовування, використання методів мислення: синтезу, 
аналізу, порівняння, узагальнення – сприяють осмисленню інформації, 
знаходження причинно-наслідкових зв’язків. 

Кінцевий інтелектуальний продукт більш чіткіше формується, корегується і 
закріплюється в процесі обговорення, дискусії, тобто обміну інформації з іншими 
учасниками спілкування. Крім внутрішніх факторів на процес учіння впливають і 
зовнішні: збільшення чисельності студентських груп, зменшення кількості 
дисциплін, збільшення тем самостійного вивчення за рахунок аудиторних 
занять, зменшення часу безпосереднього спілкування за рахунок збільшення 
часу знаходження в Інтернеті. 

Недостатня активізація психічних ресурсів, вплив негативних зовнішніх 
факторів дають в результаті не завжди якісного фахівця, повноцінну 
особистість. 
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Сучасне деідеологізоване суспільство «комп’ютерної демократії» змінює 
ціннісні орієнтації, сприяє занепаду моралі, посилює взаємовідчуження людей. 

Тільки спільними зусиллями держави, навчальних закладів, сім’ї як 
соціального інституту можна зберегти українську ідентичність, християнську 
особистість і виховати високоосвічене молоде покоління. 

 
І. В. Нікітіна* 

 
ОПТИМІЗМ І ПЕСИМІЗМ 

ЯК ПОХІДНІ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 
 

Психологічна траєкторія формування оптимізму і песимізму молодої 
людини прямо пов’язана з розвитком самоставлення її особистості й має 
циклічний характер. Це пов’язано з процесами адаптацїї та самореалізації, які 
закономірно перетинаються та почергово актуалізуються під час розвитку 
молодої людини. Вузловим моментом цього виступає прийняття смислу “Я” як 
позитивної оцінки нового зв’язку “Я” з соціумом, внутрішніх потенційних 
ресурсів із можливостями самореалізації. Смисл “Я” випливає з розбіжності “Я – 
потенційного” та “Я – наявного”. Спонукальна функція мотиву набуття суб’єктом 
смислу “Я” полягає в репрезентації у свідомості людини можливих образів “Я” у 
майбутньому та емоційно привабливих асоціацій з ними у зв’язку з вчинками, 
які суб’єкт може здійснити. Смисл “Я” – це не тільки перспектива, а й міра 
досягнутого людиною, позитивна оцінка досягнутого власним “Я”. 

Усвідомлюючи власні границі, обмеженість розвитку, невдоволеність 
собою, суб’єкт переживає або оптимістичне, або песимістичне майбутнє, 
намагаючись руйнувати межі наперед визначеності з боку соціуму. Психологічна 
і педагогічна допомога студентам у пошуках та прийнятті смислу “Я” полягає в 
тому, щоб зорієнтувати їх на оптимальний вибір реалістичного “Я” – 
потенційного, запобігти створенню нездійснених взірців образу “Я” та задати 
когнітивні рамки для здійснення вибору реалістичного “Я”– ідеального. При 
цьому студент сам вирішує, які цілі реальні та від яких домагань слід 
відмовитись як від завищених. Здійснюється самостійне перенесення 
майбутнього у психологічне сьогодення для того, щоб мати можливість вибору 
серед запропонованих образів та цілей. 

Регламентація соціуму може бути як спонукальною, так і фруструючою для 
молодої людини. За законом Йєркса-Додсона заборона та обмеження 
середнього ступеня максимально підсилює активність суб’єкта, водночас 
послаблює її за високих та низьких ступенів. Можливості оптимістичного 
майбутнього заряджають енергією суб’єкта, коли відсутня рівна за силою 
протидія “повинен”, “не можна”, “боюсь” і т.п. Роль психолога полягає не тільки 
в тому, щоб зробити цей прогноз оптимально реальним, а й у тому, щоб 
допомогти студентові розв’язати складну на усі часи проблему вибору, яка 
починається з усвідомлення та прийняття особистісних потреб, інтересів, 
цінностей та смислів. Важливою є корекція життєвої перспективи, яка включає в 

                                           
* к.психол.н., доцент кафедри філософії Національного університету харчових технологій. 
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себе як питання про смисл життя (не смисл життя взагалі, а конкретний смисл у 
конкретний момент), так і шляхи та засоби досягнення цього смислу. 

На нашу думку, оптимізм і песимізм як складові психологічної безпеки 
особистості студента обумовлені: характером самоставлення та безумовним 
прийняттям себе суб’єктом власної життєдіяльності; розвитком системи 
ціннісно-смислових орієнтацій; рівнем суб’єктивного контролю, переоцінкою 
цінностей сучасного суспільства, що породжена соціально-економічними та 
політичними процесами. Метою психологічної та педагогічної допомоги в 
актуалізації позитивного самоставлення є необхідна, але не достатня підтримка 
студента у процесі усвідомлення та прийняття особистісних потреб, інтересів, 
цінностей та смислів; створення позитивних образів та перспектив майбутнього, 
співпереживання емоційної привабливості майбутнього; конструювання 
життєвої та часової перспектив; прогнозування можливостей самореалізації та її 
активного творчого характеру; організації зворотнього зв’язку; поєднання 
образів минулого з привабливим майбутнім; використання наявних факторів 
середовища для нагадування про образи майбутнього, передбачаючи 
використання різноманітних зовнішніх стимулів: кольорів, періодів доби, фаз 
місяця та інших. 

Позитивні події життєвого шляху, на нашу думку, можуть “розбудити” в 
людині “Природну дитину”, що є джерелом енергії, свободи та оптимізму. Цьому 
допомагає поєднання позитивних почуттів з образом успішного “Я” – 
майбутнього. Репетиції близького майбутнього стосуються передбачуваних 
подій і виражаються у двох формах: випереджаючий альтернативізм та 
майбутня автобіографія. Випереджаючий альтернативізм стосується апробації 
альтернативних планів дій, які відрізняються від попередніх засобами 
оволодіння ситуацією, але узгоджені з образом “Я” – майбутнього студента. 
Відбувається переживання нового смислу “Я” як “золотої середини” нового 
порядку значущих компонентів ситуації розвитку та самоздійснення “Я”. 
Означити смисл – це затримати програму дій, подумки програти її у 
майбутньому, відчути наслідки. Йде прогнозування образів “Я”, поки майбутнє 
не відчується емоційно привабливим, ціннісно насиченим та активним, 
оптимістичним. 

Механізм породження та прийняття смислу “Я” – як суб’єкт оптимістичного 
майбутнього має таку логіку здійснення: актуалізація мотивів смислоутворення; 
раціоналізація можливих смислів; поляризація протилежностей; переживання 
міри самопізнання та саморозуміння; осмислення майбутнього потенційного “Я”; 
прийняття смислу перспективного “Я”; реалізація смислу; оцінка суперечностей 
мети та результату; негативне переживання втрати (частково або повністю) 
смислу “Я”; прийняття нового смислу “Я” – як суб’єкта активності; усвідомлення 
суперечностей ситуації саморозвитку “Я”; подолання залежності від ситуації 
шляхом зміни внутрішньої позиції самореалізації; боротьба мотивів; вибір 
мотивів самореалізації оптимістичного майбутнього. 
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М. В. Рапаєва 

 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 
Переважна більшість вітчизняних та іноземних дослідників стверджує: 

основними чинниками, що забезпечують добробут нації в сучасному світі, є 
людський капітал та інновації. Завдяки творчості запроваджуються інноваційні 
технології. Ідея виробництва, заснованого на творчості – запорука успіху 
ринкової економіки. 

Людський капітал у широкому сенсі – це інтенсивний продуктивний чинник 
економічного розвитку, розвитку суспільства і сім’ї, що включає освічену 
частину трудових ресурсів, знання, місце існування і трудової діяльності, що 
забезпечують ефективне і раціональне функціонування людського капіталу як 
продуктивного чинника розвитку. Людський капітал – це інтелект, здоров’я, 
знання, якісна і продуктивна праця та якість життя. Людський капітал є 
головним фактором формування і розвитку інноваційної економіки як вищого 
етапу розвитку. Спробуємо проаналізувати деякі аспекти, що відображають стан 
людського та інтелектуального капіталу в Україні. 

На сьогодні 50% населення України знаходиться за межею бідності, і лише 
1% отримує найбільші прибутки легально. Аналогічне співвідношення у Європі – 
12%. Це вважається середньою нерівністю у світі. В США як країні з великою 
нерівністю між прошарками населення це співвідношення складає 24%, тоді як 
в Україні – у 44 рази. У Києві така нерівність складає 98%. Цю інформацію надає 
директор Інституту демографії та соціальних досліджень Е. Лібанова. На її 
думку, влада зацікавлена у консервації такої сильної нерівності в Україні: 
суспільством, сильно розмежованим за рівнем життя, легше керувати [2]. 

Якщо спостерігати динаміку розвитку інтелектуального капіталу, то у 
1998 р. Україна за кількістю наукових та інженерно-технічних працівників, які 
були задіяні у сфері науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, 
нараховувала 6761 особу на один мільйон мешканців, чим випереджала Японію 
(5777 на 1 мільйон) і США (3732 на 1 мільйон). Проте реалізація цієї складової в 
Україні дуже сильно програвала порівняно з названими вище державами. У 
2006 р. таке співвідношення вже склало 3495 осіб на 1 мільйон, скоротившись 
майже удвічі, а показники Японії і США залишилися незмінними. При цьому в 
Україні практично інноваційні розробки здійснювалися менше, ніж на 20%, тоді 
як у Японії – на 68%, США – на 52 %. Виходячи з цих показників, ми бачимо 
мінімальну реалізацію інтелектуального потенціалу в нашій країні. В розвинених 
країнах до 70–85% зростання ВВП забезпечується за рахунок інновацій, тоді як 
в Україні – не більше 7–10% [3, с. 525]. В Україні продовжують спостерігатися 
низькі темпи розвитку інтелектуального капіталу. 

Кожне сучасне суспільство зосереджує першочергову увагу на інноваціях, 
основою яких є теоретичні відкриття, що можливі тільки за наявності певного 
рівня освіти і його вдосконалення. В сучасному світі вартість інтелектуального 
продукту в міжнародному економічному обміні сягає майже вартості товарної 

                                           
 к.пед.н., доцент кафедри суспільних наук ВНЗ «Національна академія управління». 
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маси, тому будь-які інвестиції в людину, у постійне підвищення рівня її освіти і 
кваліфікації, є прерогативою порівняно з інвестиціями в інші види ресурсів [3, 
с. 593]. За прогнозами ЮНЕСКО досягти високого рівня національного 
добробуту зможуть країни, серед працездатного населення яких 
налічуватиметься 40–60% фахівців з вищою освітою. США і Японія планують 
мати майже 90% таких фахівців серед загальної чисельності працюючих. На 
думку експертів, це сприятиме підвищенню економічного ефекту виробництва у 
4–11 разів. У двадцяти розвинених країнах, де працює 95% науковців світу, 
прибуток на душу населення щорічно збільшується на 200 доларів, а в країнах, 
де науковців бракує – лише на 10 доларів [4 с. 175–176].  

Зараз троє з п’яти бакалаврів-випускників українських вищих навчальних 
закладів намагаються залишити країну, але повної картини міграції населення 
України сьогодні немає. Реальні цифри, що відбивають міграційні процеси в 
Україні відсутні, оскільки є проблема браку даних про населення. Складно 
зафіксувати й кількість українських студентів, котрі навчаються за кордоном. 
Держслужба статистики не володіє такими даними. Відомо, що у 2015 р. вищі 
навчальні заклади країни випустили 374 тисячі бакалаврів, проте молодь з 
України охоче їде за дипломами магістра до Польщі, Чехії та Словаччини. Зараз 
Україну залишають висококваліфіковані біохіміки, хіміки, фізики, інженери, 
лікарі. Останніми роками почали виїжджати й гуманітарії. Львівські університети 
вже не можуть утримати від виїзду на заробітки навіть професорів старшого 
віку [1] 

Таким чином, для уникнення вимивання українського інтелектуального 
капіталу необхідною є державна політика щодо створення сприятливих умов 
навчання і підтримки національної освітньо-наукової сфери, сприяння розвитку 
не тільки великого, а й малого і середнього бізнесу, законодавчого 
забезпечення надання першого робочого місця випускникам навчальних 
закладів, гідної оплати праці тощо. 
 

1. Климчук О. Українські спеціалісти їдуть з країни, щоби (не) повернутися [Електронний ресурс]. – 
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ФОРМУВАННІ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ТА СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ 

 
 
 
 
 

 
Л. І. Ільчук* 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ПОПУЛІЗМ ЯК ГАЛЬМО РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ 

 
У сучасних умовах, які характеризуються суперечливістю і нестабільністю, 

глибокою кризою у соціально-економічній, політичній і конституційно-правовій 
сферах, у нашому суспільстві набуло поширення таке явище, як популізм. 
Політологічний словник тлумачить популізм (від лат. populus – народ) як 
суспільні погляди і течії, що апелюють до широкого загалу і пропагують ідею 
прямої участі народу в управлінні, ідею недовіри до представницьких органів 
влади і стверджують, що мають прості рішення для розв’язання складних 
соціальних проблем. Термін також використовується, щоб охарактеризувати 
політика [1]. Світовий досвід свідчить, що популізм характерний для країн, які 
переживають переломні періоди історичного розвитку. В умовах різких 
соціально-економічних зламів на політичну арену виходять популістські діячі. 
Також поняття популізму вживається як синонім демагогії, прагнення завоювати 
політичний авторитет нездійсненними обіцянками, заграванням із населенням, 
спекуляціями іменем народу. 

Популізм – поняття, що виражає різні явища. Популізмом називалася, 
зокрема, французька літературна школа кінця 20-х років XX ст., яка 
декларувала реалістичне зображення побуту міської і сільської бідноти, але 
фактично була різновидом натуралізму. Популізмом називалися і 
дрібнобуржуазні селянські течії і громадські рухи в регіонах «запізнілого», 
порівняно нерозвиненого капіталізму. Першим великим і систематизованим 
варіантом ідеології популізму було народництво. Популізм виявлено і в царині 
національно-визвольного руху, і в зовнішньополітичній сфері. 

У цій статті ми обмежуємося розглядом соціального популізму як суто 
політико-правового феномена. Але слід зазначити, що політологічного 
визначення поняття соціального популізму наразі не існує. Саме тому 
соціальний популізм буде розглядатися нами в контексті функціонування та 
розвитку соціального сектору України. Під цим кутом зору соціальний популізм 
можна визначити як висування нереалістичних, але популярних у конкретній 
ситуації гасел і обіцянок для досягнення певних політичних цілей. Популіст у 
сучасній політиці – це діяч, що «заграє з масами». Соціальним популізмом, на 
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нашу думку, є використання групами осіб, окремими лідерами у своїх інтересах 
панівних поглядів, настроїв людей, що склалися під впливом тих чи інших 
обставин. 

У політичному лексиконі термін «популізм» виник у США в кінці 
XIX століття. Америка тоді переживала бурхливий період своєї історії: 
проходила швидка індустріалізація країни, зростали міста, стрімко 
посилювалися позиції крупного капіталу, наростала класова боротьба, 
відбувалося піднесення фермерського і робітничого рухів. Невдоволення 
населення, його недовіра до традиційних політичних партій – республіканської 
та демократичної, які змінювали одна одну при владі, призвело до усвідомлення 
необхідності створення незалежної, самостійної партії. Таку партію створили в 
1891 р. і назвали «популістською». Вже на президентських виборах 1892 р. ця 
партія виборола 9% голосів виборців. Її програма включала низку традиційних 
вимог фермерів і робітників: державний контроль над залізницями; 8-годинний 
робочий день; прямі вибори Президента, віце-президента і Сенату; пільгові 
умови продажу вільних земель фермерам тощо. Однак, будучи невизначеним за 
своїм складом, цей політичний рух не зміг існувати самостійно. У 1896 р. він 
влився в демократичну партію, підтримавши на президентських виборах 
В. Браяна (Вільям Дженнінгс Браян – американський політик і державний діяч, 
представник популістської течії Демократичної партії) [2].  

З ім’ям цього політичного діяча пов’язане остаточне затвердження терміну 
«популізм» для визначення політичної течії і набору тактичних прийомів у 
політичній боротьбі, щодо апеляції до повсякденної свідомості мас, зі спробами 
підлаштуватися під їхні вимоги, використовувати такі риси буденної свідомості, 
як: спрощене уявлення про суспільне життя; безпосередність сприйняття; 
максималізм і схильність до простих і однозначних політичних рішень. 
У популізмі В. Браян побачив засіб залучення на свою сторону широких мас. 
У 1896 р. він зробив на цьому основну ставку в президентській кампанії. Він 
різко критикував «ділків» Уолл-стріту, намагався представити свою боротьбу за 
Білий дім як війну за святу справу, а себе – як нового месію, роздавав обіцянки 
фермерам і робітникам. За цією, часто демагогічною, завісою обіцянок ховалися 
політичні амбіції самого В. Браяна. В результаті цього, за нього виступали 
власники срібних рудників зі штатів Середнього Заходу, для яких одне з 
головних вимог демократів – вільне карбування срібної монети – означало 
перспективу надзвичайного збагачення. В. Браяну не вдалося домогтися 
перемоги (багатьох злякала його антимонополістична фразеологія), але 
соціальний популізм як політичний прийом довів свою ефективність: демократи 
набрали на 1 млн. голосів більше порівняно з попередніми виборами і були як 
ніколи раніше близькі до перемоги. 

У XX ст. популізм яскраво проявився в 30-ті рр. у тих же США. Це був час 
так званої Великої депресії, що настала слідом за світовою кризою в економіці 
1929-1933 років. Ставши найтривалішою і руйнівною в історії капіталізму, 
викликавши безпрецедентне падіння життєвого рівня населення, криза збудила 
суспільні пристрасті, призвела до нового піднесення соціального популізму. Ці 
роки були «золотим століттям» для популістських лідерів. Також популістськими 
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засобами користувалися в багатьох інших країнах Заходу. Застосовували їх, 
зокрема, нацисти в Німеччині. 

Після Другої світової війни популізм у суспільно-політичному житті західних 
країн став явищем порівняно рідкісним, хоча при необхідності ним 
користувалися різні політичні лідери. Популістські методи не були чужими, 
наприклад, і для М. Тетчер, Р. Рейгана, незалежного кандидата на пост 
президента США Р. Перо. Останній, зокрема, легко зривав оплески виборців 
популістськими гаслами, іронією, яка демонструвала вади Конституції, 
твердженнями, що у кожної проблеми є «прості рішення». 

Щодо загальної характеристики соціального популізму. По-перше, 
популізм як політичне явище виникає у країнах, де є певні демократичні 
інститути (загальне виборче право, рівноправність громадян) і де маси як 
виборці виступили учасниками політичного процесу. 

По-друге, з’являючись на історичній арені разом із демократичними 
інститутами і нормами, популізм поширювався більшою мірою серед верств з 
низьким рівнем політичної і правової культури в умовах ще не зміцнілих 
структур народовладдя. Нездатність мас відрізнити демагогію від реалістичних 
пропозицій, чорно-біле бачення світу, готовність обожнити чергового кумира і 
ненавидіти конкурентів – все це є симптомами невисокої політичної культури, 
досить активно використовуваної популістськими лідерами для мобілізації 
громадської підтримки. Наприклад, під час виборів до Верховної Ради 2016 р. у 
Дніпрі один із кандидатів у народні депутати лідер партії «Громадська сила» 
перевершив усіх у кількості технологій соціального популізму. Він виступив з 
ідеєю соціальних маршруток. Звичайно, ця ідея добра, але завжди є «але». 
В реальності запропонований ним тариф 1 грн. економічно необґрунтований і 
невигідний, а оскільки це не бюджетна стаття, а особисті гроші кандидата, то 
імовірно, він їх потім компенсує з бюджету в подвійному або потрійному розмірі. 
Соціальний популізм у цьому випадку використовується з метою, щоб не дати 
людям дізнатися про програми політичних опонентів. 

По-третє, соціальний популізм особливо посилюється під час криз, 
переломних періодів, соціально-економічної і політичної нестабільності, коли 
більшість людей відчувають погіршення умов життя і втрачають упевненість у 
завтрашньому дні. Крім того, кампанії з проведення виборів, референдумів та 
інших політичних заходів теж супроводжуються активізацією популістів. Це 
найсприятливіший для них час, бо саме в такі моменти переоцінки цінностей і 
посилення політичної боротьби народ більшою мірою дезорієнтований і 
схильний до гіпнозу обіцянок. 

По-четверте, соціальний популізм обслуговує насамперед політичний 
радикалізм. Політичний радикалізм підміняє різницю між цілями і засобами 
популістським формулюванням: якщо цілі поставлено, мають бути і кошти, 
необхідно лише їх знайти і застосувати. Саме тут і приходить на допомогу 
популізм, який зменшує реальну дистанцію між цілями і засобами. Можна навіть 
виявити таку закономірність: чим радикальніший політик, тим більшою мірою 
він користується популістськими прийомами. 

По-п’яте, соціальний популізм – це відхід від реальних проблем, 
об’єктивних інтересів і потреб людей. Яскравим прикладом цього є пропаговане 
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нинішніми правими радикалами гасло відновлення СРСР. Подібна політика 
спирається на ностальгію за соціальною стабільністю. У цьому сенсі популізм 
нагадує своєрідний соціально-політичний наркотик, що відвертає маси від 
реальності, яка їх не задовольняє, і веде до нездійсненних сподівань і 
очікування дива. 

По-шосте, соціальний популізм орієнтується в основному на буденну 
свідомість, бо в його методах переважають ірраціоналізм, поверховість при 
сприйнятті причин соціальних непорозумінь, економічних негараздів. 

По-сьоме, соціальний популізм – різновид демагогії. У популістській 
практиці використовують типові для демагогії прийоми: хибні клятви у вірності 
народу, висування безвідповідальних програм і обіцянок і одночасно критика 
тих, хто справді діє в інтересах суспільства. 

Популістські гасла і прийоми використовувалися у політичних кампаніях 
колишнього Президента України В. Януковича: «почую кожного». Аморальність 
популізму полягає в тому, що його використовують для маніпуляції довірою 
людей, що призводить до її деформації. При здійсненні певного політичного 
курсу завжди виникала потреба у взаємних зобов’язаннях (політиків, 
правителів, з одного боку, і народу – з іншого) і, отже, в їх взаємній довірі. 
Довіра ж – це ставлення до дій іншої особи і до неї самої, яке ґрунтується на 
переконанні в її правоті, вірності, порядності, чесності. Соціальний популізм, 
встановлюючи часто не без лицемірства завідомо фіктивні взаємні зобов’язання 
(своєрідну угоду, вироблену під впливом обману), руйнує довіру людей до 
політика і політики, знецінює ідеї і цінності. У цьому полягає головний 
соціальний недолік популізму, бо довіра – той необхідний фундамент, на базі 
якого тільки і може здійснюватися будь-яка творча політика. 

Щодо заходів «боротьби» з популізмом. Природно, будь-яке нове явище 
вносить у соціальні реалії як позитивні, так і негативні моменти. Становлення 
демократії в Україні також супроводжується не тільки позитивними явищами, 
але й вадами, що гальмують розвиток процесу народовладдя. Одна з таких вад 
– соціальний популізм, який суспільство має навчитися ефективно долати, 
виробляти щодо нього «протиотруту», своєрідну систему «стримувань і 
противаг». 

Отже, з одного боку, популізм є ознакою (хоча й негативною) 
демократичного будівництва суспільства, а з іншого – саме суспільство повинне 
за допомогою демократичних норм та інститутів створювати умови для 
мінімізації популістських зазіхань. Якщо цього вчасно не зробити, то останні, 
безперешкодно поширюючись, завдадуть великої шкоди державі в цілому. 
Сьогодні в Україні складається саме така ситуація. Звичайно, будь-яка влада 
може у своїй діяльності допускатися помилок. Але, не в цьому зараз полягає 
головна небезпека для держави. Небезпека – в популізмі влади, в 
безвідповідальних обіцянках ринкових реформ без жертв і труднощів. 

З популізмом необхідно боротися, причому дуже наполегливо і рішуче. Він 
багатоманітний. Відповідними повинні бути і заходи, спрямовані на його 
мінімізацію і стримування. Головним чином вирішення проблеми бачиться в 
становленні повноцінних механізмів народовладдя, стабільних демократичних 
норм і традицій, в утвердженні в соціальній практиці високої політичної і 
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правової культури як урядовців, так і громадян. Визнавши той факт, що 
соціальний популізм як політичне явище виникає в країнах, де є певні 
демократичні інститути, необхідно визнати й те, що йому відкриває дорогу 
плюралізм. Популізм у цьому сенсі є паразитуванням на плюралізмі, «помилкова 
гілка» розвитку різноманіття. Це інструмент поверхового узагальнення інтересів 
різних верств і спрощена їх інтеграція «на загальне», «суспільногрупове». 
Одним із «ліків» від «популістської хвороби» виступає той же плюралізм. Адже 
він є прагненням подолати одномірність, виявити якомога більше 
альтернативних інтересів, відтінків думок, відкрити доступ до впливу на 
політику для більшої кількості людей, соціальних і політичних груп. В результаті 
формується здатність враховувати розмаїття об’єктивних зв’язків і тенденцій, що 
діють у суспільстві. Політика може стати надійною і ефективною лише в разі 
наближення її до високого ступеня реалізму, який опирається на 
поінформованість про різні варіанти розвитку, про їх переваги і недоліки. 
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ПОПУЛІЗМ ЯК ПРИЧИНА НЕВДАЧ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ: 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

 
Популізм характерний не тільки для окремих політиків, партій і рухів, але й 

для органів влади. Особливо часто до популізму вдаються в умовах політичної 
нестабільності, коли різні гілки влади (законодавча та виконавча) для 
самоствердження прагнуть залучити на свій бік більшість населення. Такі 
обставини загрожують політичними конфліктами і можуть призвести до 
соціальних вибухів. Вони характеризуються тим, що виборці чекають від своїх 
обранців реальних кроків, спрямованих на підвищення якості життя: збільшення 
зарплати, поліпшення умов праці, розширення можливостей для освіти і 
медичного обслуговування, забезпечення громадської безпеки, захист 
банківських вкладів тощо. Коли можливості держави нижчі від потреб 
населення, виникає конфліктна ситуація. Суть її полягає в тому, що в 
суспільстві, де наявний популізм політичних суб’єктів, виборці вимагають від 
своїх представників у владних структурах (президента, мера, депутатів) 
виконання передвиборних обіцянок, які, як правило, були ними дані без 
урахування реальних соціально-економічних можливостей країни або регіону. В 
таких умовах між виконавчою і законодавчою владою починається спрямування 
народного обурення на того, хто винен в ігноруванні цих обіцянок. 

Наразі реалії сьогодення свідчать про таке. Україна в індексі людського 
розвитку UNDP опустилася з 81-го місця за 2015 рік на 84-е – за 2016 рік. 
Всього на 3 пункти, але за цими пунктами стоять зниження рівня знань, 

                                           
* здобувач Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної 
політики України і НАН України. 
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тривалості життя, погіршення якості життя переважної частини українців. Хто 
винен у такій ситуації? Останнім часом в Україні все частіше говорять, що 
основним винуватцем невдач українських реформ є популізм.  

Популізм впливає на оцінку політичних процесів, зокрема й щодо 
принципів управління в країнах Організації економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР). Наприклад, 1 березня 2017 р. Європейська комісія 
опублікувала прес-реліз, у якому представила «Білу книгу» про майбутнє 
Європи: «Шляхи єдності для ЄС через 27 років» [1]. У цій книзі розглядається 
п’ять сценаріїв майбутнього ЄС: йдеться про вплив нових технологій на 
суспільство і робочі місця, глобалізацію, проблеми безпеки та зростання 
популізму. Тобто, популізм розглядається на одному рівні з проблемами 
глобалізації та безпеки. У Доповіді про людський розвиток, 2016 «Людський 
розвиток задля всіх і кожного», підготовленій Програмою розвитку ООН (UNDP), 
стверджується, що «соціально-політичні рухи, пов’язані з ідентичністю, зокрема 
націоналістичні або етнополітичні, мають тенденції до посилення. Одним із 
найновіших прикладів звернення до націоналізму в умовах, коли індивіди 
відчувають свою відчуженість у світі, що змінюється, є Брекзіт» [2]. Таким 
чином, націоналізм і Брекзіт, на думку укладачів Доповіді, є загрозами для 
людського розвитку. 

Багато аналітиків вважають, що популізм є проблемою, яка охопила весь 
світ. Такі політики, як Н. Мадуро у Венесуелі, В. Орбан в Угорщині, Р. Ердоган у 
Туреччині, М. Ле Пен у Франції, політичні сили «СІРІЗА» в Греції, «Podemos» в 
Іспанії, «Ліга Півночі» в Італії, нью-йоркський рух «Occupy Wall Street» («Захопи 
Волл-стріт») можна віднести до яскравих проявів популізму. Під час 
президентських виборів у США вийшло безліч публікацій з визначенням 
передвиборчої кампанії Д. Трампа як гранично популістської. Наприклад, 
російська служба BBC неодноразово вказувала на популізм Д. Трампа. Так, 
військовий і політичний оглядач BBC Дж. Маркус у статті «Клінтон або Трамп: як 
може змінитися зовнішня політика США» заявив: «Ніхто не може згадати 
кандидата, який настільки протистоїть усьому американському 
зовнішньополітичному мейнстріму, ніж кандидат від Республіканської партії 
Дональд Трамп. …Так, популізм Трампа відображає той факт, що виборці 
втомилися від тієї традиційної політики, до якої ми звикли, і це знаходить 
відображення в багатьох інших країнах» [3]. На підтвердження цього – рішення 
британських виборців підтримати ідею виходу з Європейського Союзу. Таким 
чином можна пояснити і зростаючу популярність у Франції вкрай правого 
Національного фронту. Створюється враження, що світ знову, через 25 років 
після розпаду СРСР, стає двополярним. 

Можна виокремити кілька характеристик популізму як світової сили, яка 
протистоїть глобалізму і лібералізму: протистояння з наддержавними 
інституціями та зміцнення національної держави; протекціонізм і захист 
національного виробника; акцент на захист соціальних прав працівників з 
традиційних галузей економіки та держслужбовців. Якщо врахувати, що 
неодноразово звучали звинувачення на адресу політиків-популістів, особливо 
тих, які представляють націоналістичні партії та рухи, що вони є маріонетками 
Путіна, можна констатувати що і наразі глобально-ліберальний світ на чолі з 



Соціальна справедливість у формуванні громадської думки та суспільних настроїв 

__________________________________________________________________ 

89 

США, протистоїть популістсько-націоналістичному світу, що підтримується 
Росією [4]. 

Слід врахувати, що модель соціальної держави стає непосильною ношею 
для багатьох розвинених країн, про що зокрема свідчить і документ, який 
опублікувала Європейська комісія і який визначає три майбутніх варіанти 
розвитку соціального виміру Європейського Союзу до 2025 року. Серед цих 
варіантів вказується, що Європейський Союз може відмовитися від мінімальних 
стандартів питань здоров’я і безпеки працівників, робочого часу, припинити 
сприяти обміну інформацією і передовим досвідом між державами-членами і 
зупинити фінансування регіональних і соціальних програм [5]. 

Скорочення соціальних гарантій, старіння населення, міграційні та 
демографічні виклики призводять до виникнення нового варіанту класової 
боротьби. Тому праві, які просувають націоналізм як інструмент протекціонізму 
та захисту національних інтересів, і ліві, які намагаються відстоювати інтереси 
незаможних і зберегти залишки соціальної держави, об’єдналися під гаслом 
популізму. Якщо висловлюватися термінами «холодної війни», то проти 
ліберальних країн «глобального капіталу» виступають «національно-визвольні» 
рухи, підтримувані соціальними протестами трудящих і незаможних. З цієї точки 
зору зрозуміло, чому популістами називають політиків і громадських діячів, які, 
наприклад, захищають права працівників і говорять, що розподіл доходів у світі 
не є оптимальним і призводить до соціального розриву. Так, у доповіді 
Міжнародної благодійної організації по боротьбі з бідністю «Oxfam» говориться, 
що сукупний статок одного відсотка найзаможніших людей світу зрівнявся із 
сукупним статком 99% інших мешканців планети [6]. До популістів записують 
політиків, які хочуть, наприклад, обмежити в’їзд мігрантів з агресивно-
руйнівною релігійною налаштованістю. Водночас популістами називають і 
політиків, які, прикриваючись гарними словами про соціальні реформи, 
розкрадають бюджетні кошти. 

Теза про глобально-популістську «холодну війну» підтверджується і 
заявами українських політиків. Прем’єр-міністри постмайданної України 
звинувачували у популізмі своїх політичних супротивників. Наприклад, у березні 
2016 р. під час телепрограми «10 хвилин з Прем’єр-міністром» А. Яценюк 
заявив, що дострокові вибори в Україні вигідні російській владі, олігархам і 
популістам. Його наступник В. Гройсман наприкінці 2016 р. заявив, що 
нинішніми загрозами, що стоять перед країною, є не тільки російські танки на 
кордоні, а й популізм та корупція. Тема популізму стала актуальною і серед 
великої кількості українських аналітиків. Підтвердження тому – звернення у 
серпні 2016 р. Ініціативної групи «Першого грудня» «Загроза популізму» [7]. 

З огляду на те, що в цю групу входять лідери української національної 
інтелігенції, такі як В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, кардинал 
Любомир Гузар, Іван Дзюба, Євген Захаров, Мирослав Маринович, Володимир 
Панченко, Мирослав Попович, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак та Ігор 
Юхновський, варто на цьому зверненні зупинитися докладніше. 

У цьому документі є кілька тез, що підтверджують припущення про 
двополюсний світ, розділений між лібералами і популістами. У зверненні 
зазначається, що «демократичні, ліберальні цінності піддаються серйозним 
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випробуванням», «на дріжжах політичного популізму зростають рейтинги вкрай 
правих і вкрай лівих партій» і на тлі цієї боротьби «авторитарні режими 
збирають несподівані дивіденди». Критиці піддався і кандидат у президенти 
США Дональд Трамп, який незважаючи «на свій арлекінський стиль» ... став 
зазіхати на президентський статус, «навіть там, де демократичні традиції 
здавалися непорушними». 

Ще одним цікавим зразком антипопулістської риторики стало звернення 
депутатів Вінницької міської ради до політичних партій, громадських організацій, 
місцевих рад та «політиків у Києві» прийняти «Мораторій на популізм» [8]. 
Депутати розцінюють «будь-які форми політичного популізму як дії, що 
усвідомлено та злочинно здійснюються з метою політичного та економічного 
ослаблення України в її виснажливій протидії зовнішній агресії». 

Називання політичних супротивників популістами і відкидання будь-яких 
конструктивних ідей, що надходять як від лівих, так і правих, перетворює 
ліберальний український проект на кладовище ідей. З іншого боку, 
використовуючи формулювання «популіст – ворог народу», можна звести всю 
політику до єдиного завдання – економії бюджетних ресурсів, без урахування 
впливу такої економії на рівень людського розвитку. Прості, злегка 
модернізовані ідеологеми «холодної війни» не зможуть привести Україну до 
соціального та економічного розвитку, не зроблять життя українців кращим і 
щасливішим. Сталий розвиток потрубує відмови від непотрібних узагальнень, 
вимагає застосувати «бритву Оккама». Бритва Оккама (чи принцип простоти) – 
принцип логіки, який приписують середньовічному філософу Вільгельму із 
Оккама (або Окхама). Принцип стверджує, що не треба робити більше 
припущень, ніж мінімально потрібно. Цей принцип завдяки використовуваній грі 
слів у латинському оригіналі – «зголити» також означає знайти істину, 
відокремити хибне припущення, тому може бути використаний для прояснення 
смислів і спрощення комунікації всередині суспільства. Штампи вбивають, і 
вбивають не тільки здоровий глузд, а й ставлять під загрозу майбутнє України 
та її громадян. 
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ОПТИМІЗМУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Проблема забезпечення справедливості в суспільстві завжди була 

актуальною. Для сучасної України її актуальність проявляється через надто 
велику різницю в доходах громадян, відсутність рівного доступу до власності, 
якісної освіти, медичного обслуговування тощо. 

Привернемо увагу до деяких проблем соціальної справедливості у галузі 
освіти. Слід відзначити, що останніми роками в Україні здійснені певні позитивні 
кроки на шляху створення кращого доступу молоді до вищої освіти. Зокрема 
впроваджено вступ за результатами незалежного тестування, кредитно-
модульна система оцінки знань, надання переваг при вступі до вишу певним 
категоріям громадян України. Водночас вплив суспільства в його кризовому й 
деформованому стані на інститут вищої школи виявляє багато негативних 
феноменів. Насамперед відзначимо, що сьогодні серйозно підірвано або 
ослаблено механізми селекції, відбору найбільш підготовлених і здібних. Однією 
з причин цього вважається «гонитва за контрактниками» – намагання вишів за 
будь-яку ціну залучити до себе якомога більше студентів-контрактників, що 
оплачують своє навчання. 

Гостра фінансова потреба змушує як керівників вишів, так і викладачів 
опускати планку вимог до абітурієнтів і студентів значно нижче того рівня, за 
якого можливо здійснювати пристойну якісну масову підготовку. Вимогливість 
до засвоєння навчальної програми заміняється самими викладачами або за 
примусом адміністрації. Такий підхід може бути названий псевдогуманістичним. 
Нездатних або небажаючих учитися дотягають будь-якими способами до 
одержання диплома. Хоча в дійсності, як усі розуміють, та й не рідко відкрито 
говорять, що при цьому йдеться про гроші – для виживання вишів, для розвитку 
їхньої бази, для оплати роботи викладачів. 

Феномен «гонитви за контрактниками» має ще один негативний наслідок. 
Зарахування в університети якомога більшої кількості студентів-контрактників 
на деяких факультетах і спеціальностях, насамперед високого попиту, 
престижних, призводить до переповненості аудиторій, перевантаженості 
викладачів, недостатності відповідного учбово-методичного забезпечення 
навчального процесу (підручники, посібники, комп’ютерний час тощо). Все це 
не дозволяє забезпечити необхідну якість освіти. 

Гострота проблеми побудови справедливого суспільства визначається не 
тільки наявними суперечностями у сфері практики, але й відсутністю чітко 
визначеної ідеології її вирішення. Як відомо, різні політичні сили в Україні по 
різному розуміють та трактують поняття справедливості та соціальної рівності. 
Часто проголошуючи красиві гасла щодо соціальної справедливості, вони 
проявляють більше турботи про свої особисті чи певні кланові інтереси. 
Водночас побудова справедливого суспільства є об’єктивною потребою. Такий 

                                           
* к.філос.н., доцент Міжрегіональної академії управління персоналом. 
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стан справ ще більше актуалізує проблему. Як пише філософ Є. Марченко, 
«саме справедливість є основним ресурсом оптимізації суспільних відносин. З 
огляду на цю обставину за відсутності ґрунтовних розробок тематики 
справедливості досягнути принципового поліпшення соціальних взаємин 
неможливо» [1, с. 200]. З огляду на вищезазначене актуальним залишається 
трактування змістовної наповненості цього принципу. Саме в трактуванні 
смислу соціальної справедливості проявляються принципові розбіжності й 
глибокі колізії. Вони існують між різними філософсько-ідеологічними 
концепціями, і в політичних підходах до управління, і в культурі народу, 
особливостях масового або групового розуміння й сприйняття цієї проблеми. 

Сучасні філософи все більше схиляються до думки, що в основу 
комунікативних принципів сучасного суспільства має бути покладена ідея 
колективізму – але колективізму не марксистського типу, а новітнього, в якому 
відображені інтереси кожної спільноти, кожної соціальної групи, кожної людини. 
Вони можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо їх пронизуватиме 
ідея соціальної справедливості. В основі останньої – не лише потреба 
вирівнювання майнової нерівності; головне – відмова від принципу природного 
добору найсильніших і витіснення з громадського життя слабших. Щоправда, 
поняття «сильні» та «слабкі» є досить відносними – особливо в соціально-
економічному вимірі: ті галузі й спеціалісти, які нині користуються попитом, 
завтра можуть виявитися маргіналами, а ті якості, що нині вважаються 
основними перевагами в конкурентній боротьбі, в майбутньому можуть набути 
ознак відвертих недоліків. Справедливість полягає в наданні кожному суб’єкту 
допомоги в таких обсягах, щоб той зумів ефективно використати свої здібності, 
відчувати себе корисним суспільству, а також отримувати від нього належну 
підтримку. Вірогідно, саме такий підхід найбільш адекватно відображає 
можливість побудови справедливого суспільства. Невипадково в багатьох 
розвинених країнах комунітаризм знаходить все більше прихильників в 
середовищі інтелектуалів, політиків і громадських діячів [1, с. 206]. 

Отже, справедливість належить до переліку фундаментальних цінностей 
суспільного буття, а ідеал справедливості є одним із найпотужніших стимулів і 
найбільш дієвих регуляторів суспільної життєдіяльності. Попри значну еволюцію 
змісту справедливість завжди зводилася до принципу еквівалентності – певної 
рівноваги і відповідності між внеском суспільних індивідів у соціальне життя та 
їхнім соціальним становищем, між діяннями та відплатою, між працею та 
винагородою, між заслугами та визнанням тощо. Невідповідність у цих 
співвідношеннях визнавалася антиподом справедливості – несправедливістю. 
 

1. Марченко Є. О. Світоглядна еволюція європейської філософії щодо ідей справедливості // 
Філософія освіти. – 2006. – № 3 (5). – С. 199–207. 
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Н. О. Поляк* 
 

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ 
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ 

 
Складний економічний стан, у якому останніми роками перебуває наша 

держава, негативно вплинув на рівень соціального захисту населення, в тому 
числі безробітного. Система соціального захисту безробітних виявилася слабкою 
та неспроможною адекватно реагувати на зростання навантаження, пов’язаного 
зі збільшенням числа безробітних, які потребують соціальної підтримки та 
захисту. Таким чином, перед державою постали серйозні виклики щодо пошуку 
нових можливостей та ефективних механізмів для регулювання ринку праці та 
вдосконалення системи соціального захисту безробітних. Нагальним питанням є 
вдосконалення методології формування соціальних норм та нормативів у цій 
сфері. У зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні наукового та 
прикладного опрацювання потребують питання визначення готовності та 
адаптації норм вітчизняного законодавства у сфері соціального захисту 
безробітних до міжнародних соціальних норм. 

Ключові міжнародні норми щодо соціального захисту безробітних визначені 
у таких засадничих документах: Конвенції Міжнародної організації праці (далі – 
МОП) № 2 про безробіття (1919 р.), Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми 
соціального забезпечення (1952 р.); Європейському кодексі соціального 
забезпечення Ради Європи (1964 р.), а також Конвенції МОП № 168 про 
сприяння зайнятості та захист від безробіття (1988 р.) (далі – Конвенція МОП 
№ 168). 

Аналіз діючих норм вітчизняного законодавства засвідчує, що в цілому 
створена в Україні система соціального захисту безробітних ґрунтується на 
достатньо цивілізованих умовах та принципах. Проте рівень сучасного 
соціального захисту безробітних залишається низьким і не адекватним 
теперішнім умовам життя, що пов’язано із заниженими законодавчо 
встановленими державними соціальними стандартами (зокрема прожитковим 
мінімумом для працездатних осіб) та несправедливою політикою в системі 
оплати праці.  

Огляд міжнародних норм у сфері соціального захисту безробітних та 
з’ясування змісту загальних принципових положень міжнародних угод щодо 
захисту безробітних, ратифікованих Україною (Конвенція МОП № 2 про 
безробіття (1919 р), Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального 
забезпечення (1952 р.), Європейський кодекс соціального забезпечення 
(1964 р.)) та до яких наша держава може приєднатися, зокрема до Конвенції 
МОП № 168, вказує на їх загальну спрямованість на забезпечення захисту прав 
людини у разі безробіття. Конвенція МОП № 168 встановлює більш високий 

                                           
* к.е.н., завідувач відділу соціального прогнозу Науково-дослідного інституту праці і зайнятості 
населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 
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рівень захисту ніж у вищезазначених міжнародних угодах.1 Вона акцентує увагу 
на необхідності координації системи захисту від безробіття і політики держави в 
галузі зайнятості. А також пропонує пристосовувати національні умови щодо 
захисту від безробіття до особливостей праці сезонних працівників та тих осіб, 
які працюють неповний робочий час. 

Результати порівняльного аналізу національного законодавства з 
положеннями Конвенції МОП № 168 засвідчують, що вітчизняні норми більшою 
мірою відповідають та враховують міжнародні норми.2 Зокрема, законодавчі 
норми щодо надання допомоги по безробіттю в Україні відповідають нормам 
Конвенції № 168 за типом надання, обставиною надання, категоріями 
захищених осіб, необхідним періодом сплати внесків та тривалістю надання 
допомоги. 

Найбільш складними та болючими питаннями, особливо в умовах 
фінансово-економічної кризи, що стають на заваді відповідності вимогам 
Конвенції МОП № 168, є питання щодо розмірів допомог з безробіття. Для 
виконання умов ст. 15 (яка визначає вимоги щодо розміру допомоги по 
безробіттю) та ст. 16 (яка визначає вимоги щодо забезпечення здорових і 
достатніх умов життя) внесення змін до національного законодавства 
потребуватиме додаткового фінансування видатків на матеріальне 
забезпечення. Але таке нарощування видатків стає неможливим без 
одночасного проведення заходів щодо забезпечення доходної бази Фонду із 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, зокрема за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, 
стимулювання ринку зайнятості, активного розвитку малого та середнього 
бізнесу в державі. 

Ключовими рекомендаціями щодо готовності та адаптації норм 
українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до 
міжнародних норм є:3 

– врегулювання підходів до визначення розмірів допомоги по безробіттю, а 
саме законодавчого встановлення максимального та мінімального розмірів 
допомоги; 

– визначення заходів щодо запобігання зниження стимулів до здобуття 
роботи чи до створення зайнятості під час відшкодування безробітним 
втраченого доходу у вигляді виплати допомоги по безробіттю; 

– запровадження окремих норм щодо врегулювання права на допомогу з 
безробіття для сезонних працівників; 

– закріплення права на оскарження особи, яка претендує на допомогу 
якщо в одержанні допомоги їй відмовлено, її виплату тимчасово або зовсім 

                                           
1 Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 168 : Міжнародний документ від 

21.06.1988 р. № 168 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України: 
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_182 
2 Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського 

законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх 
упровадження в українську практику: звіт про НДР / Київ: НДІПЗН Мінсоцполітики та НАН України; 

наук. керівник Н. О. Поляк. – К., 2016. – 97 с. Інв. № 0217U004030. 
3 Там само. 
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припинено чи розмір допомоги скорочено, або якщо оскаржується її розмір. 
В цілому за результатами дослідження виявлено, що наразі у 

національному законодавстві немає суттєвих перешкод щодо врегулювання 
питання соціального захисту безробітних, і Україна може розглядати можливість 
приєднання до основних положень Конвенції МОП № 168 про сприяння 
зайнятості та захист від безробіття. 
 

Т. В. Дубок* 
 

ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ ТА АНАЛІЗ 

ДІЮЧИХ НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЦІЙ СФЕРІ 
 

Загострення соціально-економічної кризи та військові дії на Сході України 
протягом 2014–2015 рр., що супроводжувалось різким зростанням числа 
безробітних, поставили перед державою серйозні виклики щодо пошуку 
можливих шляхів удосконалення системи соціального захисту безробітних та 
сприяння зайнятості. Слід зазначити, що рівень безробіття населення 
працездатного віку, визначений за методологією МОП, у 2015 р. у 3,5 рази 
перевищував рівень зареєстрованого безробіття (2,7%), розрахованого по 
відношенню до економічно активного населення працездатного віку. 

Найчастіше безробітними у 2015 р. ставали через звільнення за власним 
бажанням та за згодою сторін (28,9% від кількості всього безробітного 
населення), вивільнення з економічних причин (27,8%), неможливість 
працевлаштуватися після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів (16,4%).  

Відповідно до національного законодавства соціальний захист безробітних 
забезпечується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття. Попри значні обсяги 
видатків з Фонду, рівень соціального забезпечення безробітних в Україні 
залишається низьким, про що свідчить порівняння показників прожиткового 
мінімуму, середнього розміру номінальної заробітної плати та середнього і 
мінімального розмірів допомоги по безробіттю (рис. 1). 

Так, протягом 2012–2016 рр. показники середнього розміру допомоги по 
безробіттю та мінімального розміру допомоги для застрахованих осіб були 
зіставні з розміром прожитковому мінімуму, який поступово зростав невеликими 
темпами (за винятком періоду з січня 2014 р. по січень 2015 р.). Проте 
мінімальний розмір допомоги для інших категорій осіб (незастраховані та ті, хто 
мав невеликий страховий стаж) залишився незмінним за цей період. Водночас 
слід зазначити про стрімке зниження з січня 2014 р. співвідношень показників 
середнього та мінімальних розмірів допомоги по безробіттю до середньої 
номінальної заробітної плати. 

 
 
 
 

                                           
* молодший науковий співробітник відділу соціального прогнозу Науково-дослідного інституту праці і 
зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 



Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму 

___________________________________________________________ 

96 

1028 1089 1175 1252 1516

1793

2722
3000 3148

3455

4362

5358

1073
1147 1218 1218 1378 1450

858 918 974 974
1102

1160

544 544 544 544 544 544

20,0
18,1 17,3

15,7

12,5

10,2

31,5 30,6 30,9

28,2

25,3

21,6

37,8
36,3 37,3 36,2

34,8
33,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

січень 2012 січень 2013 січень 2014 січень 2015 січень 2016 вересень 2016

%грн.

Середній розмір допомоги по безробіттю (СДБ)

Середній розмір номінальної заробітної плати (СЗП)

Прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМп)

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих (МДБз)

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для не застрахованих (МДБнз)

Співвідношення МДБнз до СЗП, %

Співвідношення МДБз до СЗП, %

Співвідношення СДБ до СЗП, %
 

Рис. 1. Динаміка середнього розміру допомоги по безробіттю, середньої 
номінальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
за 2012–2016 роки 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України, Законів України «Про 

Державний бюджет» на 2012–2016 роки. 

 
У вітчизняному законодавстві у сфері соціального захисту безробітних 

зазначається, що допомога по безробіттю заміщує певну частину попередньої 
заробітної плати і її рівень залежить від періоду страхування, в межах від 50% 
(менше двох років страхування) до 70% (понад 10 років страхування).1 Наразі 
така допомога по безробіттю виплачується безробітним, страховий стаж яких 
протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить 
не менше ніж 6 місяців. Мінімальна допомога для застрахованих осіб з періодом 
страхування понад 6 місяців визначається на рівні 80% від прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, а максимальна допомога встановлюється на 
рівні чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. Іншим безробітним, зі стажем 
менше 6 місяців або звільненим з останнього місця роботи за порушення 
трудової дисципліни, для внутрішньо переміщених осіб, які не мають 
документів, необхідних для надання статусу безробітного, а також для молоді, 
яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-
технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової 
служби та потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце, 
допомога виплачується за фіксованою ставкою (її розмір протягом 2013–

                                           
1 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон від 

02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами № 922-VIII від 25.12.2015) // База даних «Законодавство 
України» / Верховна Рада України: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
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2016 рр. не змінювався – 544 грн. на місяць). Максимальна тривалість надання 
допомоги по безробіттю становить 360 днів (або 180 днів для осіб, які шукають 
роботу вперше з періодом страхування менше 6 місяців) і сума допомоги 
зменшується з часом. Протягом перших 90 днів одержувач отримує 100% 
попереднього заробітку, потім 80% протягом наступних 90 днів та 70% за 
решту днів.  

Підсумовуючи результати оцінювання сучасного рівня соціального захисту 
безробітних та аналізу діючих норм вітчизняного законодавства за період 2013-
2016 рр.1 необхідно зазначити, що попри зусилля Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття, яким за 
цей період забезпечено фінансування витрат на матеріальне забезпечення та 
соціальні послуги безробітним (близько 10–15% зростання щороку) та 
зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб (близько 10–15% 
щороку), а також зважаючи на зростання показників безробіття, рівень 
соціального захисту та соціального забезпечення безробітних в Україні 
залишається низьким і не адекватним по відношенню до сьогоднішніх умов 
життя. Про це свідчать суттєві зниження співвідношень показників мінімальної 
та середньої допомоги по безробіттю до номінальної заробітної плати. 
 

О. П. Тарасюк* 
 

РАТИФІКАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ № 181 
ПРО ПРИВАТНІ АГЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ (1997): 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 
 

Добре розвинений ринок праці є важливою умовою на шляху стійкого 
розвитку та процвітання держави у всіх сферах економічного та суспільного 
життя. Без сумніву, труд відіграє провідну роль у життєдіяльності кожної 
людини, є визначальним фактором її добробуту та благополуччя та надає 
необхідні можливості для її подальшого розвитку та відтворення. Прагнення 
кожної людини до пошуку кращої роботи, підвищення її якості та отримання 
вищого рівня трудових доходів є стимулом для розвитку конкурентоздатності 
робочої сили, посилює її ринкову вартість, сприяє вдосконаленню умов праці, 
зміцнює мотивацію праці, що своєю чергою сприяє продуктивній зайнятості та 
соціально-економічному зростанню держави. 

У розвитку робочої сили зацікавлені компанії, які перебуваючи у постійній 
боротьбі за ринки збуту, змагаються за залучення кваліфікованих та 
перспективних кадрів. Це призводить до зростання мобільності та різноманіття 
робочої сили, виникнення нових нестандартних форм і видів працевлаштування. 
«Уже сьогодні принциповими інноваціями у сфері зайнятості можна вважати 

                                           
1 Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського 

законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх 

упровадження в українську практику: звіт про НДР / Київ: НДІПЗН Мінсоцполітики та НАН України; 
наук. керівник Н. О. Поляк. – К., 2016. – 97 с. Інв. № 0217U004030. 
* науковий співробітник відділу соціального прогнозу Науково-дослідного інституту праці і 
зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 
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лізинг персоналу, дистанційну зайнятість, нестандартні графіки робочого часу 
тощо. Нової якості набуває гнучкість ринку праці в різноманітних її формах та 
виявах» [1]. Такі динамічні та багатовекторні зміни на ринку праці висувають 
нові вимоги до розвитку традиційних державних служб зайнятості та приватних 
агентств із працевлаштування, послаблюючи позиції перших завдяки високій 
мобільності, сучасності, масштабам діяльності та, як наслідок, більшої 
затребуваності з боку шукачів роботи. 

Ключовим міжнародним документом, що регулює діяльність приватних 
агентств зайнятості, є Конвенція МОП № 181, яка була прийнята 19 червня 
1997 року. Прийняттям цієї конвенції МОП продемонструвала готовність до 
припинення державної монополії на працевлаштування у зв’язку зі зростаючою 
потребою гнучкості на ринку праці. Дозвіл на діяльність приватних агентств 
зайнятості а також захист працівників, що користуються їхніми послугами, в 
межах, передбачених положеннями Конвенції № 181, визнані однією з цілей 
цього документа [2]. До прийняття Конвенції № 181 законодавчо було 
передбачено два види діяльності приватних агентств зайнятості: підбір 
персоналу та працевлаштування. Прийнята Конвенція № 181 (1997) переглядає 
положення попередньої Конвенції № 96 (1949) й регулює третій вид діяльності 
приватних агентств зайнятості: тих, що стосуються тристоронніх трудових 
правовідносин – послуг, що передбачають наймання працівників із наміром 
надання їх у розпорядження третій стороні (у Конвенції позначається як 
«підприємство-користувач»), яка бере на себе багато прав і обов’язків наймача. 
Конвенція № 181 розмежовує зобов’язання підприємств-користувачів і агентств 
зайнятості й визначає загальні правила регулювання відносин між ними та 
працівником. 

В Україні галузь приватних агентств зайнятості бурхливо розвивається. 
Зараз нараховується близько 15 тис. приватних агентств зайнятості, однак 
достовірної статистики з приводу їх кількості не існує [3]. Правові засади 
діяльності приватних агентств зайнятості в нашій державі регулюються Законом 
України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. [4], який враховує 
більшість положень Конвенції № 181. Згідно з цим законом регулюються різні 
аспекти діяльності суб’єктів господарювання, що надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, які можна характеризувати як приватні 
агентства зайнятості, визначені за Конвенцією № 181. 

Проведені нами дослідження показали, що більшість вимог Конвенції 
№ 181 у діючому національному законодавстві відображені. Проте певні вимоги 
цієї Конвенції не враховані зовсім або враховані тільки частково. Для ратифікації 
Україною Конвенції № 181 насамперед необхідно привести у відповідність такі 
положення: 

– Впровадити вимоги до приватних агентств зайнятості відповідно до 
міжнародної системи ліцензування та сертифікації. В Україні ліцензуванню 
підлягає лише один вид діяльності приватних агентств зайнятості – діяльність 
суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва при 
працевлаштуванні за кордоном, а діяльність інших суб’єктів господарювання 
ліцензуванню та сертифікації не підлягає та юридично неврегульована. Так, 
передбачений Законом України «Про зайнятість населення» дозвіл на наймання 
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працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого 
роботодавця не має юридичної сили, адже постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця» від 
20.05.2013 № 35 не набрала чинності. 

– Привести норми щодо стягнення плати з шукачів роботи у відповідність 
до вимог зазначеної Конвенції. Відповідно до Конвенції плата за послуги з 
працевлаштування покладена на роботодавців. В Україні ж стягнення плати за 
ці послуги покладено на роботодавців тільки для суб’єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва при працевлаштуванні всередині країни. 
Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва при 
працевлаштуванні за кордоном, отримувати плату від шукачів роботи не 
забороняється. Для послуг з працевлаштування, які надаються суб’єктами 
господарювання-роботодавцями, які наймають працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, нормативних положень 
щодо плати за послуги Законом України «Про зайнятість населення» не 
передбачено зовсім. 

– Залучивши організації роботодавців та працівників, необхідно розробити 
процедуру розслідування скарг, зловживань і шахрайських операцій, що можуть 
траплятися у роботі приватних агентств зайнятості. Крім того, на законодавчому 
рівні слід передбачити відповідні санкції, зокрема й заборону тих приватних 
агентств зайнятості, які вдаються до шахрайських операцій і зловживань. 

– Закріпити механізм гарантування секретності особистих даних 
зацікавлених у працевлаштуванні громадян. 

Отже, Україна ще не готова до ратифікації Конвенції № 181 про приватні 
агентства зайнятості, оскільки національне законодавство містить положення, 
які суперечать її вимогам та потребують узгодження та приведення у 
відповідність нормам зазначеної Конвенції. 
 

1. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : 

монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, 
І. Ф. Гнибіденка. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 73. 

2. Конвенція про приватні агентства зайнятості № 181 : Міжнародний документ (Міжнародна 
організація праці) від 19.06.1997 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України: 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_046 
3. Вахітова Г. Приватні агенції зайнятості в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної 

підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. – Будапешт, 

2013. – 62 с. 
4. Про зайнятість населення : Закон від 05.07.2012 р. № 5067-VI (зі змінами № 909-VIII від 

24.12.2015 р.) // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України: 
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ФОСТЕРНА СІМ’Я – ІННОВАЦІЙНА ФОРМА 
СОЦІАЛЬНОГО ОБЛУГОВУВАННЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

 

На шляху інтеграції України до ЄС одним із пріоритетних завдань держави є 
забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених 
Конституцією України, наближення стандартів життя до європейських. Узявши 
на себе зобов’язання щодо перетворення на соціально орієнтовану державу, 
Україна спрямувала свої дії на підвищення рівня добробуту населення, 
приділяючи особливу увагу його вразливим групам, в тому числі громадянам 
похилого віку та інвалідам. 

У сучасному світі у громадян похилого віку та інвалідів відбувається 
поступова переорієнтація від простого виживання до активного включення в 
суспільне життя. У цих умовах традиційні форми обслуговування стають 
недостатніми. Створенню умов для якісних соціальних змін слугують інноваційні 
соціальні технології, що спрямовані на активізацію цієї категорії громадян, 
включення їх у суспільне життя, подолання їх відчуженості й замкнутості. Тобто, 
інноваційна діяльність установ системи соціального захисту спрямована на 
соціалізацію літніх людей та інвалідів, збереження активного способу їхнього 
життя, реалізацію їхнього інтелектуального потенціалу [1].  

Серед інноваційних технологій з’являються альтернативні форми соціальної 
роботи, де особливе місце займає прийомна сім’я (фостерна). На Заході така 
форма роботи давно зарекомендувала себе з позитивного боку. 

Ситуація в Україні подібна зі світовими демографічними тенденціями і 
характеризується стійким процесом старіння населення. Для впровадження 
фостерної сім’ї у соціальній роботі з літніми людьми необхідно передусім 
визначити всі її переваги і недоліки, з’ясувати її особливості та значимість, 
варіанти, а також порівняти витрати на утримання однієї особи в прийомній сім’ї 
з витратами у відділенні обслуговування на дому та у відділенні постійного чи 
тимчасового проживання. 

Опрацювання та впровадження європейських стандартів, способів 
організації, принципів, форм надання, механізмів управління у сфері 
соціального обслуговування населення стає надзвичайно актуальним для 
України в контексті її євроінтеграційного вектору розвитку. 

У ході цього процесу необхідно переглянути існуюче законодавство, 
усунути перешкоди на шляху до забезпечення якісного догляду та послуг 
сімейного типу, розробити стратегію і план дій із деінституціоналізації та 
розвитку системи соціальних послуг для осіб похилого віку та інвалідів. Це 
дозволить забезпечити скоординоване та систематичне проведення реформ на 
національному та регіональному рівнях. Упровадження таких змін є економічно 
доцільним, адже дозволить зменшити фінансування системи стаціонарних 
інтернатних закладів. 

Перехід від надання послуг стаціонарного догляду до надання послуг із 

                                           
* старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення 
Міністерства соціальної політики України і НАН України. 
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влаштування зазначених категорій осіб до сімейних форм проживання потребує 
проведення низки підготовчих заходів. Насамперед необхідною є розробка 
пакету документів, який би регламентував обслуговування громадян похилого 
віку та інвалідів у прийомних сім’ях: положення про надання соціальних послуг 
у прийомній сім’ї; порядок та умови зарахування відповідної категорії громадян 
на соціальне обслуговування у прийомну сім’ю; договір про надання соціальних 
послуг, у якому визначаються терміни та обсяги наданих послуг; посадова 
інструкція соціального працівника прийомної сім’ї; трудовий контракт 
соціального працівника тощо. Також необхідно проінформувати населення про 
нову форму роботи – для того, щоб виявити бажаючих узяти в сім’ю літню 
людину або інваліда; сформувати банк потенційних прийомних сімей, 
соціальних працівників тощо. 

Формування нового соціального інституту – інституту прийомної сім’ї – 
потребує визначення правового статусу та підтримки з боку держави. У країнах 
Європейського Союзу вже розпочався процес зміни системи інституційного 
догляду на систему альтернативних послуг, перетворення засобів забезпечення 
догляду та надання соціальних послуг інвалідам, громадянам похилого віку, які 
перебувають у закладах довгострокового перебування, на послуги сімейного 
типу. Головне завдання при цьому – забезпечити повагу до прав, свобод, 
потреб кожної особи з боку нової системи догляду та підтримки. 

Міжнародна практика втілення переходу від системи інституційного 
догляду до системи догляду на рівні сім’ї базується на Європейській соціальній 
хартії, Конвенції ООН про права інвалідів, Європейській конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права ООН, Мадридському міжнародному плані дій з 
проблем старіння тощо. 

Європейська соціальна хартія визначає право інвалідів на самостійність, 
соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства [2]. 

Конвенція визначає самостійний спосіб життя та залученість у місцеве 
співтовариство, встановлює право людей з інвалідністю на «рівне життя з 
іншими членами суспільства» і вимагає від держав розвитку «послуг на дому, в 
стаціонарних установах та розвитку системи догляду в місцевому 
співтоваристві, в тому числі персональної допомоги, необхідної для підтримки 
життя й включеності у суспільне життя, а також попередження ізоляції та 
виключення з суспільства» [3]. 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
гарантує право на повагу до приватного й сімейного життя, до свого житла й 
кореспонденції [4]. 

Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння і загальна 
рекомендація ООН щодо літніх жінок і захисту їхніх прав підтримують основне 
право всіх людей на інтегровану участь у житті суспільства, закликають до дій 
на підтримку незалежності та самостійності літніх людей і послуг, «які 
допомагають людям досягти оптимального рівня життєдіяльності». На підставі 
Мадридської декларації розроблено Стратегію регіонального впровадження, яка 
налічує 10 зобов’язань, у тому числі «для забезпечення повної інтеграції та 
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участі літніх людей у житті суспільства» і «прагнення забезпечити якісне життя 
в будь-якому віці й незалежність життя, здоров’я і благополуччя» [5]. 

Сьогодні опікою та піклуванням над літніми особами та особами, дієздатність 
яких обмежена, охоплено понад 60 тис. українців. Створенню досконалої системи 
врегулювання відносин з опіки та піклування осіб похилого віку та інвалідів 
перешкоджають відсутність спеціального закону, який би врегулював такі 
відносини, відсутність нормативно-правових актів щодо оплати послуг опікунів і 
піклувальників та суперечності між існуючими законодавчими актами. 

Наявну нормативну базу слід переглянути і внести зміни, щоб усунути всі 
перешкоди на шляху до успішної реалізації реформ. Законодавство повинно 
підтримувати повну інтеграцію та участь різних груп населення в житті 
суспільства – відповідно з основними міжнародними та європейськими 
документами про права людини. Нормативні зміни є необхідними для 
впровадження нового альтернативного типу послуг у процесі переходу від 
стаціонарного догляду до сімейних форм влаштування та їх подальшого 
розвитку на рівні громади. Для цього потрібні стратегія та план дій із 
деінституціоналізації та розвитку системи соціальних послуг для осіб похилого 
віку та інвалідів на місцях, що забезпечить скоординоване та систематичне 
впровадження реформ на національному та регіональному рівнях. 
Упровадження інституту прийомної сім’ї дозволить значно поліпшити соціальне 
самопочуття літніх людей та інвалідів, зміцнити зв’язок поколінь, підтримати 
соціальну мобілізацію суспільства, збагатити форми соціального обслуговування 
літніх людей та інвалідів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

Говорячи про соціальне самопочуття різних соціальних груп українського 
соціуму на сучасному етапі, окремо слід виокремити підопічних інтернатних 
установ системи соціального захисту населення. Це особи зі стійкими 
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фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями, літні громадяни, не 
здатні до самообслуговування. 

За даними Державної служби статистики на кінець 2015 р. в Україні 
функціонувало 290 інтернатних установ для громадян похилого віку та інвалідів, 
у яких обслуговувалось 46 396 осіб. Серед підопічних інтернатних установ 
громадян допенсійного віку – 19 861 осіб, громадян пенсійного віку – 
20 674 осіб [1, с. 88–89]. 

Інтернатна установа є тим соціальним середовищем, у якому підопічні 
живуть довгі роки, вони не просто лікуються, а «проживають». Тут практично 
не існує поняття «виписка». По суті, люди надходять у ці установи, щоб 
залишитися в них назавжди. Від засад функціонування установи, її місткості, 
розташування, планування, обстановки, організації вільного часу, соціально-
медичної допомоги, ступеня контактів із зовнішнім світом залежить стан 
фізичного і психологічного здоров’я підопічних. 

Орім того, що особи, які перебувають в інтернатних установах, мають 
тяжкий стан здоров’я, на них впливає інший важливий чинник – госпіталізм. Він 
проявляється в монотонному способі життя, обмеженості зв’язків із зовнішнім 
світом, бідністю вражень, скупченістю, нестачею життєвого простору, вбогістю 
вибору занять, залежністю від персоналу, відсутністю інтимного затишку, 
можливості усамітнитися, регламентованістю діяльності установи. Закритість 
інтернатних установ призводить до того, що в них складно створювати 
можливості для самореалізації, здійснення активних форм самодопомоги, 
відтворення соціальної суб’єктності. 

Саме через це останніми роками в Україні, як і в більшості розвинених 
країн світу, практикується громадський контроль за діяльністю інтернатних 
установ, привертаючи увагу суспільства до проблем установ через публікацію 
звітів, оприлюднення результатів моніторингових візитів, посилюючи інтерес 
держави фактичними доказами існування проблем та ініціюючи зміни умов 
утримання у цих установах на системному рівні [2]. 

Деінституціоналізація догляду, як показує досвід країн, що вже пройшли 
шлях євроінтеграції, є пріоритетним напрямом реформування соціального 
обслуговування, однак потребує суттєвих фінансових ресурсів, що поки вкрай 
ускладнено в сучасних вітчизняних реаліях [3]. Тому, незважаючи на 
формування нових підходів щодо розширення нестаціонарного обслуговування, 
інтернатні установи в цей час виконують і, на думку авторки, ще довго будуть 
виконувати важливу функцію соціального влаштування осіб похилого віку, 
інвалідів, які в наявних умовах не можуть існувати самостійно. 

Отже, доцільно зосередитися на питаннях оптимізації діяльності 
інтернатних установ, зокрема на підвищенні якості обслуговування, яке має 
виявлятися у зростанні рівня безпеки життєдіяльності підопічних, їх здоров’я, 
побутових умов. Ключовим принципом і кінцевим результатом діяльності 
інтернатних установ на сьогодні має стати клієнтоорієнтованість. У цьому 
контексті оцінка якості обслуговування в інтернатних установах стає важливою 
ланкою забезпечення зворотного зв’язку з підопічним та прийняття 
управлінських рішень у подальшій діяльності. 
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Якість обслуговування в інтернатній установі як сукупність властивостей, 
що характеризують здатність задовольняти потреби підопічних, багатогранна. 
Тому, говорячи про якість обслуговування в інтернатній установі, необхідно 
розуміти, що її неможливо оцінити якимось одним показником. При визначенні 
якості обслуговування в інтернатній установі розрізняють об’єктивний, 
суб’єктивний і комбінований підходи. Об’єктивний підхід передбачає 
використання статистичних даних на основі побудови системи показників, що 
характеризує об’єктивні умови і результати діяльності інтернатних установ. Дані 
статистики забезпечують порівнюваність міжрегіональних і тимчасових 
зіставлень, а також дозволяють виконати прогностичні розрахунки різних 
параметрів. Однак, цілком очевидно, що при оцінці якості обслуговування в 
інтернатних установах неможливо обмежуватися такими показниками, як, 
наприклад, «розподіл підопічних у будинках-інтернатах», «кількість місць у 
будинках-інтернатах», «кількість обслугованих осіб» тощо. 

Суб’єктивний підхід базується на результатах соціологічних досліджень та 
експертних оцінках, що відображають об’єктивні умови в суб’єктивному 
сприйнятті людей, їх ціннісне ставлення до створених умов обслуговування в 
інтернатній установі. Обробка соціологічної інформації дає глибше уявлення про 
об’єкт дослідження, що дозволяє виявити існуючі проблеми та їх причини. Цей 
метод є перспективним при оцінці якості обслуговування в інтернатній установі 
через те, що одним із базових принципів обслуговування в інтернатних 
установах стає клієнтоорієнтованість. 

Загалом для адекватної оцінки якості обслуговування в інтернатних 
установах більш доцільним є використання комбінованого підходу – зіставлення 
об’єктивних і суб’єктивних оцінок за окремими критеріями процесу 
обслуговування. Зіставлення оптимізує оцінку якості і дає можливість виявити, 
наскільки підходи адміністрації розходяться з думкою підопічних. Тому при 
оцінці якості обслуговування інтернатна установа має: 

– спиратися на статистичні дані щодо діяльності інтернатних установ; 
– перевіряти та ідентифікувати послуги на відповідність нормативним 

документам, що регламентують їх надання; 
– забезпечувати самоконтроль персоналу як складову частину процесу 

оцінки якості обслуговування; 
– забезпечувати пріоритет підопічних в оцінці якості обслуговування; 
– практикувати в установі регулярну оцінку ступеня задоволеності 

підопічних обслуговуванням шляхом проведення опитувань. 
Реалізація цих завдань є важливою складовою процесу реформування 

інтернатних установ системи соціального захисту населення. Дослідження 
якості обслуговування в інтернатних установах – це отримання об’єктивної 
інформації для подальшого виявлення можливостей установ, для корегування 
та підвищення ефективності діяльності, це налагодження зв’язку між 
підопічними та суб’єктами обслуговування. 
 
1. Соціальний захист населення України (2015): статистичний збірник / Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_szn_zb.htm 

2. Діяльність громадських, піклувальних рад при установах стаціонарного догляду та підтриманого 
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проживання для людей з інтелектуальною недостатністю: методичні рекомендації / Р. І. Кравченко, 
Н. В. Майорова, О. П. Лазорик. – К. : ВГО «Коаліція», 2013. – 112 с. 

3. Давидюк О. О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: деякі 

аспекти реалізації в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2 (27) – С. 143–155. 
 

Ю. М. Петренко 
 

СПЕЦИФІКА ПОТРЕБ ОСІБ ЗІ СТІЙКИМИ ФІЗИЧНИМИ, 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ТА ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

За останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн 
стосовно осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними 
порушеннями, які переважно є підопічними інтернатних установ, зазнала 
суттєвих змін. Ставлення до цієї категорії громадян як до пацієнтів, якими 
необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до активного 
суспільного життя, змінилося на ставлення до них як до повноправних членів 
суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни. 

Інтеграція України до Європейського Союзу передбачає проведення 
активної соціальної політики, що має на меті соціальний розвиток суспільства, 
його соціальної сфери, досягнення європейських соціальних стандартів такого 
соціального середовища, яке б гарантувало реалізацію соціальних прав для 
всього населення та забезпечувало якість життя громадян. Зазначимо, що за 
даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2016 р. в Україні 
чисельність населення старше 60-ти років становила 9417210 осіб, кількість 
інвалідів – 2614061 осіб [1]. Така ситуація вимагає вжиття заходів щодо 
оптимізації системи соціального захисту населення в руслі нової соціальної 
політики, зокрема пошуку нових форм соціальної роботи та нових видів 
соціальних послуг. 

На цей час триває процес розроблення методології формування державних 
соціальних стандартів для сфери соціального захисту, низки стандартів якості 
соціальних послуг. Упровадження соціальної стандартизації, як передбачається, 
сприятиме оптимізації витрат державних коштів на соціальну сферу. На 
вересень 2016 р. Міністерством соціальної політики України затверджено 
15 стандартів соціальних послуг, серед них і Державний стандарт з адаптації 
інвалідів (Наказ Міністерства соціальної політики від 18.05.2015 р. № 514). 

Однак ще чимало країн, у тому числі й Україна, при формуванні державної 
соціальної політики щодо осіб з обмеженими можливостями не завжди 
враховують фундаментальні зміни у трактуванні інвалідності, надаючи 
пріоритетного значення «медичному», а не «соціальному» підходу до проблеми, 
що позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшення 
негативних наслідків інвалідності. І найголовніше – не сприяє ширшому 
залученню підопічних інтернатних установ до участі у суспільному житті, 
організації культурно-дозвіллєвої діяльності, реалізації їхніх прав як громадян 
країни. 

                                           
 науковий співробітник відділу з проблем соціальних послуг Науково-дослідного інституту праці і 
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Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму 

___________________________________________________________ 

106 

Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до 
необхідності забезпечення комплексного підходу в створенні умов, які б 
сприяли реалізації прав підопічних інтернатних установ на рівні з іншими 
громадянами країни. Для цього потрібно здолати існуючі перешкоди 
невлаштованого соціуму, вдосконалити законодавство й посилити контроль за 
його дотриманням, змінити у деяких випадках ставлення суспільства до 
проблеми інвалідності. 

Політика держави у цій сфері має базуватися на вже існуючих тенденціях, 
світових інноваційних підходах до розв’язання проблем інвалідності, 
удосконаленні роботи інтернатних установ та кращому практичному досвіді. 

Необхідною передумовою для цього є відхід від використання так званих 
медичної та економічної моделей інвалідності, за якими особи зі стійкими 
фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями розглядаються лише 
як хворі, яким потрібне лікування, та непрацездатні, яким потрібна пенсія. 
І державна політика, і ставлення суспільства до цієї соціальної групи мають 
ґрунтуватися на соціальній моделі інвалідності, згідно з якою особа з 
обмеженими можливостями – це повноправний член суспільства, однак її 
життєдіяльність у суспільстві є функціонально обмеженою, натикається на 
численні бар’єри. З цього випливає, що забезпечення її соціальних, культурних, 
освітніх та інших потреб має свої особливості; надання послуг для осіб з 
обмеженими можливостями (зокрема, культурно-дозвіллєвих) має відбуватися в 
особливих форматах [2]. 

Як і будь-яка людина в суспільстві особи зі стійкими фізичними, 
інтелектуальними вадами та психічними порушеннями мають потреби, 
щоправда, специфічні, з огляду на певні фізичні чи психічні обмеження. Знання 
цих специфічних потреб є обов’язковою передумовою надання соціальних 
послуг. 

Виокремлюють такі типові особливі потреби осіб з інвалідністю у: 
– відновленні (компенсації) порушених здібностей до різних видів 

діяльності; 
– пересуванні; 
– спілкуванні; 
– вільному доступі до об’єктів соціально-побутової, культурно-дозвіллєвої 

та інших сфер; 
– можливості здобувати знання; 
– працевлаштуванні; 
– комфортних побутових умовах; 
– соціально-психологічній адаптації; 
– матеріальній підтримці [3]. 
Задоволення перерахованих потреб – обов’язкова умова успішності всіх 

інтеграційних заходів щодо осіб з обмеженими можливостями. У соціально-
психологічному сенсі інвалідність ставить перед людиною безліч проблем, тому 
потрібно особливо виокремити соціально-психологічні аспекти осіб з 
обмеженими можливостями. Внаслідок цього особи з інвалідністю стають 
особливою соціально-демографічною групою. У них низький рівень доходу, 
невисока можливість здобуття освіти (за статистикою, серед молодих інвалідів 



Соціальна справедливість у формуванні громадської думки та суспільних настроїв 

__________________________________________________________________ 

107 

багато осіб з неповною середньою, середньою загальною та вищою освітою). 
Більшає труднощів, пов’язаних з участю цих людей у виробничій діяльності, 
небагато осіб з інвалідністю працює. Свої сім’ї мають одиниці. У більшості 
спостерігаємо відсутність інтересу до життя і бажання провадити громадську 
діяльність. Соціальної адаптації не буде досягнуто, поки суспільство не 
усвідомить правильності цієї ідеї. Потрібен перехід від сегрегованих видів 
допомоги особам з обмеженими можливостями (у вигляді спеціальних 
медичних, навчальних та виробничих установ) до більш якісних методів, що 
дозволяє людям перебувати в потоці суспільного життя. 

Саме особи з обмеженими можливостями відчувають на собі суттєву 
дискримінацію, сегрегацію та відчуження. Цей «подвійний тягар» приниження й 
потенційної ізоляції може зменшити (або взагалі усунути) професіонал 
дозвіллєвої сфери – людина, спроможна гарантувати можливість соціально-
культурної діяльності протягом усього життя як право для всіх верств 
населення, у тому числі й для осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними 
вадами та психічними порушеннями. 

Подолання стигматизації є одним з основних заходів, спрямованих на 
прийняття з боку суспільства «інакших» громадян, у даному випадку – людей зі 
стійкими фізичними, інтелектуальними вадами та психічними порушеннями і 
формування толерантного ставлення до них. Значною мірою цьому сприятиме 
ставлення фахівців. Соціальна модель інвалідності орієнтує на те, що змінювати 
треба не саму особу, а ставлення до неї. 

Отже, розуміння індивідуальних та специфічних потреб – осіб зі стійкими 
фізичними, інтелектуальними вадами та психічними порушеннями дає 
можливість організувати адекватну допомогу для їх найкращого розвитку та 
благополуччя. Якщо в державі правильно та достатньою мірою організувати 
систему навчання, захисту та підтримки, культурно-дозвіллєву діяльність тощо, 
тоді їх можливості можуть бути значно підвищені, а ступінь дезадаптації 
зведений до мінімуму. 
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АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 
У ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ ІНТЕРНАТАХ УКРАЇНИ 

 

У процесі нормальної життєдіяльності людина зайнята різноманітними 
повсякденними справами: професійною діяльністю, освітою, домашнім 
господарством, спілкуванням з людьми, сном, відпочинком. Дозвілля проводять 
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для того, щоб розслабитися, зняти стрес, відчути фізичне і психологічне 
задоволення, розділити свої інтереси з друзями і близькими, зав’язати суспільні 
контакти, отримати можливість самовираження або творчої діяльності [1]. 

На відміну від працездатного населення підопічні інтернатних установ 
системи соціального захисту населення в цьому питанні дещо обмежені. Так 
наприклад, у психоневрологічних інтернатах особи зі стійкими фізичними, 
інтелектуальними та психічними порушеннями позбавлені майже всього. 
Культурно-дозвіллєва діяльність розвинена дуже слабо, хоча є й деякі зрушення 
в цьому напрямі. Найчастіше підопічні проводять час, гуляючи коридорами або 
у дворі, чи біля телевізора. Соціальний працівник інтернату займається 
виготовленням виробів та іншими розвиваючими заняттями лише з малою 
частиною підопічних – через необлаштованість приміщення або його 
відсутність. Та навіть для цього в інтернатах не завжди вистачає необхідних 
матеріалів – бісеру, тканини, дроту та іншого [2, 3, 4]. 

Деякі підопічні займаються спортом та навіть беруть участь у змаганнях 
між інтернатами. Але в цілому для більшості заняття фізкультурою і 
лікувальною фізкультурою проводяться вкрай рідко. Часто не вистачає м’ячів, 
тенісних ракеток і кульок, спортивної форми. Не скрізь є нормальні спортивні 
майданчики – турніки, бруси, ворота, баскетбольні щити. Кімната, в якій 
встановлені тренажери, в деяких інтернатах відкривається тільки під час 
приїзду комісій. Проведення змагань гальмується браком коштів на паливо для 
перевезення підопічних. Найгірший стан справ із дозвіллям у прикутих до ліжка, 
іноді його взагалі не має [5, 6, 7]. 

Волонтерські групи приїздять в інтернати не часто. Концерти проходять 
лише у святкові дні, і їх відвідують далеко не всі. Виїзди за межі інтернату 
обмежені через відсутність своїх автобусів, палива, бюджету на поїздки, в 
результаті чого багато підопічних роками не покидають інтернат. 

В Україні більшість інтернатних установ розміщені в містах, інші 
знаходяться в областях і територіально віддалені від населених пунктів. 
Говорити про організацію дозвілля в деяких установах просто неможливо – 
відсутність фінансування, матеріальної бази, інфраструктури, персоналу. 

Найбільшою проблемою, як показав аналіз, є відсутність спеціалізованого 
співробітника з культурно-дозвіллєвої діяльності (інколи цю функцію виконують 
самі співробітники закладу), необлаштованість спеціального приміщення для 
зібрання всіх бажаючих. 

Проте останніми роками прослідковується тенденція до позитивних змін. 
Так, деякі інтернатні заклади намагаються власними силами чи за допомогою 
волонтерів, та й просто небайдужих людей, покращити дозвілля своїх 
підопічних. Влаштовуються спортивні змагання між закладами, створюються 
пісенні ансамблі, які виступають як у себе на свята, так і в інших містах, 
організовуються виїзні екскурсії. 

Інтернатні установи системи соціального захисту населення потребують 
новаторських підходів і уваги з боку суспільства для того, щоб змінити 
сформовані за довгі роки стереотипи, змінити у свідомості пересічних громадян 
ставлення не тільки до питань надання допомоги, а й до людей, які страждають 
на стійкі фізичні, інтелектуальні та психічні порушення. Менше таких людей не 
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стає, а особливості захворювань роблять їх більш уразливими і потребуючими 
сторонньої допомоги та догляду [8]. 

Для поліпшення дозвілля і відпочинку підопічних потрібно зробити таке: 
– закуповувати в інтернати економічний транспорт (автобуси, 

мікроавтобуси); 
– збільшити фінансування для проведення культурно-дозвіллєвих заходів 

та екскурсій; 
– використовувати пенсійні кошти з особистих рахунків на оплату путівок, 

екскурсій та дозвілля; 
– підвищити витрати на закупівлю спортінвентаря і будівництво 

спортивних майданчиків; 
– забезпечити постійну доступність спортивних та ігрових кімнат для 

підопічних; 
– розвивати умови для відпочинку в тих інтернатах, які знаходяться в 

курортних зонах; 
– для деяких підопічних можна організувати дешеві наметові табори та 

туристичні походи; 
– реалізувати прозорий механізм закупівлі путівок та вибору оздоровниць 

за співвідношенням ціна-якість. 
 
1. Технологии досуга пожилых людей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sociologysoul.ru/tpts-

617-1.html 
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доступу: delyatinskij-pni.webnode.ru/tvorcha-dіyalnіst/Tut 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Відомо, що проблеми збереження довкілля є актуальними та в багатьох 
розвинених країнах стали домінантною суспільною ідеєю і практикою. Щодо 
України, то тут концепція екологічно відповідального бізнесу лише 
зароджується. 

На жаль, мусимо відзначити, що більшість українських підприємств 
визнають лише юридичну екологічну відповідальність, а чимало організацій 
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допускають і її порушення заради економічних зисків. Водночас зростає 
кількість підприємств, керівництво яких усвідомлює гостроту глобальної 
екологічної кризи та намагається зробити свій внесок у збереження довкілля. Ті 
українські підприємства, які починають усвідомлено ставитися до екологічної 
відповідальності, а саме екологізують виробництво, впроваджують «зелені 
технології», отримують такі переваги: законодавче стимулювання, підтримку 
громадськості, можливість виходу на нові ринки. Ці переваги є пріоритетними 
напрямами активізації корпоративної екологічної відповідальності. 

Цілком зрозуміло, що найбільше впливають на довкілля в Україні хімічні 
підприємства центральної та східної України, саме металургійна й атомна галузі 
є найнебезпечнішими для довкілля. Найбільшими забруднювачами в Україні є 
«Криворіжсталь», «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Лисичанськсода» та 
теплоелектростанції. 

Непромисловому бізнесу набагато дешевше та легше не погіршувати 
довкілля, ніж промисловому. Але будь-які підприємства, що займаються 
екологічною безпекою, є прикладом для всього суспільства. 

Для того, щоб великі підприємства, а особливо промислові, зберігали 
довкілля, а не забруднювали, необхідно передусім скасувати ліміти, які дають 
змогу підприємствам не отримувати штрафи за викиди, збільшити ці штрафи до 
рівня європейських та стимулювати заводи за збереження довкілля. 

Крім того, врахуємо, що економіка України є енергомісткою та вкрай 
небезпечною, тому треба змінювати структуру виробництва – від важких 
галузей до інтелектуальних виробництв та органічного сільського господарства. 

Починати підвищувати екологічну свідомість потрібно з населення, 
локально, а потім цей рух перейде до підприємств та держави загалом. 
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ОПТИМІЗМ І ПЕСИМІЗМ У ТЕНДЕНЦІЯХ СУЧАСНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
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ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ: ПОЗИТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ 

 
Проблема осудності й неосудності особи, яка вчинила злочин, що є однією 

з основних у теорії кримінального права щодо суб’єкта злочину, вирішувалися 
представниками різних шкіл. Що ж стосується віку суб’єкта як однієї з головних 
його ознак, то дослідження зводилося до різних класифікацій злочинних 
елементів, або до розгляду вікових особливостей з позиції особистісних 
особливостей злочинця. Звичайно, вивчення свободи волі, осудності, 
неосудності та інших питань, що пов’язані з поведінкою людини в суспільстві, 
неможливо обґрунтувати і вирішити поза проблемою суб’єкта злочину, з якою 
тісно пов’язані різні інститути кримінального права [1, с. 115].  

В історичному аспекті, як нам видається, становить інтерес методологічний 
і теоретичний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві радянського 
періоду. Так, Ю. Красіков вважає, що після жовтневого перевороту 1917 р. 
доктрина соціалістичного права увібрала в себе реакційні положення 
соціологічної школи права, перекрутивши багато в чому класичний напрям [1, 
с. 35]. У перші роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта 
злочину юристами майже не приділялася. Це було пов’язане з тим, що 
кримінальне законодавство потребувало кардинальних змін [2, с. 18]. У цей 
період наука кримінального права з нових методологічних позицій стала 
вирішувати завдання з переосмислення кримінально-правових теорій, у тому 
числі й тих, що стосуються суб’єкта злочину.  

У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології 
проблем суб’єкта злочину зробили вчені Я. Брайнін, В. Орлов, А. Піонтковський, 
А. Трайнін, І. Карпець, В. Кудрявцев, Н. Кузнєцова, Н. Лєйкіна, Р. Міхєєв, 
В. Тацій, С. Яценко, П. Матишевський, О. Свєтлов та інші. Але у зв’язку з 
відсутністю в теорії кримінального права послідовного, стрункого вчення про 
суб’єкт злочину, вченими допускалися методологічні помилки в характеристиці 
його ознак. Традиційно суб’єкт злочину характеризувався як один з елементів 
складу злочину [2, с. 18]. На думку О. Шишова, у підручнику з кримінального 
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права 1938 р. була допущена ще одна методологічна помилка, яка полягала в 
тому, що соціальна суть інституту вини розглядалася в розділі «Суб’єкт 
злочину» [3, с. 87]. 

Загальновизнаною є думка, що висвітлення питань методології в 
кримінально-правових дослідженнях та літературі цього ж напряму щодо 
суб’єкта злочину обмежувалося лише вказівкою авторів на діалектичний 
матеріалізм як загальний метод наукового пізнання, а окремі наукові методи 
були в затінку і потребували дослідження.  

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних проблем 
поняття «суб’єкт злочину» мало дослідження радянськими та сучасними 
фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи волі в її 
матеріалістичному розумінні, а також таких ознак суб’єкта злочину, як вік, 
осудність і неосудність. 

У науці кримінального права склад злочину є необхідною і достатньою 
підставою притягнення осудної особи, що вчинила злочин, з урахуванням 
встановленого законом віку, до кримінальної відповідальності. Структурну 
основу складу злочину становить: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і 
суб’єктивна сторона [4, с. 162]. Водночас А. Трайнін наполягав на тому, що 
суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів складу злочину, 
оскільки людина не є елементом вчиненого нею злочинного діяння [5, с. 191]. 
Позиція А. Трайніна не здобула широкого визнання серед теоретиків 
кримінального права. Заперечувалося в теорії кримінального права і 
твердження, що осудність і вік суб’єкта злочину не можна розглядати як ознаки, 
що належать до складу злочину (А. Трайнін, Б. Никіфоров та інші). На 
переконання Н. Лейкіної, включення осудності й віку до основних ознак суб’єкта 
не є перетворенням злочинця в елемент вчиненого ним злочинного діяння, а є 
можливістю спробувати дати більш об’єктивну і всебічну характеристику 
конкретного складу злочину [6, с. 229–234]. Проте, на думку В. Павлова, з якою 
слід погодитися, така позиція Н. Лейкіної є сумнівною [2, с. 19]. 

Важливою теоретичною основою у дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений в законі, як обставина, що визначає настання кримінальної 
відповідальності за вчинене. Вік як ознака суб’єкта злочину вченими практично 
не вивчена. Складність цієї проблеми полягає в тому, що вона пов’язана не 
тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічними 
властивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при 
встановленні вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На 
певних історичних етапах вік, з якого наставала кримінальна відповідальність, 
встановлювався законодавцем по-різному. Досить низькі межі настання 
кримінальної відповідальності зберігалися тривалий час. 

Загальна кримінальна відповідальність, згідно з чинним КК України, настає 
з 16 років, хоча і в теорії кримінального права, і на практиці це питання 
вирішується неоднозначно. Справа в тому, що за деякі злочини, не обумовлені в 
законі, кримінальна відповідальність може наставати з 18 або 25 років. Це 
положення реалізується, коли йдеться про спеціальний суб’єкт злочину. 
У зв’язку з цим виникає необхідність навести в кримінальному законі 
конкретний перелік норм, що передбачають настання кримінальної 
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відповідальності з 18 або з 25 років. Від віку, на нашу думку, залежить і 
структура складу злочину. 

Одним з аспектів дослідження суб’єкта в теорії кримінального права є його 
осудність, тобто такий психічний стан, коли особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [7, с. 204]. 

Важливою складовою дослідження суб’єкта злочину є вивчення такого 
складного питання в науці кримінального права і кримінології, як 
співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді 
ототожнюються. Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як 
поглиблене вивчення самого злочинного діяння, так і вдосконалення 
кримінального законодавства з метою більш ефективної боротьби зі 
злочинністю, у тому числі з екологічною злочинністю. Поняття «суб’єкт 
злочину» і «особистість злочинця» хоча й близькі, але не збігаються. Крім того, 
вони мають різний обсяг, а саме: поняття «суб’єкт злочину» вужче, ніж поняття 
«особистість злочинця» [2, с. 23]. Поняття «суб’єкт злочину» ґрунтується на 
конкретних положеннях, сформульованих у кримінальному законі, і виходить із 
методологічних передумов філософських і кримінально-правових теорій [2, 
с. 23]. «Суб’єкт злочину» – це термін кримінально-правовий, який радше 
визначає юридичну характеристику особи, що вчинила злочин, і відрізняється 
від кримінологічного поняття «особистість злочинця» [2, с. 23]. Натомість 
«особистість злочинця» як більш об’ємне поняття, розкривається через 
соціальну суть особи, а також через складний комплекс ознак, властивостей, 
зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що характеризують її, взятих у 
взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими фактами, що лежать в 
основі злочинної поведінки [2, с. 23]. 
 

1. Красиков Ю. А. Доктрина русского уголовного права: источники и тенденции развития // 
Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства : тез. докл. 

конф., 27–28 января 1994 г. / под ред. С. В. Бородина и др. – М., 1994. – С. 35–36. 
2. Павлов В. Г. Субъект преступления. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 318 с. 

3. Шишов О. Ф. Становление и развитие науки уголовного права в СССР. – М., 1981. – 6 с. 

4. Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном праве. – М. : 
Госюриздат, 1963. – 281 с. 

5. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. – М. : Госюриздат, 1957. – 191 с.  
6. Лейкина Н. С. Советское уголовное право. Часть общая : учеб. пособие. – Л., 1960. – 284 с. 

7. Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 1. : Преступление и 

наказание. – СПб : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 1133 с. 
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В. Г. Мороз* 
 

ПОНЯТТЯ МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ 
СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ: ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

 
М. Панов пропонує перелік місць вчинення злочину, зазначаючи, що у 

статтях Особливої частини місце вчинення злочину в одних випадках 
визначається як територія України (статті 268, 334), повітряний простір 
(ст. 282), економічна зона України (ст. 243); в других – воно використовується 
як географічне поняття, наприклад, море, внутрішні морські і територіальні 
води (ст. 243), атмосферне повітря (ст. 241), водні об’єкти (ст. 242), вода 
(ст. 242), земля (ст. 239), надра (ст. 240), континентальний шельф (ст. 244) 
тощо; у третіх – під ним розуміють певну територію, на якій людина проживає 
чи займається виробничою або іншою діяльністю, наприклад, житло, інше 
приміщення чи сховище (статті 185, 186, 187), річкове, морське або повітряне 
судно (ст. 278), транспортні комунікації (ст. 279), вибухонебезпечні 
підприємства, вибухонебезпечні цехи (ст. 273) тощо. Іноді це місце, де 
відбуваються певні події чи певні дії виняткового характеру, наприклад, поле 
бою (статті 429, 432), район бойових дій (ст. 433). У деяких випадках місце 
вчинення злочину визначається як територія, на яку поширюється чітко 
визначений правовий режим, наприклад, державний кордон України (ст. 331), 
митний кордон України (ст. 201), заповідники, території та об’єкти природно-
заповідного фонду (при незаконному полюванні – ст. 248), місця обмеження 
волі (ст. 390), місця позбавлення волі (ст. 393), виправні установи (статті 391, 
392), спеціалізовані лікувальні заклади (ст. 394) тощо. У деяких випадках місце 
вчинення злочину виступає як кваліфікуюча ознака. Це, наприклад, розбій, 
вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій (ч. 2 ст. 433 КК) [1, с. 143–
144]. 

Є. Стрельцов зазначає, що в низці кримінально-правових норм в Особливій 
частині кримінального закону вони відіграють суттєву роль при кваліфікації 
злочинних діянь. Наприклад, полювання в заповідниках розглядається, при 
наявності усіх інших причин, як незаконне полювання (ст. 248 КК), або 
викрадення речей на полі бою, що знаходяться при вбивствах чи поранених, 
розглядається як мародерство [2, с. 94]. 

О. Дудоров стверджує, що місце вчинення злочину – це певна територія, 
на якій вчинюється злочин. Так, місцем вчинення контрабанди є митний кордон 
України (ст. 201 КК); незаконної вирубки лісу – ліси, захисні та інші лісові 
насадження, заповідники, території та об’єкти природно-заповідного фонду, інші 
особливо охоронювані ліси (ст. 246 КК); мародерства – поле бою (ст. 432 КК); 
незаконного носіння символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – район 
воєнних дій (ст. 435 КК) тощо. 

                                           
* здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ 
«Національна академія управління». 
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Місце є також обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочинів, 
передбачених статтями 273, 305, 331, 391, 392, 428, 433 та іншими статтями КК 
[3, с. 104]. 

На нашу думку, визначення місця вчинення злочину є різнобічним, але не 
повним. До того ж місце вчинення злочину не має належної класифікації. Можна 
запропонувати його класифікувати за такими критеріями: 1) місце вчинення 
злочину як фізичний простір; 2) місце вчинення злочину як соціальне (суспільне 
утворення); 3) місце вчинення злочину як утворення, що має правовий статус. 
Ця проблема потребує подальшого дослідження. 

Також потребує уточнення та доповнення перелік місць вчинення злочину 
за КК України. Так, для ст. 151 КК місцем вчинення злочину є психіатричний 
заклад (психоневрологічний, наркологічний, інший спеціальний заклад, центр, 
відділення будь-якої форми власності, діяльність яких пов’язана з наданням 
психіатричної допомоги); для ст. 158-1 КК місцем вчинення злочину є виборча 
дільниця; для ст. 158-2 КК місцем вчинення злочину є виборча дільниця, 
державні архівні установи, Центральна виборча комісія; для ст. 165 КК місцем 
вчинення злочину є житло, інше володіння особи; для ст. 178 КК місцем 
вчинення злочину є релігійні споруди, культові будинки, для ч. 3 ст.ст. 185, 186, 
187 КК місцем вчинення злочину є житло, інше приміщення чи сховище. 

На підставі викладеного можемо констатувати, що під місцем вчинення 
злочину потрібно розуміти територію, інше місце, яке характеризується 
фізичними, соціальними і правовими критеріями, де було розпочато, 
продовжено чи припинено злочинне діяння. 
 
1. Панов М. І. Об’єктивна сторона злочину // Кримінальне право України: Загальна частина : 

підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 
К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 116–147. 

2. Стрельцов Е. Л. Об’єктивна сторона злочину // Кримінальне право України. Загальна частина : 

підручник / відп. ред. Е. Л. Стрельцов. – Х. : ООО «Одиссей», 2010. – С. 85–95. 
3. Дудоров О. О. Об’єктивна сторона злочину // Кримінальне право України. Загальна частина : 

підручник / [Ю. В. Александров, В. І. Антіпов, О. О. Дудоров, та ін.] / за ред. М. І. Мельника, 
В. А. Клименка. – К. : Атіка 2008. – С. 94–105. 

 

О. О. Астахова* 
 

ПОНЯТТЯ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 
ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ: 

ПОЗИТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Аналіз існуючих точок зору щодо поняття «обстановка вчинення злочинну» 
в криміналістиці свідчить, що в цій науці до цього часу не вироблений єдиний 
підхід. Вирішення цього завдання, на наш погляд, певною мірою можливо через 
врахування етимологічного змісту поняття «обстановка». 

Довідникові джерела характеризують це поняття так: 1) «…оточуючі люди, 
предмети, випадковості…» [1, с. 641]; 2) сукупність умов, за яких що-небудь 

                                           
* аспірантка ВНЗ «Національна академія управління». 
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відбувається, умови життя кого-небудь, становище на місці воєнних дій… [2, 
с. 820]. 

У криміналістиці поняття «обстановка вчинення злочину» характеризується 
великою кількістю термінів, до числа яких входять об’єкти і явища, процеси і 
умови, обставини і фактори, положення, стан, відносини [3, с. 39]. Тому, на 
нашу думку, важливо виробити єдине поняття «обстановка вчинення злочину». 
Для цього необхідно з’ясувати поняття «середовище вчинення злочину». Так, у 
кримінальному праві середовище, в якому вчиняється злочин, є 
загальновизнаним і слід розуміти як складову частину об’єктивної сторони 
злочину. Натомість у кримінальному процесуальному праві середовище, в якому 
вчинено злочин, розуміють як джерело доказової інформації [4, с. 129]. 
Водночас у кримінології середовище вчинення злочину розглядають як елемент, 
що впливає на формування особистості злочинця, як безпосередню причину 
деяких злочинів [5, с. 69]. 

Аналіз праць, присвячених огляду місця події, показує, що багато авторів 
використовують терміни «обстановка вчинення злочину», «обстановка місця 
події». При порівняльному аналізі поняття «обстановка вчинення злочину» з 
іншими поняттями методологічною основою є системно-структурний підхід, 
оскільки важливість принципів цього підходу неоціненна. Враховуючи, що 
кожне з перерахованих вище понять має певний криміналістичний зміст і 
значення, їх ототожнювати недопустимо. Обстановка вчинення злочину – це 
конкретна життєва ситуація, яка включає окрім матеріальної обстановки місця 
події також й інші елементи: поведінку учасників події і різні обставини, що 
сприяють дії цих учасників тощо і є більш широким, ніж обстановка місця події, 
вона розділена часом [6, с. 139–140]. 

С. Аннєнков та Т. Аннєнкова, на наш погляд, більш близько підійшли до 
розуміння обстановки вчинення злочину як «…системи взаємопов’язаних і 
взаємообумовлених елементів, у просторових межах яких відбувається 
взаємодія учасників злочину, а також різних інших обставин об’єктивного 
середовища, що склалося на певний момент розслідування і такої, що має вплив 
на розташування слідів злочину, розкриття і розслідування злочину» [7, с. 8–
13]. Проте розуміння криміналістичної науки стосовно поняття обстановки 
вчинення злочину свідчить, що вона намагається піднімати понятійний апарат 
науки кримінального права. 

На підставі проведеного дослідження можна запропонувати таке 
визначення використовуваного поняття: «Під обстановкою вчинення злочину 
слід розуміти сукупність об’єктивних умов (обставин), визначених у законі про 
кримінальну відповідальність, або таких, що випливають з його змісту, в яких 
вчиняється злочин, або є збігом подій та обставин, у яких протікає зовнішній 
акт злочинної поведінки, що створюють вплив на ступінь суспільної небезпеки 
вчиненого та які набувають у цьому зв’язку кримінально-правового значення». 
 

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – Спб. – С. 1863-1866. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 
3. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избранные труды. – М. : 

Наука, 1979. – 400 с.  
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4. Комментарий к Уголовно-процессуальному процессу (постатейный) / отв. ред. И. Л. Петрухина. – 
М. : ТК «Велби»; изд-во «Проспект», 2003. – 1016 с. 

5. Курбанова Г. И. Механизм взаимодействия личности и внешней среды // Межвузовский сборник 

науч. трудов. Вып. 54. – Свердловск : Изд-во Свердловского юридического института, 1977. – С. 64–
70. 

6. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущость и методика. – М. : Наука, 
1966. – 293 с. 

7. Анненков С. И., Анненкова Т. С. Обстановка совершения преступления: процессуальные и 

криминалистические проблемы исследования : [монография]. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 200 с. 
 

О. В. Матвійчук* 
 

КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 2 СТ. 253 
КК УКРАЇНИ – ЗАГИБЕЛЬ АБО МАСОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ: 

ПОЗИТИВНЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Відносно такої кваліфікуючої ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 253 
КК України, як дії, що спричинили загибель населення, в юридичній літературі 
існують такі судження: одні автори під цим розуміють – настання смерті людини 
(хоча б однієї людини) на території України, яка постраждала від небезпечного 
об’єкта [1, с. 459]; другі – чомусь під загибеллю населення розуміють смерть 
хоча б одного чоловіка [2, с. 538]; треті – зазначають, що загибель населення – 
це смерть від впливу екологічного небезпечного об’єкта людей, що населяли 
територію, яка постраждала від його впливу [3, с. 576] тощо. 

Аналіз існуючих поглядів на ознаку загибелі населення свідчить, що: 
М. Панько (автор першої точки зору) зводить цей наслідок до його трактування 
як загибелі людей, а не населення. Дещо ближче щодо визначення цього 
поняття підійшли І. Самощенко та В. Клименко (автори першого та третього 
судження), проте і їх судження дещо неточні і недостатньо обґрунтовані. 

Для належного з’ясування цієї ознаки (наслідку вчинення злочину) та з 
метою надання практичних рекомендацій, необхідних для кваліфікації діяння за 
ознакою «загибель населення» слід звернутися до довідкових джерел. Важливо 
зазначити, що під населенням розуміють «…сукупність людей, які проживають 
на Землі, в якій-небудь країні, області і т. ін., людність, люд, народ, люди, які 
проживають в якомусь одному місці» [4, с. 579]. Натомість люди – це суспільні 
істоти, які є на найвищому ступені розвитку живих організмів, мають свідомість 
тощо [4, с. 499]. Перший із цих термінів – «населення» – має зв’язок з 
територією, державою, місцем, а другий – лише зі ступенем розвитку та 
існуванням живих організмів. Тому під загибеллю населення слід розуміти 
втрату життя великої кількості людей, які проживають на якійсь території, в 
якомусь одному місці. 

Щодо кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч. 2 ст. 253 КК України, як ті самі 
дії, що спричинили масове захворювання населення, існують такі погляди: 
І. Самощенко вважає, що під цим розуміється захворювання трьох і більше 
людей, причинно пов’язане з діями, які передбачені ч. 1 ст. 253 КК України [1, 
с. 459]; М. Панько зазначає, що до нього відноситься життя або здоров’я 
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великої кількості людей чи на великій площі та поєднані з нестійкою або 
стійкою втратою працездатності [3, с. 538]; В. Клименко зводить цю ситуацію 
до захворювання великої кількості людей, що проживають у межах території, 
яка постраждала від небезпечного впливу шкідливих в екологічному розумінні 
речовин, що вироблялись або використовувались на виробництві (спорудах) без 
обов’язкових інженерних систем захисту довкілля [3, с. 576]. 

Аналіз існуючих точок зору стосовно ознаки «масове захворювання 
населення» дає можливість виокремити такі позитивні положення: 
1) захворювання є причинно пов’язаним з діями, які передбачені ч. 1 ст. 253 КК 
України; 2) захворювання стосуються великої кількості людей, що проживають у 
межах території, яка постраждала від небезпечного впливу шкідливих в 
екологічному плані речовин, що вироблялись або використовувались на 
виробництві (спорудах) без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля. 

Отже, маючи ці позитивні положення, які ми виокремили з визначень та 
термінології в довідниках, можна запропонувати визначення масового 
захворювання населення. Під масовим захворюванням населення слід розуміти 
причинно пов’язане з діями, що передбачені ч. 1 ст. 253 КК, захворювання, яке 
стосується великої кількості людей, що проживають (мешкають) на якійсь 
території, в якомусь одному місці, які постраждали від небезпечного впливу в 
екологічному плані шкідливих речовин або їх сумішей, що вироблялися, 
використовувалися на виробництві (в спорудах) без обов’язкових інженерних 
систем захисту навколишнього природного середовища. 
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О. В. Лоскутов* 
 

СУСПІЛЬНИЙ РЕЗОНАНС, ВИКЛИКАНИЙ СУБ’ЄКТИВНИМ СПРИЙНЯТТЯМ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ 

 
Резонанс (франц. resonance, від лат. resono – звучати у відповідь, 

відгукуватися) – це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у 
якій-небудь коливальній системі, що наступає при наближенні частоти 
періодичної зовнішньої дії до деяких значень, обумовлених властивостями самої 
системи [1]. 
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Суспільний резонанс – це реакція великої кількості людей (обурення, 
хвилювання, відгуки і т.д.) на певні дії (інформацію, поведінку, висловлювання і 
т.п.) когось чи чогось. 

Суспільний резонанс може бути викликаний штучно шляхом залучення 
засобами масової інформації суспільної уваги до певної соціальної або 
політичної події, у поєднанні з замовчуванням інших подій, що мають рівну 
інформативну значимість. Застосовується як інструмент для ефективної 
маніпуляції громадською думкою; будучи штучно створеним у надрах засобів 
масової інформації, видається за прояв колективної волі суспільства. 

Інструмент суспільного резонансу іноді застосовується зацікавленими 
особами і лобістськими угрупованнями для формування «потрібної» громадської 
думки, впровадження в суспільну свідомість під виглядом об’єктивної інформації 
бажаного для групи змісту. 

Крім того, суспільний резонанс використовується певними групами для 
тиску на судові органи, виконавчу і законодавчу владу, громадські організації та 
політичні партії. При створенні потрібної громадської думки засоби масової 
інформації часто апелюють до людських емоцій, замовчують «незручні» деталі 
якоїсь події, підкреслюють «потрібні» обставини, часом значно спотворюючи 
реальні масштаби події [2]. 

Яскравими прикладами потужного суспільного резонансу, викликаного 
обуренням стосовно несправедливості по відношенню до жертв злочинів, можна 
навести такі випадки, як акції громадської непокори у районному центрі 
Врадіївка Миколаївської області та акції протесту, пов’язані з вбивством Оксани 
Макар. 

Протести у Врадіївці тривали з 30 червня до 3 липня 2013 р. і були 
викликані груповим зґвалтуванням та замахом на вбивство жительки селища 
Врадіївки Ірини Крашкової. Потерпіла вказала на двох офіцерів міліції – Дмитра 
Поліщука та Євгена Дрижака, а також місцевого таксиста Рябиненка. Відмова 
суду та міліції затримати одного з підозрюваних викликала масові акції 
непокори у селищі [3]. 

Зґвалтування та вбивство Оксани Макар – злочин, який стався 9 березня 
2012 р. у місті Миколаїв. Відповідно до повідомлень ЗМІ троє хлопців заманили 
на квартиру «знайому одного з них» 18-річну (народилася 11 червня 1993 р.) 
Оксану Макар, яку зґвалтували, а потім, оскільки вона кликала на допомогу, 
один з них задушив. 15 березня на мітинг «проти беззаконня» і на підтримку 
Оксани Макар у центрі Миколаєва (на площі Леніна) зібралося, за даними ЗМІ, 
від двох до десяти тисяч осіб. У ці ж дні аналогічні мітинги та протестні акції 
відбулися в Одесі (на Соборній площі), Києві, Харкові, Донецьку, Львові, Луцьку, 
Сумах [4].  

На прикладі цих двох випадків можна спостерігати однаковий характер 
механізмів нарощування та стимуляції суспільного обурення з допомогою 
засобів масової інформації та інших засобів впливу. 

Психологія надає такий перелік загальних особливостей поведінки людини 
у натовпі: 

– зменшення або повне припинення спілкування на міжособистісному рівні 
завдяки вербальній комунікації; 
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– безцільність рухів і пересувань у натовпу, яка виявляється у підвищеній 
агресивності людей; психомоторному збудженні, хаотичній, безцільній фізичній 
активності, низькому контролі й координації рухів і дій; схильності до 
однотипних рухів; 

– висока імпульсивність у діях учасників натовпу, швидкий відгук на накази 
і заклики лідера; 

– наслідування рухам і поведінці лідера та більш активних учасників 
натовпу; 

– високе емоційне збудження, що виявляється у частих викриках окремих 
слів, фраз, вигуків; не зосередженому погляді, нервовості, поривчатості рухів; 

– емоційна лабільність, що виявляється у вигляді частої зміни настроїв, 
легкості появи стану гніву або захоплення; 

– висока категоричність в оцінках, думках, судженнях; відсутність почуття 
міри; 

– потреба у простих рішеннях, які не вимагають тривалої розумової праці. 
У натовпі панує категоричний імператив поведінки: «Хай живе!», «Не 
допустити», «Примусити», «Геть», «Ганьба», «Зрада». 

– можливість виникнення у деяких людей у натовпі слухових, зорових, 
нюхових галюцинацій; 

– схильність учасників натовпу збиватись у більш щільну групу. 
3міна психічних процесів людини у натовпі пов’язується з процесом 

соціальної фасилітації. Виникнення цього феномену зумовлено трьома 
обставинами. Перша полягає в тому, що присутність інших людей робить 
людину більш настороженою, що й викликає збудження первинної системи. 
Друга ситуація пов’язана з тим, що люди стурбовані з приводу того, що про них 
подумають інші. Стурбованість оцінкою змушує людину нервувати і підвищує її 
збудженість. Третя ситуація полягає в тому, що присутність інших людей є 
відволікаючим фактором. 

У натовпі в людини виникає змінений стан свідомості. Він полягає у зміні 
мислення, порушеннях відчуття часу, втраті самоконтролю, вираженні емоцій, 
зміні відчуття тіла, у перцептивних викривленнях, гіпернавіюваності. 

Деіндивідуалізація – це стан, у якому людина втрачає уявлення про себе як 
окрему особистість. Оскільки деіндивідуалізація в умовах натовпу стирає межі 
дозволеного, то підвищується ймовірність до імпульсивної або девіантної 
поведінки. Деіндивідуалізація – це втрата самоусвідомлення в ситуаціях, які 
забезпечують анонімність і не концентрують уваги на окремому індивідові [5]. 

Причину деіндивідуалізації дослідники вбачають у знеособленості, фізичній 
анонімності, яка призводить до того, що люди починають відчувати себе менш 
відповідальними за свої дії, оскільки знижується ймовірність того, що кожна 
окрема людина буде виділена з натовпу і покарана. 

Соціальна занепокоєність – це характеристика емоційного стану натовпу, 
яка виникає в результаті «кільцевої реакції». Кільцева реакція – це такий тип 
емоційного збудження, під час якого реакція одного індивіда відтворює 
збудження іншого. Так взаємне збудження набуває кільцевої форми. 
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Отже, аналізуючи вищевикладені обставини, можна дійти висновку, що за 
допомогою спеціальних знань та методик особистісного впливу можливо 
організувати хвилю громадського обурення та непокори. 
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Т. Г. Савенкова 

 
ЕТИЧНИЙ, КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ 

ЧИННИКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ДІЯННЯ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 238 КК УКРАЇНИ 

 
Етичний чинник є важливою обставиною, що обґрунтовує можливість, зміст 

і якість кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 238 КК України. Він 
стосується дотримання етичних норм при їх конструюваннях і застосуваннях. Це 
питання прямо пов’язане з важливою проблемою вибору цінностей і 
нормативів, якими має бути обумовлена, на наш погляд, та яким має 
відповідати кримінально-правова заборона. 

У науці є загальновизнаним, що ефективність кримінально-правової 
політики знаходиться у прямій залежності від того, наскільки при її реалізації 
враховується система культурних цінностей. Якщо ця відповідність не 
дотримується, суспільство, яке поділяє заперечувану кримінально-правовою 
політикою систему культурних цінностей, стає не союзником держави, а радше 
його противником, що робить безглуздою спробу держави боротися зі 
злочинністю, у тому числі і злочином, передбаченим ст. 238 КК України – 
приховуванням або перекрученням відомостей про екологічний стан або 
захворюваність населення. Неможливо широко мобілізувати громадян на 
боротьбу зі злочинністю, якщо населення не дотримується критеріїв оцінки 
діянь як злочинних, що прийняті законодавцем [1]. Тому криміналізація діянь, 
внесення змін у норми кримінального закону повинні супроводжуватися 
аналізом культурних цінностей, що поставлені під охорону [2]. 

Аспект, що нами розглядається, про співвідношення норм моралі та 
аналізованої кримінально-правової заборони свідчить, що саме із норм моралі 
можна вимагати підтвердження заборон ст. 238 КК України. Аспектом взаємодії 
моралі й аналізованої кримінально-правової заборони, на якій доцільно 
зупинитися, є роздуми про те, чи етично взагалі впливати кримінально-
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правовими засобами на порушника закону. В існуючих джерелах кримінального 
права це питання традиційно висвітлюється та обговорюється в сенсі моральних 
меж покарання як головного засобу кримінально-правового впливу на особу. Ця 
проблема С. Познишевим була названа як перше основне питання, з якого 
наука кримінального права повинна починати свої побудови, і від вирішення 
якої залежить саме її існування [3, с. 28]. Його дослідження виходить 
насамперед з дилеми, чи покарання, в тому числі і за злочин, що нами 
досліджується, благо чи зло. Звісно, що покарання – це зло, застосуванням 
якого держава, в особі відповідних органів, намагається мінімізувати або 
вирішити проблему злочинності. Цю тезу поділяють фахівці з етики, які 
стверджують, що покарання – це завжди позбавлення, обмеження, страждання, 
які одні люди завдають іншим, водночас воно містить моральні характеристики, 
а тому може бути зараховане до зла [3, с. 14]. При цьому етичне обґрунтування 
покарання утверджується через цілі, які повинні бути досягнуті внаслідок його 
застосування. Так, у тому випадку, коли спрямовується акцент на 
загальнопопереджувальних аспектах такої міри, то його етичною основою 
виступає ідея загального блага, яке захищається і охороняється шляхом 
обмеження інтересів окремих осіб, і якщо за основу ставиться індивідуально-
попереджувальна мета покарання, то воно виправдовується необхідністю 
морального вдосконалення особи [4, с. 10]. 

Слід погодитися з думкою, що покарання може вважатися морально 
виправданим тільки в тому випадку, коли воно розглядається як засіб 
досягнення моральних цілей. 

Отже, можна стверджувати, що мораль здатна детермінувати окремі види 
кримінально-правових заборон, у тому числі й передбаченої ст. 238 КК України. 

Кримінально-правова заборона має також розглядатися як продукт історії 
і культури конкретного суспільства (вона завжди культурно-історично 
обумовлена). 

Слід погодитися з прийнятним, на наш погляд, твердженням, що 
кримінально-правова заборона, в тому числі, нами проаналізована, походить 
корінням з табу і звичаїв, які вироблялися як форми реакції соціуму на шкідливу 
поведінку певних його членів, і які були покликані забезпечити необхідне для 
виживання і розвитку суспільства підпорядкування окремих осіб інтересам 
колективу. В наш час відбувається підкорення (підпорядкування) особи, що 
вчиняє злочин, передбачений ст. 238 КК України, цьому закону через 
реалізацію покарання. 

Важливо зазначити, що, як би зміст досліджуваної нами кримінально-
правової заборони в кожний конкретний відрізок часу не змінювався, він є саме 
таким, яким може бути, виходячи з культурно-історичного розвитку суспільства 
– оптимальним у певних умовах. 

Отже, культурно-історичний чинник, обумовлюючи кримінально-правову 
заборону – приховування або перекручення відомостей про екологічний стан 
або захворюваність населення, включає в себе вказані вище чинники 
(передумови) і розглядає їх з точки зору поступального об’єктивно 
обумовленого певними відрізками історії та суспільно-економічними 
формаціями, змінами на час прийняття відповідних норм. 
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У низці чинників цієї заборони не останнє місце займають і міжнародно-
правові акти, дозвіл на застосування яких дала Верховна Рада України. У цьому 
контексті слід акцентувати увагу на тому, що загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права, значимість яких зростає в наш час, мають пріоритет над 
національним законодавством. А тому відповідність кримінального права 
України міжнародно-правовим стандартам, у тому числі і норм, передбачених 
ст. 238 КК України, забезпечує: 1) міжнародне політико-правове визнання 
кримінально-правової системи України, а отже і кримінально-правових заборон, 
у тому числі, передбачених ст. 238 КК України; 2) можливість організації 
ефективного міжнародного співробітництва з кримінально-правової протидії 
приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 
захворюваність населення; 3) належну якість національних кримінально-
правових норм, зокрема, ст. 238 КК України, і практики їх застосування, 
відповідність кримінального права та зазначеної норми міжнародним 
стандартам [5, с. 161]. 

Можна взяти за основу запропоновану в літературі класифікацію 
міжнародно-правових норм, що мають відношення до чинного кримінального 
законодавства України: 1) норми, що складають у своїй сукупності стандарти 
прав людини (гуманітарний стандарт); 2) норми, що складають стандарт 
безпеки [5, с. 161]. 

Серед міжнародно-правових актів, що стосуються зазначеної проблеми, 
слід виокремити Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі від 19 вересня 1979 р. [6], Конвенцію про 
збереження мігруючих видів диких тварин від 23 червня 1979 р. [7], Конвенцію 
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення від 3 березня 1973 р. [8], Конвенцію про охорону 
біологічного різноманіття від 11 червня 1992 р. [9]. 
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право. – М., 2009. – 22 с. 
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240 с. 
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В. П. Олейнік 

 
ЗАСОБИ ТА ДЖЕРЕЛА ЗЛОЧИНУ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

Ч. 1 СТ. 243 КК УКРАЇНИ: ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

В диспозиції ч. 1 ст. 243 КК України відсутній перелік матеріалів чи 
речовин, шкідливих для життя чи здоров’я людей, або відходів. Це свідчить, що 
засоби вчинення злочину мають оціночно-понятійний характер (склад) (їм 
властиві ознаки, що відображають лише соціальну значимість явищ), не містять 
нормативів гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих 
речовин у внутрішніх морських водах і територіальному морі, а також тих, які 
скидаються чи поховуються тощо. Характер диспозиції ч. 1 ст. 243 КК України є 
бланкетним і полягає в тому, що реалізація норм у цьому випадку неможлива 
окремо від норм, при посередництві яких можна розкрити ці невизначені 
оціночні поняття. Це надає підстави говорити, що для кваліфікації злочинів, 
передбачених ч. 1 ст. 243 КК України, істотне значення має питання про 
смислове їх навантаження та обсягу використаних у цій статті понять. 

У ч. 1 ст. 243 КК України засоби як обов’язкова ознака об’єктивної сторони 
названі в загальних рисах, тому вони мають установлюватися в кожному 
окремому кримінальному провадженні. Так, злочин, передбачений ч. 1 ст. 243 
КК України, має таку конструкцію, яка свідчить, що вчинити забруднення моря 
неможливо без засобів вчинення злочинів і джерел забруднення. Проте в законі 
(ч. 1 ст. 243 КК України) їх класифікація неповна. Насамперед з’ясуємо про 
такий засіб, як речовини, шкідливі для життя чи здоров’я людей. Основні 
забруднюючі речовини та нормативи гранично допустимих концентрацій 
передбачено у постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2003 р. 
№ 43, виходячи з таких показників: 1) розчинений кисень, мг/куб. дм – не 
нижче 4; 2) завислі речовини, мг/куб. дм – фонові значення району 
водокористування; 3) солоність, мг/куб. дм – 12–18; 4) сульфати, мг/куб. дм – 
3,5; 5) хлор-іон, мг/куб. дм – 11,9; 6) амоній сольовий, мг/куб. дм – 0,5; 
7) нітрати, мг/куб. дм – 40; 8) нітрити, мг/куб. дм – 0,08; 9) нафтопродукти, 
мг/куб. дм – 0,05; 10) біохімічне споживання кисню, мгОі/куб. дм (БСК повн.) – 
не більше ніж 3; 11) залізо, мг/куб. дм – 0,004; 12) рівень токсичності води (на 
основі біотестування) – нетоксична; 13) водневий показник, од. pH – 6,5–8,5; 
14) колі-індекс, КУО/куб. дм – 1000–10000; 15) індекс колі-фага, БУО/куб. дм – 
не більше, ніж 100 [1]. Варто зазначити, що автори публікації з цієї проблеми 
помилково включають до забруднюючих речовин і матеріали [2, с. 5], хоча їх 
слід віднести до засобів вчинення злочину. Це підтверджується Правилами 
охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та 
засмічення [1]; Міжнародною конвенцією щодо запобігання забруднення моря 
нафтою (1954) з поправками (1962, 1969, 1971 рр.) [3, с. 37–42] тощо. 

Ще одним засобом вчинення досліджуваного злочину є відходи – це будь-
які речовини, матеріали та предмети, що утворюються в процесі людської 
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діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи 
виявлення, та від яких власник намагається позбутися, має намір або повинен 
позбутися шляхом утилізації чи видалення [1]. У кримінальному законодавстві 
України та практиці його застосування зустрічаються випадки, коли в законі 
прямо називаються зовнішні ознаки, але в теорії кримінального права вони не 
мають свого визначення і дослідження [4, с. 160]. Ці випадки зустрічаються не 
часто, тому вони не привернули уваги дослідників. З метою вивчення ознак 
об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, 
звернемося до кримінального законодавства України. Так, у ст. 243 КК України 
ця ознака, виходячи зі змісту статті, розуміється як «…морські та повітряні судна 
та засоби та споруди, що знаходяться в морі» (ч. 3 ст. 243 КК України) [5]. Вони 
не відносяться до засобів вчинення злочину, оскільки засоби – це предмети 
матеріального світу, використані особою (або особами) для виконання дій (або 
бездіяльності), спрямовані на завдання шкоди об’єкту, що охороняється 
кримінальним законодавством [6, с. 21]. Не можуть вони бути використані як 
місце вчинення злочину, оскільки останнє означає територію, на якій було 
розпочато або закінчено злочин чи настав злочинний наслідок [7, с. 141]. Цю 
ознаку В. Матвійчук пропонує називати джерелом вчинення злочину, виходячи 
з довідкових джерел: «джерело – це те, що дає початок чому-небудь, звідкіля 
надходить що-небудь» [8, с. 209; 9, с. 161]. Джерело вчинення злочину – це 
сфера діяльності людини (підприємство, установа, організація, транспорт, 
споруджені у морі конструкції та ємності) [8, с. 161]. 

Отже, об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, 
характеризується такими обов’язковими ознаками: діянням (дією або 
бездіяльністю), засобами, місцем і джерелами вчинення злочину. 
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Т. І. Волкова 

 
ІСТОТНА ШКОДА, ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК 

ТА МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 249 
КК УКРАЇНИ: ПОЗИТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
Досліджуване питання знаходиться в полі уваги науковців. К. Оробець 

розкриває поняття шкоди, яка заподіюється кримінальним правопорушенням 
проти довкілля, через матеріальний та нематеріальний характер, проте не 
пропонує визначення істотної шкоди [1, с. 240]. Натомість Є. Борисов 
стверджує, що конкретними ознаками істотної шкоди як наслідку, визначеного у 
ч. 1 ст. 249 КК України, слід вважати: а) руйнування або ушкодження 
відповідних об’єктів водної фауни як важливої складової частини екосистеми 
(навколишнього природного середовища); б) інші негативні зміни об’єктів 
водної фауни як важливої складової частини екосистеми [2, с. 78]. Ми 
вважаємо, що ці ознаки є надто загальними і їх неможливо використати для 
оцінки з позиції кримінального законодавства і права. Крім того, запропоноване 
обчислення такої шкоди з урахуванням оцінки стану об’єктів водної фауни та 
існуючих норм впливу на конкретні об’єкти водної фауни (через наведені у 
методиці розрахунки збитків) [2, с. 78], не може, повністю задовольнити 
правозастосовні органи через їх неконкретність, хоча в цих пропозиціях є певні 
позитивні напрями та методики розрахунку збитків, заподіяних рибному 
господарству [3]. 

На підставі викладеного та існуючих регулятивних нормативно-правових 
актів можна прийти висновку, що під таким наслідком, як істотна шкода (за ч. 1 
ст. 249 КК України) слід розуміти: 1) велику вартість предмета за таксовими 
цінами; 2) велику кількість добутого; 3) особливу цінність риб, морських тварин 
(враховуючи їх знищення); 4) значна екологічна цінність предмета; 5) незначна 
поширеність предмета у певному водному об’єкті; 6) складність відтворення 
об’єкта [4; 5]. 

Наступною обов’язковою ознакою цього злочину є причинний зв’язок між 
діянням і наслідками, що настали, при незаконному зайнятті рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом. Філософський енциклопедичний 
словник під терміном «причинність» пояснює один з елементів універсального 
зв’язку предметів і явищ світу, який полягає в утворенні або породженні одними 
предметами і явищами інших [6, с. 523]. У теорії кримінального права 
загальновизнаним є те, що злочинів без наслідків немає [7, с. 82–83; 8, с. 164; 
9, с. 81–84]. 

Слід зауважити, що Н. Ярмиш заперечує доцільність виділення причинного 
зв’язку як ознаки об’єктивної сторони, обмежуючи його значення ознакою лише 
наслідку злочину [10, с. 438]. Ця точка зору викликає сумнів, враховуючи те, що 
причинний зв’язок було належно досліджено в кримінальному праві. Ми беремо 
за основу теорію необхідного причинного зв’язку, а саме тому, що дія виступає 
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причиною настання наслідку істотної шкоди, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК 
України. 

Зазначаючи, що обов’язковою ознакою досліджуваного злочину є місце 
вчинення злочину – це рибогосподарські водні об’єкти, як родове поняття. 
Згідно із Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів» (із змінами і доповненнями на 2016 рік) – це 
рибогосподарський водний об’єкт (його частина), що використовуються або 
можуть використовуватися для цілей рибного господарства [11]. Зрозуміло, що 
займатися рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом без місця 
його вчинення неможливо. 

На підставі дослідження об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 249 КК України, можна зробити такі судження: 1) під незаконним зайняттям 
рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом слід розуміти такі 
вилучення біоресурсів з рибогосподарських водних об’єктів: а) без належного 
дозволу (ліцензії) та (або) інших документів, наявність яких є обов’язковою; 
б) за наявності таких документів, але з недотриманням передбачених у них 
вимог (щодо вилову водних живих ресурсів, що перевищують установлені у 
нормативно-правових актах ліміти чи норми вилову); в) щодо тих видів живих 
ресурсів або особин водних тварин, на які поширюється заборона чи обмеження 
вилову; 4) забороненими способами, засобами чи знаряддями; 5) вилов у 
заборонених місцях; 2) обов’язковими ознаками об’єктивної сторони цього 
злочину є: а) активні дії – добування риби, водних тварин та іншого водного 
добувного промислу; б) наслідки – істотна шкода; в) необхідний причинний 
зв’язок між діями і наслідками, що настали; г) місце вчинення злочину – це 
відповідний рибогосподарський водний об’єкт. 
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Т. І. Ковальова 

 
ПОЗИТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

ОБМЕЖЕНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ МІГРУЮЧИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Юрисдикція України поширюється і на так звані території мігруючого 
характеру. Військові кораблі, приписані до портів на території України, що 
перебувають під прапором України у відкритому морі, в територіальному морі 
або портах інших держав, є територією України. У ст. 29 Конвенції ООН з 
морського права дається визначення військового корабля: це судно, що 
належить до збройних сил будь-якої держави, має зовнішні знаки, що 
відрізняють такі судна його національності, знаходиться під командуванням 
офіцера, який перебуває на службі уряду даної держави і прізвище якого 
занесене у відповідний список військовослужбовців, або еквівалентний йому 
документ, і має екіпаж, підпорядкований регулярній військовій дисципліни [1]. У 
ст. 32 цієї Конвенції зазначається, що «за винятком випадків, передбачених у 
підрозділі А й статтях 30 і 31, ніщо в цій Конвенції не зачіпає імунітету 
військових кораблів та інших державних суден, що експлуатуються в 
некомерційних цілях» [1]. Згідно з КК України кримінальну відповідальність несе 
особа, яка вчинила злочин на військовому кораблі незалежно від його 
знаходження. Це твердження обґрунтовується в існуючих публікаціях [2, с. 81; 
3, с. 91; 4, с. 88]. 

Ці ж положення стосуються військових повітряних суден України, 
приписаних до аеропортів на її території, які під розпізнавальним знаком 
України перебувають у відкритому повітряному просторі, повітряному просторі 
чи аеродромі іншої держави. Відповідно до ст. 28 Повітряного кодексу України в 
Україні діє об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху, 
яка забезпечує виконання завдань щодо організації використання повітряного 
простору України, безпечного і регулярного повітряного руху в повітряному 
просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де 
відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами 
України покладена на Україну [5]. Така ж думка подається і в юридичних працях 
[2, с. 81; 3, с. 91; 4, с. 88; 6, с. 66]. 

Таким чином, військові кораблі і військові повітряні судна згідно з 
загальноприйнятими міжнародними нормами і принципами визнаються 
територією України, де б вони не знаходились у момент вчинення на їх борту 
злочину. Утім, згідно зі ст. 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., 
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до якої приєдналась Україна, зазначається, що повітряні судна, що 
використовуються на військовій, митній і поліцейській службах, розглядаються 
як державні повітряні судна, і жодне державне повітряне судно Договірної 
держави не здійснює польоту над територією іншої держави і не робить на ній 
посадку, окрім як з дозволу, що надається спеціальною угодою або іншим 
чином, і згідно з її умовами [7]. 

Продовжуючи перелік територій мігруючого характеру, слід зазначити, що 
невійськові судна приписані до портів на території України, що перебувають під 
прапором України у відкритому морі, є також територією України, і щодо 
злочинів, вчинених на їх борту, відповідальність настає за КК України. Ці 
положення знайшли своє підтвердження в існуючих публікаціях. Так, М. Решняк 
стверджує, що особа, яка вчинила злочин на цивільному, пасажирському або 
вантажному судні, приписаному до порту держави РФ, що знаходиться у 
відкритому водному або повітряному просторі за межами своєї держави, 
підлягає кримінальній відповідальності за російським кримінальним 
законодавством, якщо інше не передбачене міжнародним договором РФ [4, 
с. 88]. Натомість, щодо злочинів, вчинених на вказаних транспортних засобах, 
але які знаходяться у межах територіального моря (територіальних вод) 
іноземної держави, діють дещо інші правила кримінальної відповідальності за їх 
вчинення, що регулюються ст. 12 КК РФ [4, с. 88]. А. Князєв та Р. Хаснутдінов 
зазначають, що згідно з загальноприйнятими принципами і нормами 
міжнародного права діє правило, відповідно до якого особа, яка вчинила злочин 
на цивільному судні, що ходить під прапором РФ у відкритому морі, або яке 
перебуває в нейтральному повітряному просторі на цивільному літаку та іншому 
літальному апараті з розпізнавальними знаками РФ, підлягає відповідальності за 
КК РФ, якщо інше не передбачене міжнародним договором РФ [2, с. 81; 3, с. 90–
91]. Такої ж позиції дотримується А. Медведєв [8, с. 90]. Ці ж положення 
властиві й українському кримінальному законодавству. 

У зв’язку з розширенням сфери космічної діяльності держав, де активну 
участь як космічної держави бере Україна, важливо, на нашу думку, торкнутися 
проблеми дії закону про кримінальну відповідальність на пілотованих космічних 
об’єктах, враховуючи те, що космос і небесні тіла у ньому відносяться до 
території з міжнародним режимом. 

Відповідно з означеним режимом «дослідження і використання космічного 
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, здійснюються на благо і в 
інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їх економічного або наукового 
розвитку, і є надбанням усього людства» (ст. 1 Договору) [9]. У міжнародному 
космічному праві діє принцип, прописаний у міжнародних договорах, згідно з 
яким під час знаходження в космічному просторі на космічний об’єкт (або його 
частини) та екіпаж поширюється юрисдикція держави реєстрації цього об’єкта. 
Це означає, що держава-учасниця Договору, до реєстру якої занесений об’єкт, 
запущений у космічний простір, зберігає юрисдикцію і контроль над таким 
об’єктом і над будь-яким екіпажом цього об’єкта під час їх знаходження в 
космічному просторі, в тому числі і на небесному тілі (ст. 8 Договору) [9]. 
Йдеться про екстериторіальну юрисдикцію України, засновану на 
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територіальному принципі дії закону про кримінальну відповідальність у 
просторі. 
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М. І. Карпенко 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ВІЙСЬКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТЕРЕНАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 

Питання юридичної відповідальності за вчинення військових 
правопорушень потребують постійного наукового аналізу і законодавчого 
вдосконалення. За період незалежності на теренах України з’явилася плеяда 
науковців і практиків, які активно аналізують питання юридичної 
відповідальності військовослужбовців та інших осіб за співучасть у військових 
злочинах, передбачених розділом ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу 
України. 

Сучасній Україні у спадок дісталось військово-кримінальне законодавство в 
редакції Закону про кримінальну відповідальність за військові злочини, 
прийнятого 25 грудня 1958 р. Верховною Радою СРСР, який окремою главою ХІ 
«Військові злочини» був імплементований у Кримінальний кодекс Української 
РСР від 28 грудня 1960 року. 

При підготовці і прийнятті (05.04.2001 р.) чинного нині Кримінального 
кодексу України низку злочинів було декриміналізовано і переведено в розряд 
дисциплінарних проступків. Зокрема за ст. 237 «Образа підлеглим начальника і 

                                           
 к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ 

«Національна академія управління». 
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начальником підлеглого» і ст. 239 «Самовільна відлучка». Водночас у КК 
України з’явилися військові злочини за статтями 410 «Викрадення, 
привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», 412 – 
«Необережне знищення або пошкодження військового майна», 414 – 
«Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення». 

Що стосується системи, видів і міри покарання, то з усією очевидністю в КК 
України 2001 р., порівняно з попереднім – КК УРСР, спостерігається процес 
депеналізації за вчинення військових злочинів. Як приклад можна привести 
відсутність такої виняткової міри покарання, як смертна кара, що була 
передбачена в 15-ти випадках, зменшення максимальних строків покарання у 
виді позбавлення волі на строк до 15 років, а також застосування по 
відношенню до військовослужбовців покарання у виді службових обмежень. Це 
покарання застосовується до засуджених військовослужбовців, крім 
військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років, 
що полягає у відрахуванні із суми грошового забезпечення коштів засудженого 
в доход держави в межах від 10 до 20%. Достатньо широка практика 
застосування до засуджених військовослужбовців й інших видів покарання 
(штраф, позбавлення військового звання та ін.), що не пов’язані з ізоляцією від 
суспільства. 

Таким чином, у державі в цілому спостерігається гуманізація покарань за 
вчинення злочинів проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини). Водночас зростання кількості вчинених протягом 2014–
2017 рр. військових злочинів, у зв’язку з веденням бойових дій, спонукає 
законодавця вносити відповідні зміни до законодавства. Протягом зазначеного 
періоду Верховною Радою України прийнято п’ять законів, якими внесені 
відповідні зміни до розділу ХІХ Особливої частини КК. Зокрема законодавцем у 
19-ти статтях Кримінального кодексу (402–405, 407–411, 413, 418–421, 425–
426-1, 428, 435) передбачені кваліфікуючі (вчинене в умовах особливого 
періоду, крім воєнного стану) і особливо кваліфікуючі обставини (вчинене в 
умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці), за які передбачена підвищена 
кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі до 5–15 років або довічне 
позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 404 КК. 

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких 
інших осіб» від 16.03.2017 р. № 1952-VIII внесені зміни до ч. 1 ст. 401 КК, 
згідно з якими «військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом 
злочини проти встановленого законодавством порядку несення або 
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також 
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів» [1]. 

Таким чином, суб’єктом військових злочинів нині вважаються і резервісти 
під час проходження зборів, які вони проходять відповідно до Положення про 
проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил 
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України, затвердженого Указом Президента України від 29.10.2012 р. 
№ 618/2012 [2]. 

Також згаданим вище законом від 16.03.2017 р. прийняті додаткові 
положення щодо вдосконалення юридичної відповідальності за військові 
адміністративні правопорушення, що передбачені главою 13-Б Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, якою Кодекс був доповнений на підставі 
Закону України від 05.02.2015 р. № 158-VIII [3]. 

Зміни, внесені до статей 172-10–172-20 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, стосуються посилення адміністративної 
відповідальності за: відмову від виконання наказу або інших законних вимог 
командира (начальника), самовільне залишення військової частини або місця 
служби тривалістю до трьох діб, необережне знищення або пошкодження 
військового майна, зловживання військовою службовою особою владою або 
службовим становищем, перевищення військовою службовою особою влади або 
службового становища, недбале ставлення до військової служби, бездіяльність 
військової влади, порушення правил несення бойового чергування, порушення 
правил несення прикордонної служби, порушення правил поводження зі 
зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку 
для оточення, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
військовослужбовцями, коли зазначені правопорушення вчинені в умовах 
особливого періоду. 

Аналіз кримінального законодавства за вчинення військових злочинів 
свідчить про намагання законодавця його постійно вдосконалювати. Це 
зумовлено станом злочинності у збройних формуваннях держави, соціально-
економічною ситуацією. Але ця робота проводиться несистемно і дещо 
непрофесійно, без належного врахування пропозицій фахівців – практичних 
працівників і науковців. Підтвердженням цієї тези слугує хоча би той факт, що 
згідно з Законом України від 21.02.2014 р. № 746-VII злочин, передбачений 
ст. 424 КК «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
повноважень» був декриміналізований [4], а на підставі закону від 07.04.2015 р. 
№ 290-VIII – відновлений у ст. 426-1 КК «Перевищення військовою службовою 
особою влади чи службових повноважень» без жодних змін [5]. І це не єдиний 
такий приклад. 

Вчергове доводиться констатувати [6, с. 65], що система військових 
правопорушень на сьогодні недостатньо відповідає потребам правозастосування 
і потребує удосконалення з урахуванням міжнародно-правових стандартів і 
досвіду законодавців інших держав. 
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О. С. Шнипко 

 
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 3 СТ. 371 КК УКРАЇНИ 

З КОРИСЛИВИХ МОТИВІВ АБО В ІНШИХ КОРИСЛИВИХ ІНТЕРЕСАХ: 
ПОЗИТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
Аналіз поглядів на таку кваліфікуючу ознаку досліджуваного злочину, як 

вчинення його з корисливих мотивів дає змогу виокремити певні положення: 
1) це спонукання винного до отримання будь-якої матеріальної вигоди чи 
позбавлення матеріальної залежності (зобов’язання) як винною, так і іншою 
особою; 2) одержання грошей чи іншого матеріального заохочення від 
зацікавлених осіб. 

Вчинення цього злочину з корисливих мотивів означає спонукання винного 
до отримання будь-якої матеріальної вигоди: заволодіння грошима, 
коштовностями, цінними паперами, майном, одержання майнових прав, 
уникнення матеріальних витрат чи обов’язків або досягнення іншої матеріальної 
вигоди. 

Щодо такої кваліфікуючої ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 371 КК 
України, як «дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 
вони… були вчинені… в інших особистих інтересах» [1] існують такі погляди: 
1) А. Беніцький, Р. Шеховцов стверджують, що вчинення цього злочину в інших 
особистих інтересах проявляється в тому, коли особа прагне задовольнити 
потребу майнового або немайнового характеру (неправильно зрозумілі інтереси 
служби, заздрість, помста, прагнення допомогти товаришу тощо) [2, с. 673]; 
2) Ю. Александров заявляє, що під іншими особистими інтересами слід розуміти 
кар’єристські або інші низькі спонукання тощо [3, с. 575]; 3) В. Тютюгін 
упевнений, що під іншими особистими інтересами слід розуміти: прагнення 
просунутися по службі, отримати нагороду, чергове звання тощо [4, с. 843]; 
4) П. Воробей, О. Грудзор під іншими особистими інтересами розуміють будь-які 
(за винятком корисливих) спонукання до вчинення злочину особистого 
характеру (наприклад, поліпшити показники службової діяльності, помститися, 
продемонструвати власну значимість) [5, с. 906]. 

Аналіз існуючих точок зору на таку кваліфікуючу ознаку, передбачену ч. 3 
ст. 371 КК України, як вчинення цього злочину «в інших особистих інтересах», 
дає нам можливість виокремити певні положення: 1) це будь-які (за винятком 
корисливих) спонукання до вчинення злочину особистого характеру 
(наприклад, поліпшити показники службової діяльності, помститися, 
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продемонструвати власну значимість); 2) прагнення задовольнити потребу 
немайнового характеру (неправильно зрозумілі інтереси служби, заздрість, 
прагнення допомогти товаришу); 3) прагнення просунутися по службі, отримати 
нагороду, чергове звання.  

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати: 1) що завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 
повинні не тільки передувати настанню тяжких наслідків за часом, але й 
повинно виступати головною, визначальною умовою, закономірно, з 
необхідністю тягти за собою настання тяжких наслідків; 2) стосовно такої 
ознаки (наслідків), як: а) тяжкі наслідки, то під ними слід розуміти: замах на 
самогубство, самогубство, тяжке захворювання, тяжкі тілесні ушкодження, 
загибель важкохворих близьких, які залишилися без догляду, позбавлення 
життя такої особи іншими затриманими тощо; б) спричинення потерпілому 
великої матеріальної шкоди; 3) склад злочину закріплений у ч. 3 ст. 371 КК, за 
ознакою «тяжкі наслідки» є матеріальними, тобто злочин вважається 
закінченим з моменту настання таких наслідків; 4) під такою кваліфікуючою 
ознакою, як вчинення злочину з корисливих мотивів слід розуміти: спонукання 
винного до отримання будь-якої матеріальної вигоди (заволодіти грошима, 
коштовностями, цінними паперами, майном, одержати майнові права, уникнути 
матеріальних витрат чи обов’язків або досягти іншої матеріальної вигоди); 5) під 
вчиненням цього злочину в інших особистих інтересах слід розуміти: 
поліпшення показників службової діяльності, помститися, продемонструвати 
власну значимість, неправильно зрозумілі інтереси, заздрість, прагнення 
допомогти товаришу, прагнення просунутися по службі, отримати нагороду, 
чергове звання тощо. 
 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної ради України – 2001. – 
№ 25–26. – Ст. 131. 

2. Беніцький А. С., Шеховцов Р. М. Злочини проти правосуддя // Кримінальне право (Особлива 
частина) : підручник ; за ред. О. О. Дудорова, Е. О. Письменського. – К. : ВД «Декор», 2013. – 

С. 672–709. 

3. Александров Ю. В. Злочини проти правосуддя // Кримінальне право України. Особлива частина : 
підручник (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.) ; за ред. М. І. Мельника, 

В. А. Клименка. – К. : Атіка, 2008. – С. 571–599. 
4. Тютюгін В. І. Коментар до ст. 371 КК України // Кримінальний кодекс України. Науково-

практичний коментар : у 2 т. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 

Т. 2. – Х. : Право, 2013. – С. 84–843. 
5. Воробей П. А., Грудзор О. М. Злочини проти правосуддя // Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. 
О. М. Дисунеі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – С. 895–968. 

 

 
 
 
 
 
 



Оптимізм і песимізм у тенденціях сучасної кримінально-правової політики України 

__________________________________________________________________ 

135 

В. В. Матвійчук* 
 

РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ 
ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ: ПОЗИТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
З метою вирішення проблеми родового об’єкта злочинів потрібно 

звернутися до структури родового об’єкта цих злочинів: 1) це суб’єкти або 
учасники суспільних відносин; 2) соціальний зв’язок (суспільно значуща 
діяльність) як зміст відносин; 3) предмет суспільних відносин (з приводу чого 
виникають відносини) [1, с. 78]. 

Аналіз вивчених нами праць, які стосуються родового об’єкта злочинів, 
передбачених розділом п’ятим Особливої частини КК України, свідчить, що поза 
увагою дослідників залишилися суб’єкти відносин (переважно фізичні особи), 
які були складовим елементом об’єкта цих складів злочинів. 

Крім того, однією зі сторін суб’єктного складу досліджуваних відносин 
можуть бути, як свідчить судова практика, також і профспілки, політичні партії, 
громадські організації тощо. 

На підставі норм чинного законодавства, а також практики досудового 
слідства, судової практики, що стосуються злочинів проти виборчих, трудових 
та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, можна встановити, що 
другою стороною суб’єктного складу досліджуваних суспільних відносин є як 
фізичні, так і юридичні особи. 

Вивчення соціальної функції суб’єктів відносин, тобто їх прав і обов’язків 
(статусу), має певну цінність, оскільки з’ясування суб’єктного складу відносин 
сприяє визначенню змісту самих відносин, дає можливість оцінити їх характер, 
обсяг, а також межі дії закону. Робити повний перелік суб’єктів суспільних 
відносин (об’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина) немає необхідності. Важливо лише зрозуміти, що 
вони можуть мати різні варіанти, які так чи інакше можуть впливати на зміст 
відносин та межі кримінальної відповідальності. Про це свідчить і судова 
практика: суди правильно кваліфікували діяння лише тоді, коли встановлювали 
суб’єктів відносин, їх соціальний статус (роль) у суспільних відносинах. 

У цьому дослідженні нас цікавлять не будь-які соціальні зв’язки, а зв’язки у 
межах діяльності з охорони відносин, які забезпечують умови щодо 
недоторканості приватного життя, зокрема, порушення недоторканості житла 
(ст. 162 КК); порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 
чи іншої кореспонденції, що передбачаються засобами зв’язку або через 
комп’ютер (ст. 163 КК); порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 
КК). 

У контексті дослідження структури родового об’єкта злочинів проти 
недоторканості приватного життя для усвідомлення змісту цих відносин має 
важливе значення предмет відносин [2, c. 79]. Справедливим є твердження, що 
предметом суспільних відносин є те, з приводу чого або у зв’язку з чим існують 
самі ці відносини. Слід звернути увагу, що не можна змішувати предмет 
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відносин з предметом зовнішнього світу, їх не можна спробувати, перенести, 
тому що це відносини і тільки [2, c. 134]. Тому предметом відносин у злочинах 
проти недоторканості приватного життя є те, з приводу чого виникають 
відносини, а не їх уречевлення (фізичне тіло тощо). Також слід погодитися з 
твердженням, що не самі речі й фізичні тіла є предметом відносин, а саме 
відносини з приводу умов, через які люди вступають між собою у той чи інший 
соціальний зв’язок [2, c. 132–134]. 

Отже, на наш погляд, прийнятною є позиція, що предметом відносин 
досліджуваних злочинів (ст.ст. 162, 163, 182 КК України) є умови, що 
забезпечують охорону недоторканості приватного життя (за ст. 162 КК – це 
умови, що убезпечують незаконне проникнення до житла або іншого володіння 
особи; за ст. 163 КК – це умови, що убезпечують порушення таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 
передбачаються засобами зв’язку або через комп’ютер; за ст. 182 КК – це 
умови, що убезпечують незаконне збирання, зберігання, використання, 
знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконну зміну 
такої інформації). Певною мірою ці питання на законодавчому рівні знайшли 
відображення і в кримінальних кодексах зарубіжних держав. 

Таким чином, можна запропонувати таке визначення родового об’єкта цієї 
групи злочинів: родовим об’єктом злочинів, передбачених ст.ст. 162, 163, 182 
КК України, є суспільні відносини, що забезпечують умови, які убезпечують 
незаконне проникнення до житла або іншого володіння особи, порушення 
таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, 
що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, незаконне збирання, 
зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про 
особу або незаконну зміну такої інформації. 
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А. А. Гмирін* 
 

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТ 
АБО ТРАНСПОРТУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБУТУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ: 

ПОЗИТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ 
 

Використовуючи у нашому дослідженні деякі позитивні положення з 
дисертації М. Мінаєва стосовно суб’єкта вказаного злочину, зокрема: 1) що у 
ст. 22 та ст. 204 КК немає жодних застережень щодо спеціальних ознак 
суб’єкта, передбачених ст. 204 злочинів; 2) що для цілей притягнення до 
кримінальної відповідальності завжди обов’язково встановлювати конкретних 
фізичних (у тому числі службових) осіб, причетних до створення та (або) 
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діяльності такого суб’єкта господарської діяльності, дії яких безпосередньо 
утворили відповідний склад злочину; 3) що специфіка цих злочинів полягає в 
тому, що в більшості випадків їх вчинення, розтягнуте у часі, передбачає 
здійснення певної послідовності дій, об’єднаних єдиною метою і така 
послідовність дій завжди означає їх усвідомлений, цілеспрямований та вольовий 
характер, а тому не виникає питання про нормальний стан психіки, оскільки про 
це свідчить вчинення такого діяння; 4) що повна дієздатність особи, яка працює 
за трудовим договором від 16 до 18 років, або яка записана матір’ю або батьком 
дитини, або яка бажає займатися підприємницькою діяльністю, – це 
підтверджено Законом України «Про охорону дитинства»» від 26.04.2002 р. 
(ст. 21) [1], можуть нести кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з 
господарською діяльністю [2, с. 142–148]. Проте М. Мінаєв та інші автори, крім 
І. Харь, так і не запропонували нового визначення суб’єкта злочину, 
передбаченого ст. 204 КК України [3, с. 157–201]. 

Така кількість поглядів і суджень щодо суб’єкта злочину незаконне 
виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних 
товарів без будь-яких переконливих доводів призводить до неточного 
застосування закону і не може слугувати науковими і практичними 
рекомендаціями для правоохоронних органів і суду. 

З метою розроблення рекомендацій для встановлення кола суб’єктів 
злочину, передбаченого ст. 204 КК України, крім з’ясованих нами позитивних 
положень, ще проаналізуємо наявні погляди на ту термінологію, яку автори при 
цьому застосовують. Так, О. Перепелиця, В. Киричко, В. Тацій у своєму 
визначенні з ознак суб’єкта досліджуваного злочину називають лише вік 
кримінальної відповідальності такої особи [4, с. 217–218]. В. Слепець, 
Є. Стрельцов та О. Мамотенко у своєму визначенні спираються уже на три 
ознаки суб’єкта: фізична особа; осудна особа, яка досягла 16-річного віку [5, 
с. 392; 6, с. 450; 7, с. 52]. Водночас П. Андрушко при визначенні суб’єкта 
аналізованого злочину використовує такі ознаки суб’єкта, як осудність та вік, в 
тому числі й службова особа [8, с. 422]. О. Дудоров при визначенні суб’єкта 
цього злочину використовує термін «загальний». Крім того, О. Процюк та 
В. Чернєй використовує при визначенні суб’єкта цього злочину такі терміни, як 
«фізична», «осудна особа, яка досягла 16-річного віку, «приватні особи», так і 
«громадяни-підприємці», а також «службові особи юридичних осіб» [9]. 

На підставі аналізу використаних термінів зазначених вище авторів можна 
зробити висновок: 1) що О. Перепелиця, В. Киричко, В. Тацій при визначенні 
суб’єкта цього злочину не використовують усіх ознак злочину; 2) В. Слепець, 
Є. Стрельцов хоча й використовують три ознаки суб’єкта цих злочинів, але, як і 
попередні автори, не обґрунтовують такі ознаки; 3) П. Андрушко використовує 
лише дві ознаки злочину (осудність і вік), у тому числі службову особу, але не 
пояснює їх для суб’єкта цього злочину; 4) натомість О. Дудоров використовує 
термін для позначення цього суб’єкта «загальний», але не пояснює його; 
5) О. Процюк та В. Чернєй, використовуючи термін «приватні особи» не 
пояснюють, що вони під таким розуміють, а також приватну особу 
протиставляють громадянам [9]. Усе це свідчить, що такі визначення 
пропонуються без урахування загальнотеоретичних положень суб’єкта злочину, 
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до яких ми у своєму дослідженні посилалися на початку викладення суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 204 КК України. 

При визначенні суб’єкта цього злочину варто прийняти визначення, 
запропоноване І. Харь: «Суб’єктом злочину незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів є 
фізична осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, особи без 
громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення 
злочину виповнилося 16 років, а при вчиненні цього злочину службовою 
особою з використанням службового становища, ці діяння необхідно 
кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 204 і 364 або 364-1 КК» 
[3, с. 157–201]; 2) що для цілей притягнення до кримінальної відповідальності 
завжди потрібно встановлювати у кожному кримінальному провадженні 
конкретних фізичних осіб; 3) що в кожному кримінальному провадженні 
необхідно встановлювати вік особи та її осудність, а також чи є така особа 
приватною, неслужбовою чи службовою, громадянином України, особою без 
громадянства чи громадянином іноземної держави, виходячи з положень дії 
закону про кримінальну відповідальність у просторі. 
 

1. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402–ІІІ // Відомості Верховної 
Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142. 
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«Одиссей», 2002. – С. 392–402. 
6. Стрельцов Е. Л. Преступления в сфере хозяйственной деятельности // Уголовный кодекс 

Украины. Комментарий ; под ред. Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова. – Х. : ООО «Одиссей», 2001. 
– С. 437–495. 

7. Андрушко П. П. Злочини в сфері господарської діяльності // Науково-практичний коментар до 

Кримінального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду 
України на 1 грудня 2001 р. / Ю. В. Александров [та ін.] ; відп. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2002. 

– С. 395–520. 
8. Мамотенко О. П. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого статтею 

204 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 

Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 6-1. – Т. 3. – С. 148–152. 
9. Процюк О. В. Злочини у сфері господарської діяльності // Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. 
О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – С. 453–528. 

 



Оптимізм і песимізм у тенденціях сучасної кримінально-правової політики України 

__________________________________________________________________ 

139 

Ю. А. Сказко

 

 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА РОЗБІЙНІ НАПАДИ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ТА ІНКАСАТОРІВ 
 

Без вивчення історичного розвитку системи, змісту, ознак злочинів проти 
власності, зокрема розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів, 
неможливо визначитися з досягненнями та невдачами суспільства в запобіганні 
й протидії цій категорії злочинів. 

Першим документом радянської правової системи, що встановлював 
відповідальність за розбій, була Постанова Всеросійського центрального 
виконавчого комітету (ВЦВК) «Про вилучення із загальної підсудності у 
місцевостях, оголошених на військовому становищі» від 20 червня 1919 року. 
Цей документ надавав Всеросійській надзвичайній комісії і губернським 
надзвичайним комісіям право безпосередньої розправи аж до розстрілу за 
контрреволюційні злочини, зокрема за розбій та озброєний розбій [1, с. 124–
126]. 

Циркуляр Народного комісара юстиції «Про однакове розуміння деяких 
найважливіших злочинів та їх підсудності» від 5 березня 1921 р. надав 
визначення розбою як «відкритого заволодіння чужим майном за допомогою 
насильства». Під час розбою насильство мало бути небезпечним для життя та 
здоров’я [1, с. 124–126]. 

Постановою ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 
7 серпня 1932 р. усі особи, які вчинили розкрадання, оголошувалися «ворогами 
народу», причому терміном «розкрадання» в даному випадку охоплювалися всі 
форми посягання на соціалістичну власність (крадіжка, грабіж, розбій, 
привласнення, шахрайство тощо).  

У роки Другої світової війни було видано низку законодавчих актів, які 
певним чином передбачали відповідальність за розбій. Так, укази Президії 
Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за крадіжку 
державного і громадського майна» від 4 червня 1947 р. [2], «Про посилення 
охорони індивідуальної власності громадян» [3] та «Про кримінальну 
відповідальність за розкрадання державного чи колективного майна» [4] 
визнавали розбій як напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з 
насильством або погрозою застосування насильства.  

Положення указів 1947 р. діяли разом із нормами Кримінального кодексу 
1927 року. Постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 22 серпня 1947 р. 
розкрадання державного або суспільного майна, вчинене в будь-якій формі, у 
тому числі і шляхом грабежу, а також злочини проти особистої власності 
громадян у випадку крадіжки або розбою, кваліфікувалися за Указом від 
4 липня 1947 р., інші злочини – за Кримінальним кодексом УРСР. 

                                           
 здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ 

«Національна академія управління», головний державний інспектор юридичного відділу Державної 
податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві. 
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Кримінальний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки, 
прийнятий у 1960 р., передбачав відповідальність за розбій у двох статтях: 
ст. 82  –  «Розкрадання державного або громадського майна шляхом розбою» 
та ст. 142 – «Розбій» [5]. У Кримінальному кодексі України 1960 р. 
відновлювалося самостійне значення складу розбою як відкритого розкрадання, 
поєднаного з насильством, яке є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, 
що зумовило і відповідне трактування понять крадіжки (таємне викрадення 
майна) і розбою (напад з метою заволодіння майном, поєднаний з насильством, 
небезпечним для життя і здоров’я потерпілого). 

З 1917 по 1939 рр. збір і супровід грошових коштів і цінностей в СРСР 
здійснювали співробітники НК-ОГПУ-НКВС.  

Згідно з Наказом Держбанку СРСР № 145 від 03.08.1939 р. у Державному 
банку СРСР була створена служба інкасації на місцях та відповідні підрозділи в 
територіальних установах.  

У 1982 р. відділ інкасації Управління емісійно-касових операцій Держбанку 
СРСР був скасований і об’єднаний з відділом касових операцій [6, c. 21–22].  

Радянське законодавство про кримінальну відповідальність закріпило 
ознаки розбою як відкритого викрадення майна, поєднаного з насильством, як 
основні, що відображається в усіх українських кримінальних кодексах – 1922, 
1927, 1960 років. І хоча відкрите викрадення майна деякі документи 
радянського періоду намагалися охоплювати іншими правовими поняттями, у 
Кримінальному кодексі поняття розбою залишалося незмінним. 

Період з 1917 до 2001 р. характеризувався такими фактами: 
1) встановленням жорсткого покарання за розбій, зокрема постанова ВЦВК 
«Про вилучення із загальної підсудності у місцевостях, оголошених на 
військовому становищі» від 20 червня 1919 р. встановлювала право 
безпосередньої розправи аж до розстрілу за контрреволюційні злочини, до яких 
належав і розбій; 2) визначенням розбою у Кримінальному кодексі УРСР як 
відкритого з метою викрадення майна нападу окремої особи на будь-кого, 
поєднаного з фізичним або психічним насильством, що загрожує смертю або 
каліцтвом (ст. 184 Кримінального кодексу УСРР); 3) визначення розбою як 
відкритого нападу окремої особи було відображено спочатку і в ст. 174 КК 
1927 р., а потім Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 15 березня 1930 р. внесено 
відповідні зміни та доповнення до ст. 174 КК 1927 р. та передбачено у ч. 2 
ст. 174 КК таку кваліфікуючу ознаку розбою, як вчинення розбою групою осіб; 
4) передбаченням Кримінальним кодексом УРСР 1960 р. відповідальності за 
розбій у двох статтях: 86 і 142. 
 

1. Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на воинском положении : декрет 
ВЦИК от 20 июня 1919 г. № 41 // Декреты Советской власти. – М., 1971. – Т. 5 : 1 апреля – 31 июля 

1919 г. – С. 124–126. 
2. Про кримінальну відповідальність за крадіжку : Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 

1947 р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1947. – № 19. 
3. Про посилення охорони індивідуальної власності громадян : Указ Президії Верховної Ради СРСР 

від 4 черв. 1947 р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1947. – № 19. 

4. Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного чи колективного майна крадіжку : 
Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1947. – 

№ 19. 
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5. Кримінальний кодекс України : затв. Законом УРСР від 28 груд. 1960 р. // Відомості Верховної 
Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 14. 

6. Завидняк В. І. Особливості розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, 

цінностей та цінних паперів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. – Ірпінь, 2009. – 226 c. 





ВНЗ «Національна академія управління» у 2001 році започаткувала 
суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі 
співпраці суспільствознавства і богослов’я». В рамках цього проекту 
проводяться науково-практичні конференції, присвячені актуальним 
гуманітарним проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення 
основних принципів, на яких має будуватися життя людини у світі, що 
змінюється та зазнає постійних викликів, а також сучасна інтеграція 
суспільствознавства та богослов’я. 

 
За час існування проекту відбулися такі конференції: 

2001 – Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та 
культурологічні аспекти) 
2002 – Духовно-моральні виміри українського суспільства: погляд ХХІ століття 
2003 – Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій 
2004 – Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська 
перспектива 
2005 – Україна в системі духовних, економічних та політичних координат 
глобалізованого світу 
2006 – Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві та український 
вибір 
2007 – Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні 
проблеми 
2008 – Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: 
політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти 
2009 – Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму 
суспільствознавства та богослов’я 
2010 – Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-
економічні та політико-правові стратегії 
2011 – 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього 
2012 – Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності 
2013 – Громадянська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства 
2014 – Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та 
соціально-економічні засади розвитку 
2015 – Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей 
 
Збірники матеріалів цих конференцій можна завантажити за посиланням: 
nam.kiev.ua/zbirnyky-naukovykh-statey.html 



 

Оптимізм і песимізм: 
амбівалентність українського соціуму 
в духовному і матеріальному вимірах 

 
 

МАТЕРІАЛИ ХVІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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