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Маценко Леся Миколаївна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Шкварок Олена Петрівна 

Національний університет біоресурсів і природокористування Україн 

 

ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ РОБОТИ 

НАСТАВНИКА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ 

 

У статті розглядається проблема змісту і методики виховної роботи наставника студентської 

групи. Проаналізовано результати досліджень вітчизняних вчених щодо змісту виховної діяльності 

наставника групи. Вивчено проблему формування здорового способу життя студентської молоді у 

виховній роботі наставника. Досліджено роль студентського колективу у виховній діяльності наставника. 

Ключові слова: наставник, студенти, виховна робота, методика виховання. 

 

Постановка проблеми. Проблема організації виховної роботи наставника студентської групи є сьогодні 

надзвичайно актуальною. Наставник відноситься до найближчого оточення (мікросередовища) студента під 

час його навчання у ЗВО і тому відіграє важливу роль у його вихованні. Перед керівниками ЗВО стоїть нині 

ряд важливих питань: «Як зробити діяльність наставника більш успішною? Яким чином озброїти наставників, 

більшість з яких не мають педагогічної освіти, сучасними методиками виховання?» 

У зв‟язку із зазначеним, метою даної роботи є вивчення змісту діяльності наставника взагалі та 

діяльності наставників студентських груп НУБіП України зокрема, виховної роботи наставника щодо 

формування колективу студентської групи та виховання здорового способу життя студентської молоді.  

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. У Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (далі НУБіП України) вихід з даної ситуації знайдено вже давно. З 1997 року в 

університеті працює постійно діючий науково-методичний семінар «Методика виховної роботи наставника 

студентської групи» для наставників 1-го курсу.  

Варто зазначити, що далеко не всі викладачі ЗВО визнають необхідність існування інституту 

наставництва. Так, на думку частини викладачів, студентська група впорається без допомоги наставника, так 

як студенти – це дорослі люди, які можуть самостійно адаптуватись до умов навчання і вирішити усі пов‟язані 

з цим проблеми, у тому числі завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям, що постійно 

вдосконалюються. 

На нашу думку, наставник потрібен групі, особливо на початку її існування. У цьому авторка 

переконалася особисто, так як випустила вже вісім академічних груп і працює з дев‟ятою. Сучасні студенти не 

прагнуть до об‟єднання у колектив, більшість з них тримаються окремо від усіх, у спілкуванні з 

одногрупниками частіше використовують смартфон, рідше вступають у особисте спілкування. 

Нікуди не поділись труднощі адаптації, з якими зустрічаються усі студенти першого курсу. Наставник 

став для студента основною пов‟язуючою ланкою із деканатом факультету, завідувачем випускової кафедри, 

підрозділами університету. Більшу частину важливої інформації студенти отримують саме через наставника. 

Проблема організації виховної роботи із студентами завжди була однією з актуальних у педагогічній 

теорії та практиці діяльності ЗВО. Водночас у педагогічних дослідженнях підкреслюється, що орієнтація лише 

на освітній компонент призвела до відходу значної частини викладачів від виховної роботи, до масового її 

згортання у ЗВО. 

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях наголошується, що важливим фактором впливу на 

розвиток особистості є мікросередовище. Саме в малих групах відбувається реальний вплив на виховання 

особистості, створюється мікроклімат, який визначає комфорт чи дискомфорт у стосунках, формуються 

позитивні чи негативні риси характеру, ідеали, цінності й норми поведінки. Таким виховним 

мікросередовищем для студентів ЗВО є студентська група. 

Тому проблема організації виховної роботи наставника студентської групи і сьогодні є однією з 

актуальних. По-перше, наставнику належить важлива роль у вихованні студентської молоді як представнику 

мікросередовища (найближчого оточення) студента у період його навчання. По-друге, продовжується 

дискусія з питань: «Потрібен наставник студентській групі, чи ні? Як зробити діяльність наставника більш 

успішною? Як студенти оцінюють роботу своїх наставників?» По-третє, в наш час відбувається процес 

наростання соціальної, інтелектуальної диференціації, посилення конкуренції в студентському середовищі, 

що заважає роботі наставника з формування колективу студентської групи. Наголошене вимагає дослідження 

діяльності наставника в нових умовах. 
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Проблема наставництва не могла залишити байдужими науковців, тому питання діяльності наставника 

студентської групи в системі виховної роботи ЗВО відображені у дослідженнях таких вчених: Авдєєва І. М. 

(інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи), Базилевич В. Д. (організація, 

зміст, форми та методи виховної роботи серед студентів колективами кафедр ЗВО), Большаков В. І. (проблеми 

вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах), Бондаренко З. П. (виховні можливості 

вищої школи), Вінтін І. А. (організація виховної роботи у ЗВО в позаурочний час), Волкова І. В. (студентська 

група – центр ідейно-виховної роботи у ЗВО, Дем‟янюк Т. (виховний процес у ЗВО), Демчук В. С. (діяльність 

інституту наставників академічних груп як важлива структурна ланка у виховній системі університету), 

Кайдун В. Д., Пилінська Я. Б. (вплив куратора-мовознавця вузу на формування особистості студента), 

Кірдан О. Л. (становлення класного керівництва в навчальних закладах України середини XIX – початку XX 

століття), Корольчук О. (організаційно-виховна робота серед студентів), Красовицький М. Ю. (наставництво 

за кордоном), Куриленко Т. М. (наукові основи роботи куратора академічної групи), Кухтевич Т. Н. (роль 

куратора в навчанні і вихованні студентів), Лосєва Н. М. (самореалізація викладача-куратора), Мафтин Л. В. 

(виховна робота у ЗВО), Ничкало Н. Г. (наставництво в системі професійно-технічної освіти), Романова С. В. 

(організаційно-виховна робота куратора академічної групи у технічних ЗВО), Соколова І. (інститут кураторів 

у вузі), Соколовська О. В. (педагогічна діяльність наставника академічної групи першого курсу як фактор її 

підготовки до самоврядування), Соловей М. І (виховна робота у ЗВО), Степанов Є. Н. (вивчення ефективності 

виховного процесу), Ткаченко Т. І. (організації виховної роботи) та інших дослідників.  

Проблемою виховання студентської молоді аграрного ЗВО переймаються ряд вчених: Васюк О. В. 

(роль куратора у формуванні виховного мікросередовища закладу вищої освіти) [1, 2], Виговська С. В. 

(професійне становлення студенток у аграрних ЗВО), Галєєва А. П. (організаційно-педагогічні умови виховної 

діяльності у аграрному ЗВО), Жалдак (Маценко) Л. М. (гуртування студентської групи аграрного ЗВО), 

Івахненко Т. П. (формування сексуальної культури студентів у навчально-виховному процесі), Кручек В. А. 

(формування комунікативних вмінь та навичок студентів аграрних ЗВО; організація педагогічної взаємодії 

викладача-наставника зі студентами), Лузан П. Г. (педагогічні умови формування колективу студентської 

групи), Мельничук Т. Ф. (естетичне виховання студентів аграрних ЗВО засобами мистецтва), Полозенко О. В. 

(організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача аграрного ЗВО), 

Рябченко В. І. (нормативно-методичні матеріали наставника студентської групи), Сопівник І. В. (виховання 

громадянина в аграрному ЗВО), Сопівник Р. В. (удосконалення виховної роботи наставника зі студентською 

групою), Стахневич В. І. (педагогічні основи формування учнівського колективу навчально-виробничої групи 

середнього професійно-технічного училища; професійне становлення жінок у системі вищої освіти), 

Теслюк В. М. (педагогічна майстерність викладача), Яшник С. В. (педагогічні умови виховання культури 

міжстатевих стосунків у студентів ЗВО) та інші дослідники. 

Для наставників важливим є питання змісту їх виховної діяльності. Наставник має володіти 

методиками національно-патріотичного, естетичного, превентивного, економічного, громадянського, 

гендерного, сімейного та інших напрямів виховання. Реалізуючи означені напрями, наставникам потрібно 

особливу увагу звертати на формування здорового способу життя студентів. Вкрай необхідно спілкуватися зі 

студентами на теми паління, вейпінгу, вживання алкоголю та наркотиків, статевої поведінки.  

Наставникам знадобляться знання і вміння щодо виховної роботи з колективом студентів, а саме, 

методик вивчення особистості і колективу, гуртування групи, створення сприятливого психологічного 

клімату, організації студентського самоврядування. Відповіді на ці та інші запитання наставники знайдуть у 

монографії «Зміст і методика виховної роботи наставника студентської групи», виданій авторкою у 2020 році 

та оприлюдненій у мережі Інтернет [3, 4, 5, 6]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Виконана робота не претендує на вичерпне висвітлення 

всіх важливих питань діяльності наставників студентських груп ЗВО. Подальшого вивчення потребують такі 

аспекти проблеми: 1) вирішення питання матеріального і морального стимулювання викладачів, які 

виконують обов‟язки наставників студентських груп; 2) теоретичне обґрунтування та практичне застосування 

системи виховної роботи щодо формування здорового способу життя студентської молоді, складовою якої є 

діяльність наставника; 3) вдосконалення виховної роботи наставника з урахуванням сучасного зарубіжного 

досвіду; 4) експериментальна робота з удосконалення виховної роботи наставника зі студентською молоддю. 

Авторка з вдячністю сприйме і врахує всі зауваження, пропозиції та думки, що допоможуть поліпшити і 

розширити подальші дослідження з проблеми діяльності наставника студентської групи ЗВО. 
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УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ЩО СПРИЯЮТЬ  

ПОШИРЕННЮ ПІДЛІТКОВОЇ НАРКОМАНІЇ 

 

Стаття присвячена дослідженню психологічних чинників вживання наркотичних речовин 

підлітками. Проаналізовано наукову літературу з проблеми підліткової наркоманії. Досліджено 

психологічні передумови, які сприяють вживанню психоактивних речовин підлітками. Ключові слова: 

підліток, наркотик, наркоманія, толерантність, залежність. 

 

Актуальність дослідження. Останнім часом в Україні поширюються й апробуються різні педагогічні, 

психологічні й соціальні напрямки, які направлені на попередження та профілактику наркотичної 

залежності в підлітковому середовищі. За останнє десятиріччя в Україні набула загрозливих розмірів і рис 

соціального лиха, що загрожує національній безпеці країни. Важливість та актуальність цієї проблеми 

полягає в тому, що від її вирішення залежить в певній мірі майбутнє України.  

Швидка залежність, трудомісткість, девіантність, тривалість, низька ефективність лікування і 

реабілітації наркозалежних підказують, що головну увагу необхідно звернути на попередження, первинну 

профілактику наркоманії та відшукати психологічну причину зловживання наркотиками. Повинна 

змінитися вся ідеологія і стратегія антинаркотичної діяльності [1; 10]. 

Підліткова наркоманія приводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведінкових розладів, 

адміністративних порушень і карних злочинів, небажання відвідувати освітні установи, бродяжництва, до 

венеричних захворювань та СНІДу [2; 14]. 

Проблема психологічних передумов вживання наркотиків – це не тільки проблема, яка може спасти 

мільйони дітей від смерті чи передозування, це, в першу чергу, проблема розповсюдження зла, зростання 

злочинності, вбивств і скоєння суїцидів [3; 27].  

Дослідженню проблеми наркоманії та здоровому способу життя людини присвячена значна кількість 

праць, в яких висвітлюються окремі аспекти аналізу здорового способу життя (Б. Братусь, І. Брехман, 

Ю. Блувштейн, Я. Гілінський, А. Добринін О. Дубогай); роль фізичної культури у формуванні здорового 

способу життя (В. Бальсевич, Б. Бахмудов, В. Завацький, А. Лаптєв).  

Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні чинників, що сприяють вживанню наркотиків в 

підлітковому віці. 

Термін «наркоманія» (від грецької «narke» – зціпеніння та «mania» – безумство, потяг) означає 

хворобливий потяг, пристрасть до вживання психотропних речовин.  

Термін «деліквентна поведінка» означає різновид поведінки, що відхиляється; протиправна, 

злочинна поведінка. 

Термін «адиктивна поведінка» (англ. addіction – схильність, згубна звичка) означає зловживання 

одним чи декількома хімічними речовинами, що протікає на тлі зміненого стану свідомості [4; 18].  

Беспалько В. В. вважає, що наркоманія – це захворювання, яке виникає внаслідок вживання 

специфічних препаратів, які отримали назву наркотики, а наркотик – це будь-яка хімічна сполука, що 

впливає на психічний стан організму. Зловживання наркотиками – це їхнє вживання будь-яким 

неприйнятним способом із медичної та соціальної точок зору, або прийнятним для більшості суспільства, 

але неправильним. Споживання наркотиків викликає наркотичну ейфорію. Наркоманія включає кілька форм 

залежності [3; 29]. 

Толерантність (витримування) до наркотику збільшується в міру того, як організм звикає до нього. 

Збільшення толерантності призводить до зростання кількості наркотику, необхідного для одержання 

колишнього ефекту. 
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Вживання тих або інших (неважливо яких) наркотиків неминуче приводить до вкрай важкого стану – 

наркозалежності, причому ця залежність від ін'єкційних наркотиків виробляється надзвичайно швидко, уже 

після 3-5 ін'єкцій, а іноді – навіть із однієї ін'єкції. Давно відомо, що наркозалежність – захворювання, що 

ставиться до розряду психічних. У підлітків, що випробовують потребу в психоактивних речовинах, не 

може не розвиватися перекручування світогляду, особистісних зрушень, формування характерних для 

хворих наркоманією міфів про те, що якщо буде потреба вони легко можуть перестати приймати наркотики. 

Наркологи помітили, що наркотики зупиняють психологічне дорослішання. І людина у віці за двадцять 

років, якщо вперше спробувала наркотик у підлітковому віці, може зберегти психологічний стан на рівні 13-

15-літнього. 

Залежність – це термін, який описує стан звикання організму жити під впливом наркотиків. Коли 

вживання наркотику припиняється, наркоман відчуває крайній дискомфорт, тобто синдром скасування.  

Через тісний зв'язок із психікою, подолання залежності – справа нелегка, тому що через якийсь час 

неминуче наступає зрив. Після проходження курсу реабілітації практично всі підлітки заявляють, що ніколи 

не будуть більше вживати наркотики, однак стримати цю обіцянку вдається далеко не всім: тільки 4 

відсоткам юних наркоманів вдається остаточно позбутися від цієї згубної звички.  

Уникнути залежності практично неможливо, разом з тим, з кожною дозою наркоман вводить у свій 

організм розчинник, що розкладає всі його органи, а смертність серед ін'єкційних наркоманів перевищує 

90%. Фактично переважна більшість із них приречені на ранню смерть. Середня тривалість життя 

наркомана, якщо мова йде про вживання наркотиків внутрішньовенно, становить приблизно 7-10 років 

безперервної наркотизації. Звичайно, є наркомани, які живуть із наркотиками й 15, і 20, і більше років. Але є 

й такі, які гинуть через них на 6-8 місяці після початку регулярного вживання. Основні причини смерті 

наркоманів – це травми по необережності; передозування; отруєння неякісними наркотиками; численні 

захворювання органів і тканин. Всі наркотики незалежно від шляху введення в організм у більшому або 

меншому ступені обов'язково шкодять на нервову систему (у тому числі головний мозок); імунну систему; 

печінку; серце; легені, породжуючи такі захворювання, як пневмонія, хронічна печінкова 

недостатність [5; 67].  

Існують два ускладнення, яких не вдається уникнути майже жодному наркоманові – це, по-перше, 

«тряска», коли в кров разом з наркотиком попадає велика кількість живих і загиблих бактерій і інших 

мікроорганізмів (супроводжується різким підвищенням температури, ознобом, нудотою, запамороченням, 

слабістю, іноді – болем у попереку й суглобах), і, по-друге, наркотичне «ламання», коли нервові клітки 

вимагають наркотик (виникає біль у кістках і суглобах, з'являється відчуття, що якась сила з болем викручує 

суглоби, як би «видираючи їх із суглобної сумки») [4; 15]. 

Суть наркоманії ,а так само передумов, які її спричиняють мають соціальне значення і найповніше 

виражається наступним визначенням наркоманія – соціальне небезпечне психічне захворювання, в основі 

якого – нестримне прагнення індивіда до штучної стимуляції так званих «зон комфорту» в центральній 

нервовій системі шляхом вживання тих або інших хімічних сполук. При наркоманії відбувається 

деформація, а потім і руйнування системи мотивації, розрив колишніх соціальних зв'язків і формується 

поведінка, характерними рисами якої є готовність хворого до будь-яких протиправних вчинків ради 

отримання наркотичної речовини [3; 29]. 

Більшість вчених вважають, що виникнення потягу до наркотиків пов'язано насамперед з 

соціальними чинниками, з умовами життя людини. 

На думку Н. Ю. Максимової та інших дослідників, невпевненість у завтрашньому дні, гострі 

соціальні конфлікти, необхідність вимушено змінювати спосіб життя або місце проживання, розуміння, що 

жити так, як живуть, далі неможливо [6; 32]. 

Досліджено причини, які сприяють підлітків до вживання психоактивних речовин. Ми вважаємо, що 

чинниками, які каталізують наркоманію, є, передусім, соціальна криза, недоліки соціокультурної сфери, 

вплив гірших зразків західної молодіжної субкультури, доступність наркотиків і токсичних речовин, 

середовище, яке нейтрально чи прихильно ставиться до споживання: наркотик найчастіше вперше 

пробують навіть не з цікавості, а лише тому, що так чинить більшість.  

Стосовно підлітків, їхньому психічному розвитку й долі, крім соціальної ситуації, істотне значення 

мають особливості історичного часу, у якому проходить їхнє життя. 

 Згідно з дослідженням, показники середнього віку початку споживання наркотичних засобів 

становлять підлітки 14 років, 70% з яких уперше спробували їх за пропозицією друзів або в тих самих 

«тусовках». Таким чином, наркомафія поширює свій товар серед підлітків і молоді «їх же руками», 

використовуючи їх як пішаків у своєму бізнесі, так коли підліток стає наркозалежним, він стає потенційним 

клієнтом для «професійного» роздрібного наркоторговця [1; 7]. 
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Висновки. Аналіз проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що чинниками, які спонукають 

підлітків до вживання наркотичних речовин, є, передусім, соціальна криза, недоліки соціокультурної сфери, 

доступність наркотиків і токсичних речовин.  

Усвідомлення здорового способу життя дитиною нерозривно пов‟язане з активним входженням її в 

сферу соціального середовища та вироблення ціннісних орієнтацій і соціальних установок щодо його 

дотримання. Нерозуміння значущості здорового способу життя на ранніх етапах онтогенезу закономірно 

приводить до негативних особистісних трансформацій, які позначаються на можливості адекватної 

суспільним запитам самореалізації.  
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СИМВОЛ І ЗНАК, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ МОВИ 

 

В статті розглядається проблема ототожнення понять символ і знак, як виразних засобів 

театрального мистецтва. Ця тема вперше була порушена ще в минулому столітті, та досі викликає 

дискусії серед науковців. В даній роботі виявлені характерні риси знаку і символу в сценічному мистецтві з 

метою з’ясувати, чи відрізняються ці терміни. Ключові слова: знак, символ, семіологія, театральна мова. 

 

В театральному мистецтві існує проблема ототожнення понять символ і знак, і відсутністю єдиного 

загально прийнятого визначення цих термінів. Щоб вирішити остаточно це питання був прведений аналіз 

наукових робіт європейських та американських семіологів, філософів та філологів, для того щоб з‟ясувати 

чи є поняття «знак» і «символ» дотичними для театральної мови.  

Театральне мистецтво має свою неповторну мову, яка потребує вивчення, як будь яка інша мова. 

Даний вид мистецтва бере свій початок з танців та обрядів древніх племен, які були побудовані на 

відтворенні в певній послідовності символів і знаків. В Древнегрецьких трагедіях маска використовується 

для позначення певного персонажа. Середньовічні містерії ґрунтувалися на відтворенні за допомогою 

символів і знаків релігійних текстів. Тобто інтерес до символа і знака, як художніх засобів театрального 

мистецтва виникає разом з його зародженням. 

З початку ХХ століття ми можемо спостерігати особливу зацікавленість науковців до розшифровки 

театрального тексту, пошуків та правильної ідентифікації найменшої одиниці театрального коду, для 

глибшого вивчення специфіки театрального мистецтва.  

Англійський теоретик театру Гордон Крег в своїй роботі «Мистецтво театру» пише, що театр має 

свою мову незалежну від літератури, наголошуючи, що творцем вистави є режисер зі своїм трактуванням 

літературного тексту, а не автор п‟єси. Тим самим Г. Крег проголошує існування особливого способу 

спілкування театру з глядацькою аудиторією, відмінної від буквальної ілюстрації драматургічного тексту. 

На VII Міжнародному філософському конгресі в Празі чеський філософ і мовознавець Ян 

Мукаржовський стверджував, «що витвір мистецтва є водночас знаком, структурою і вартістю».Тобто 

підкреслював специфіку спілкування з аудиторію за допомогою мови знаків будь якого виду мистецтва, і 

можливість аналізу і структуризації такої мови.  

Польський семіолог Тадеуш Ковзан запропонував концепцію, згідно якої кожний елемент 

театрального твору є знаком. Він писав про те , що досі поняття знаку не було утвердженим. Існують 

дефініції які відрізняються між собою і піддають сам термін сумніву, заміняючи його такими поняттям, як 

ознака, сигнал, символ. Цим науковець позначує процес означення символа і символізації знака. З його 

точки зору така ситуація склалась через спроби виявити сенс поняття знаку, і його функцій у театральній 

виставі. 
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Термін «символ» також увійшов у теорію театрального мистецтва з багатьма неточностями і 

багатьма науковцями ототожнюється з поняттям знаку.  

Російський культуролог та семіотик Юрій Лотману своїх статтях з семіотики культури і мистецтва 

позначує існування двох паралельних трактувань поняття «символ»: символ як знак, значенням якого є 

деякий знак іншого ряду або іншої мови, і тлумачення символу як деякого знакового вираження вищої і 

абсолютної незнакової суті. У зв‟язку з тим, що на даний момент не існує усталеної концепції структурного 

аналізу театрального тексту, ми знаходимо прихильників обох теорій. 

Стверджуючи, що у зв‟язку зі специфікою театрального мистецтва, все що потрапляє до сценічного 

простору має тенденцію насичуватись додатковими змістами, Ю. Лотман погоджується, що кожний 

елемент сценічного дійства є знаком. Проте науковець зауважує, що поняття символ і знак не є тотожними. 

Головною відмінстю є те, що для того щоб стати знаком явище має вступити у відносини з низкою інших 

знаків чи не знаків. Натомість символ володіє самостійністю, і легко може бути виокремлений із 

середовища і переміщений в інше без втрати свого змістовного навантаження.  

Російський філолог Петро Богатирьов, вивчаючи структурно-семіотичний метод в театральному 

мистецтві прийшов до висновку, що символ, як театральне явище – це одна з моделей знаку. 

Схожої думки притримується американський семіолог Чарльз Сандерс Пирс. В своїй статті «Що таке 

знак?» він висуває думку, що символ – це дефініція знаку. На його думку символ – це «знак, що відсилає до 

об'єкта, який він позначає в силу якогось закону, як правило, по асоціації загальних ідей».  

За теорією швейцарського семіолога Фердинанда де Соссюра театральний знак визначається, як 

«поєднання елементів означуваного і того що означає». Знак володіє такими властивостями, як: двобічність, 

тобто наявність того «що означає» і «означуваного»; немотивованість, тобто байдужість до способу його 

вираження. Натомість символ за його теорією завжди не до кінця довільний, «в ньому є рудимент 

природного зв'язку між тим що означає і означуваним». Тобто корону, як символ влади, не можна замінити 

на інший головний убір, в той час як ніч під час вистави можна позначити за допомогою маленьких 

крапкових ліхтариків (зірок), декоративного місяця чи приглушеного світла.  

Російський філософ і спеціаліст психології мистецтва Євгеній Басінв одній зі своїх статей про 

мистецтво стверджує, що «символ – це знак, тобто будь-який предмет, явище, словесний або пластичний 

образ, які мають якийсь сенс, відмінний від їх власного змісту. Але у символі цим «іншим», значенням, 

змістом є цінність. Значення символів вказує на значущість, цінність цих явищ як для окремої людини, для 

малих і великих груп людей, народів, держави, людства в цілому. Значення будь-яких інших знаків 

відносяться або до речей і предметів реального фізичного світу, або до явищ психічного і духовного 

життя». 

Є. Басін не заперечує, що символ можна ідентифікувати, як знак в значенні найменшої одиниці 

театрального тексту, а знаку можливо надати символічного значення, але окреслює ряд принципових 

відмінностей між цими поняттями: 

  Розшифровка символу не допускає певного закінченого вираження. На відміну від символа знак 

має досить однозначне тлумачення.  

  Символ – мотивований знак. Те щоозначається не може бути виражено будь-яким значущим, 

оскільки між ними сильний зв'язок. Значення умовного знаку може бути передано іншим знаком. 

  Будь який символ, на відміну від знаку, уособлює собою певну цінність для однієї людини, чи для 

суспільства загалом. 

Створюючи свою власну мову театр через свою специфіку вбирає в себе особливості і художні 

засоби різних видів мистецтва, що значною мірою ускладнює аналіз і вивчення театрального тексту, як 

мови з наукової точки зору, в тому числі і чіткого окреслення понять «знак» і «символ». Як зазначає 

Т. Ковзан театр «не тільки користується з «послуг» інших мистецтв, а й використовує дійсність, як 

матеріал. Майже кожний елемент дійсності може бути впроваджений на сцену, стаючи таким чином 

театральним знаком». Т. Ковзан зазначає, що через неможливість охарактеризувати дійсність в системних 

категоріях, неможливо надати театральній мові суцільної системності. Адже творці вистави апелюють не до 

якоїсь чітко регламентованої театральної мови, а до систем за допомогою яких можуть впливати на 

свідомість глядацької аудиторії. 

Висока концентрація умовностей в театральному мистецтві обумовлює, що одне і те саме явище 

драматург, режисер, актор і глядач схильні трактувати по різному. Ця специфічна риса театрального 

мистецтва виокремлює його з поміж інших видів мистецтв і надає можливість сприймати театральну 

виставу різними шарами суспільства. В той же час цей факт ускладнює аналіз сценічної дії і зокрема 

формулюванню точних визначень понять «символ» і «знак», бо їх ідентифікація зав‟язана та тому який 

зміст драматург, режисер і актор, як со-творці вистави, вкладають в певне явище. 
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Саме специфічна риса театрального мистецтва багатозначно трактувати кожний елемент сценічної 

дії є найскладнішими фактором під час аналізу вистави. Той факт, що режисер під час творчого процесу 

може надавати знаку символічного значення чи спрощувати символ, перетворюючи його на знак, 

обумовлює виникнення двох абсолютно протилежних поглядів на питання визначення термінів знак і 

символ, як одиниць театральної мови.  

Я пристаю на думку, що не дивлячись на схожу природу розглянутих понять, символ і знак є двома 

самостійними елементами сценічної мови, що мають свої характерні риси, і не можуть бути зведені до 

єдиного художнього засобу в театральному мистецтві.  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕТЧИНГА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Статья посвящена влиянию стретчинга на организм человека. Особое внимание обращается на 

воздействие занятий на организм занимающегося человека, которая поможет вам управлять своей 

жизнью и лучше справляться с жизненными трудностями. Поэтому, стретчинг не только укрепит ваши 

мышцы, но и научит чувствовать свое тело, жить и двигаться в гармонии с самим собой. Ключевые 

слова: растяжка, гибкость, физические упражнения, мышцы. 

 

Стретчинг, как разновидность фитнеса, т.е. упражнения на растяжку, способствующих развитию 

гибкости, повышению эластичности мышц.  

В 1950-е годы XX века в Швеции возникло новая разновидность фитнеса-стретчинг, используемый как 

для реабилитации послеоперационных больных, а также для подготовки профессиональных спортсменов в 

разнообразных видах спорта. Эта разновидность фитнеса не только развивает выносливость координацию, но 

еще снижает психическое напряжение, замедляет старение суставов и сухожилий, укрепляет осанку, 

способствует уменьшению солей в костной ткани, что расширяет возрастные границы людей, занимающихся 

стретчингом. Его включают в образовательные программы учреждения образования всех ступеней (начиная с 

детских садов и заканчивая ВУЗами). 

Существует несколько видов стретчинга: статистический, пассивный, баллистический, динамический, 

активный изолированный, изометрический, проприоцептивный нервно-мышечный. 

Разберем, что из себя представляет каждый вышеперечисленный вид и чем он отличается от других. 

1. Статическая растяжка – статическая растяжка является наиболее распространенной и 

рекомендуемой. Принимаете положение и удерживайте его в течение 30 до 60 секунд. Застыв в позе, следует 

сфокусировать все внимание на ощущениях в мышцах. Вы должны почувствовать ощущение мягкого 

вытягивания, но не боль. Основная нагрузка направлена на мышцы. Мягкое воздействие на сухожилия и 

суставы. Растяжка своим весом, наклоны вперед. Складочки в вертикальном положении, где самое главное 

расслабиться и «повиснуть» всей тяжестью своего верха. Шпагат, если в нем ещѐ не сидите, тоже 

предполагает расслабление, но только в паху, а не в коленях. 

2. Пассивная растяжка – пассивная растяжка по принципу выполнения схожа с статической растяжкой. 

Единственное отличие состоит в том, что при пассивном растяжении вы не используете собственное усилие, 

вместо этого вам помогает партнер. 

3. Динамическая растяжка – динамическая растяжка состоит из контролируемых движений ног и рук, 

которые мягко пружинят вас в рамках диапазона возможностей ваших мышц. Это может быть как медленное 

(движение с акцентом), так и быстрое движение. Это могут быть всевозможные махи, перекаты из шпагата в 

шпагат. Пример динамического движения: поставить ладонь как цель и делать мах в ладонь, таким образом не 

переходя в баллистическое движение. Или делайте свободный мах, но при этом не бросайте, а ведите ногу. Но 

это, конечно, сложнее, чем вариант с ладонью. 
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4. Баллистическая растяжка – (баллистика – наука о движении тел, брошенных в пространстве.) это 

неконтролируемое движение в отличие от динамической растяжки. Пример баллистического растяжения – это 

пружинистые движения с хорошей амплитудой вниз несколько раз, чтобы коснуться пальцами ног в 

оьгш9эжх9щю тскладке. Нужно осторожно использовать такой тип растяжки на начальном этапе. Полезна она 

для опытных спортсменов и танцовщиков. 

5. Активная изолированная растяжка – это техника растяжек, в которой локализуется, изолируется и 

растягивается каждая отдельная мышца. Такая техника стретчинга может использоваться для хорошего 

разогрева мышц как перед, так и после тренировки. Она позволяет снизить нагрузку на суставы, увеличить 

диапазон подвижности, растянуть мышцы и избавиться от «жесткости», которая ограничивает диапазон 

движения суставов и мышц. Эффективно использовать для этой цели бельевую веревку, ремень, веревочную 

скакалку, длинный пояс или эластичный бинт. При помощи этой веревки можно собственными усилиями 

тянуть часть тела, которую растягиваете. Активное растяжение – когда вы принимаете положение и затем 

держите позу без посторонней помощи, исключительно за счет силы ваших мускулов. Например, поднять 

высоко ногу и затем держать ее в этом положении. Напряженность одних мышц при активной растяжке 

помогает расслаблять протягиваемые мускулы (антагонисты) взаимным уравновешиванием. Активная 

растяжка увеличивает активную гибкость и усиливает силу мышц. 

6. Изометрические растяжка – это чередование напряжения с расслаблением. Рассмотрим на примере 

шпагата. Садитесь в правильное положение на шпагат , затем опускаетесь до легкой боли и напрягаете 

мышцы ног так, как будто хотите подняться вверх силой только ног (максимальное напряжение), держите 20 

секунд, затем расслабляете мышцы и садитесь ниже. И так несколько раз. 

7. Проприоцептивная нервно-мышечная растяжка. Хотя многие эксперты считают, что это наилучший 

способ увеличить амплитуду движений, проделывать такую штуку можно только под присмотром 

специалиста. В целом эта система сочетает пассивную растяжку с изометрическим сокращением мышц. При 

одном методе – «сокращение-расслабление» – мышца осторожно растягивается, затем изометрически 

сокращается (т.е. сокращается, преодолевая внешнее сопротивление), расслабляется и снова растягивается. 

При другом методе – «сокращение-расслабление, противоположное действие-сокращение» – после 

расслабления «основной» мышцы производится сокращение противодействующей мышцы, а затем 

«основная» мышца снова сокращается. Например, если вы задумали растянуть бицепсы бедер, то надо сперва 

осторожно растянуть эту группу мышц, затем сократить ее, преодолевая сопротивление (ваше или партнера). 

Дальше надо сократить противодействующую группу мышц (в данном случае квадрицепсы). Зачем? По уже 

известному вам физиологическому закону это приведет к расслаблению бицепсов бедер, а значит, в 

следующем «круге» вам удастся достичь большего растягивания этих мышц. Дальше цикл повторяется 

заново. Эксперты не советуют использовать эту технику тем, у кого были или есть заболевания сердца или 

гипертоническая болезнь. 

Чаще всего используют статическую растяжку, так как считают ее самой эффективной и менее 

травмоопасной. Каждый из этих видов упражнений стретчинга по-своему полезен. Но очень важно знать в 

каких случаях использовать тот или иной вид. Кроме того, что стретчинг – это превосходная антистрессовая 

терапия, которая поможет вам избавиться от перенапряжения, это профилактика многих заболеваний мышц, 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата – таких как, например, сколиоз, остеохондроз.  

Более подробно рассмотрим статистическую и динамическую растяжку. Их основное отличие 

заключается в способе нагрузки на мышцы. 

Статический стретчинг предполагает фиксированное растяжение мышцы в течении 20-30 секунд, до 

полного исчезновения каких-либо неприятных ощущений.  

Динамический стретчинг использует амплитудные и маховые движения, этот вид стретчинга 

практически не применяется в оздоровительной гимнастике. Однако он наиболее эффективен в 

профессиональномстретчинге, когда необходимо добиться ощутимых результатов в короткое время. 

Различают активную гибкость – предельную амплитуду движения, выполняемого благодаря 

мышечному усилию, и пассивную гибкость – проявляющуюся под воздействием внешних сил (усилие 

партнѐра, отягощения, веса собственного тела). Иногда факторы, которые отрицательно влияют на активную 

гибкость, могут способствовать пассивной гибкости (например, утомление). Разницу между активной и 

пассивной гибкостью называют резервом гибкости. В идеальном случае, когда амплитуда активных движений 

достигает пределов анатомической подвижности суставов, величины активной и пассивной гибкости 

становятся одинаковыми. Пассивная гибкость проявляется за счѐт воздействия сил, находящихся вне тела. 

Она зависит от эластичности и длины окружающих сустав мышц. Активная гибкость зависит от тех же 

факторов, а также от силы мышц, окружающих сустaв и способных выполнить движение с той или иной 

амплитудой. Таким обрaзом, сочетание статического и динамического растяжения, a также активной и 

пассивной гибкости могут дaть большое количество вариантов способов рaстяжения: 
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1. Активно-статический способ: исполнитель самостоятельно фиксирует определѐнную позу и 

удерживает еѐ необходимое время. 

2. Активно-динамический способ: исполнитель самостоятельно исполняет динамические, амплитудные 

движения для достижения определѐнного положения. 

3. Пассивно-статический способ: исполнитель с внешней помощью фиксирует определѐнную позу или 

положение и удерживает его. 

4. Пассивно-динамический: исполнитель с внешней помощью исполняет динамические, aмплитудные 

движения для достижения определѐнного положения. 

В профессиональном стретчинге наиболее эффективен именно динамический стретчинг различных 

видов. В основном растягивание происходит за счѐт либо наклонов торса, либо используются руки для 

самозахвата и дaльнейшего растягивания. Небольшая пульсация воздействует на рaсслaбленную мышцу, 

одновременно растягивaя еѐ. Таким обрaзом, создаѐтся как бы естественная вибрация, которaя позволяет 

растянуть расслабленную мышцу. 

Активные упрaжнения для растягивания мышц могут включать в себя: свободные, плавные движения 

отдельных частей тела (наклоны, повороты, сгибания и рaзгибания, отведения-приведения, врaщения в 

суставах); стaтическоеудерживaние максимально достигнутой амплитуды; пружинные движения; махи. 

Пассивные упражнения связаны с преодолением сопротивления растягиваемых мышц и связок за счѐт 

дополнительных сил. В эту группу упражнений можно включить: 

1. Движения, выполняемые зa счѐт силы тяжести собственного телa или его частей (например 

опускaние в шпагат). 

2. Движения, выполняемые с помощью других чaстей тела (например растягивание ноги с помощью рук). 

3. Движения, выполняемые с помощью пaртнѐра. 

4. Движения, выполняемые с помощью блочных устройств. 

Все пассивные упражнения должны выполняться с большой осторожностью, медленно и плавно. 

Чрезвычайно важен сознательный контроль над расслаблением растягиваемых мышц в сочетании с дыханием. 

Правилa занятия стретчингом. 

• Лучше тянуться меньше, чем слишком сильно. 

• Каждую позу растягивания нужно держать в течение 10-30 секунд, то есть так долго, чтобы исчезло 

даже легкое напряжение. Если этого не происходит, значит, растяжение было слишком сильным и его нужно 

обязательно ослабить, чтобы добиться требуемого, приятного ощущения. 

• Дышать необходимо медленно, глубоко и ровно. Нельзя задерживать дыхание. Каждое упражнение 

начинайте с вдоха. Только при наклонах нужно сначала выдохнуть. 

• Во время выполнения упрaжнения сохраняйте устойчивое положение. 

• Во время выполнения каждого упрaжнения концентрируйте внимание на той части тела, которую 

растягиваете. Так вы будете лучше чувствовать себя. 

Влияние стретчинга на организм. О пользе упражнений для развития гибкости говорят много. Выделим 

основные моменты: 

1. Даже разовое занятие рaстяжками заметно усиливает кровоток в мышцах, на которые оно 

напрaвлено. И этот эффект сохраняется ещѐ примерно на час-полтора после окончания тренировки. 

Стимуляция кровотокa в мышах способствует их развитию и ускоренному восстановлению после силовых 

нагрузок. При сидячей работе или малоподвижном обрaзе жизни даже короткие упражнения на гибкость 

заметно улучшают состояние и бодрят. 

2. Регулярные растяжки значительно улучшают эластичность мышц, сухожилий и связок. Это снижает 

риск травм при различных движениях. Важно также, что данные изменения помогают людям старшего 

возраста стать горaздо подвижнее. Стретчинг – это один из самых лучших видов фитнеса для людей 

преклонного возраста. 

3. В результате тренировок на гибкость заметно возрастает амплитуда движения в суставах. Это очень 

полезно, если ваш вид спорта или работа требуют повышенной подвижности в суставах (например, в 

единоборствах, гимнастике, акробатике). Однако существует и обратная сторона такой подвижности. Если вы 

заинтересованы в значительном росте силы в специальных тяжелоатлетических упражнениях, чрезмерная 

растяжка ягодиц, бицепсов бѐдер, мышц тазовой области и груди может помешать наработке рациональной 

техники. 

4. Упражнения на гибкость улучшают не только гибкость. Они значительно повышают силу и 

выносливость мышц. Это действительно так, поскольку большая часть упражнений на гибкость носит 

отчѐтливо силовой. Для их выполнения просто необходима серьѐзная выносливость, которая обязательно 

разовьѐтся, если еѐ не хватает. 

5. Влияние стретчинговых упражнений на спортивные результаты. 
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Точка зрения, что стретчинг помогает не только снизить риск возникновения травм у спортсменов, но и 

способствовать достижению ими высоких спортивных результатов является весьмa распространенной. 

Однако сами по себе спортивные соревнования чрезвычайно сложны и многогранны, и не поддаются точному 

измерению в лабораторных условиях. Проанализировать можно лишь некоторые их аспекты, вроде 

максимальных показателей изометрии, динамической силы и выносливости спортсменов, высоту прыжков и 

так далее. 

Существует ряд исследований, оценивающих степень произвольных мышечных сокрaщений (1 RM, 

изометрические и изокинетические сокращения) или высоту прыжков, в качестве критерия, определяющего 

кратковременное влияние стретчинговых упражнений на спортивные достижения, которые показали, что 

стретчинг снижает результативность [1]. 

Примечательно, что на сегодняшний день нет ни одной работы достоверно доказывающей позитивное 

влияние данной разновидности стретчинга на соревновательный результат, в то время как во многих 

исследованиях была выявлена даже негативная закономерность. В результате можно прийти к неожиданному 

выводу о том, что растяжка перед выступлением снижает максимальный показатель мышечной активности, в 

результате чего спортсмены демонстрируют худшие результаты в таких дисциплинах, как, к примеру, 

прыжки в высоту. Полученные учеными факты выглядят весьма убедительными, если учесть и то, что ими 

анализировались как физико-механический, так и невральные аспекты проведения стретчинговых 

упражнений, и даже несмотря на то, что в вопросах биомеханики таких явлений остается много вопросов. Что 

касается соревнований по бегу, то и здесь ученые пришли к выводу, что стретчинг также не влияет или влияет 

отрицательно на скорость бега. 

Отдельно учеными также исследовался вопрос – как именно влияют на спортивные достижения 

регулярные упрaжнения на растяжку. В данном случае большинство ученых сходятся на том, что регулярно 

рaстягивая мышцы, спортсмен в большинстве случаев достигает более высоких результатов за счет 

увеличения показателя произвольного сокращения мышц. Нa сегодняшний день механизм этого явления, как 

и его практическая применимость в тренировочном процессе остаются исследованными весьма слабо. 

Ученым только предстоит установить причины выявленного парадоксa, при котором упражнения на растяжку 

перед выступлением ухудшают биомеханику мышечных сокрaщений, в то время как регулярные 

упражнения – напротив, ее улучшают. 

Еще одним направлением работы ученых в настоящее время являются так называемые вопросы 

экономии энергии, то есть поиск возможностей снижения энергозатрат при любом виде физической 

активности, в частности при передвижении. В данном случае пристального внимания исследователей 

заслуживает скелетно-мышечная гибкость человека, так как согласно общепринятой точке зрения чем меньше 

эта гибкость, тем больше человек экономит энергии в движении. В итоге получается, что регулярные занятия 

по растяжке на протяжении нескольких недель в конечном счете приведут лишь к увеличению энергозатрат 

спортсмена. В данном аспекте на сегодняшний день лишь в одном исследовании было выявлено небольшие 

положительные результаты отстретчинга, наблюдaвшиеся непосредственно после проведения комплекса 

упражнений. 

В ходе статичного стретчинга мышцы находятся в состоянии релаксации напряжения, то есть 

биомеханика мышечно-сухожильной единицы на незначительный промежуток времени (несколько минут) 

улучшается, однако достигнутый эффект быстро сходит на нет. 

При рaстягивании рабочей группы мышц постепенно увеличивается устойчивость связок к нагрузке, 

также происходят изменения в биомеханике мышечно-сухожильной единицы. 

В настоящее время отсутствуют достоверные факты, позволившие бы сказать, что растяжка перед 

тренировкой позволяет снизить риск возникновения травмы. 

Согласно проведенным исследованиям нельзя сказaть, что растяжка перед тренировкой или 

выступлениями позволяет увеличить силу мышц и соответственно улучшить спортивные достижения. 

Напротив, устaновленыфакты свидетельствуют, что такой стретчинг может снизить силу мышц и 

соответственно спортивные достижения. 

Нaпротив, регулярныйстретчинг увеличивает силу мышц и может способствовать улучшению 

спортивных достижений. Регулярный стретчинг увеличивает энергозатраты спортсменa. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ММА 

 

В данной работе сосредоточено внимание на изложение основных закономерностей и принципов 

восстановления работоспособности спортсменов ММА. Будут рассмотрены педагогические средства 

восстановления. Обобщены и систематизированы известные к настоящему времени научно-практические 

данные о педагогических средствах восстановления и их комплексного сочетания. Ключевые слова: ММА, 

смешанные единоборства, физическая работоспособность, педагогические средства. 

 

Одной из существующих проблем в смешанных единоборствах (ММА), является проблема 

восстановления работоспособности спортсменов после физических нагрузок. Уровень современной 

подготовки спортсменов предполагает рост физических и психических нагрузок во время тренировочного 

процесса, что в свою очередь будет увеличивать и степень утомления. Способность преодолевать 

утомление, возникающее в процессе соревновательной деятельности, в значительной степени и 

обуславливает достижение спортивных результатов 

Рост результатов в ММА определяется внедрением в подготовку спортсменов научно обоснованных 

средств управления тренировочным процессом, а также восстановления организма спортсменов в пост-

соревновательный период. 

К настоящему времени уже накоплено довольно большое количество теоретических и практических 

наработок, которые обосновывают необходимость использования разносторонних восстановительных 

средств, также приводятся отдельные их классификации, разрабатываются новые варианты и методики 

практического использования средств восстановления в системе спортивной тренировки и их комплексов. 

Бесспорно, в период восстановления,что необходимый эффект может дать только комплексный подход к 

использованию различных средств реабилитации. 

На практике спортивное совершенствование в процессе тренировки предусматривает использование 

целой совокупности тренировочных и внетренировочных факторов, позволяющих направленно 

воздействовать на различные группы мышц бойца и повышать, тем самымуровень его подготовленности. 

Однако даже оптимизированная работа не может продолжаться очень долго, так как энергетические 

ресурсы организма ограничены. Это объясняется тем, что под влиянием повышенного тренировочного 

процесса в организме постепенно развивается особое физиологическое состояние – утомление. 

Тренировочное занятие в ММА являются основной структурной единицей тренировочного процесса. 

Рациональное планирование данного, отдельно взятого занятия, на основании научных знаний о 

механизмах развития и компенсации утомления, а также динамика протекания восстановления при 

выполнении различных тренировочных нагрузок, определяет эффективность всего процесса тренировки. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные 

мероприятия, которые делятся на четыре группы средств: педагогические, психологические, гигиенические, 

медико-биологические. 

Мы рассмотрим педагогические средства восстановления, которыея вляются основными, т.к. при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 

неэффективными.  

Педагогические средства восстановления предусматривают оптимальное, способствующее 

стимуляции восстановительных процессов, построение каждого тренировочного занятия, рациональное 

построение тренировок в микроцикле, а также на отдельных этапах тренировочного цикла. 

В проблеме восстановления тренирующегося, центральное место следует отводить педагогическим 

средствам, предполагающим управление работоспособностью спортсменов и восстановительными 

процессами посредством целесообразно организованной мышечной деятельности на основании учета 

количественных характеристик режимов нагрузки и отдыха.  

К педагогическим средствам восстановления относят: подбор, вариативность и особенности 

сочетания методов и средств в процессе построения программы тренировочных занятий, разнообразие и 

особенности сочетания нагрузок при построении микроциклов.  

Применение педагогических средств восстановления спортивной работоспособности указаны в 

табл. 1. 
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Таблица 1. 

Применение педагогических средств восстановления 

спортивной работоспособности 

Параметры 

восстановления 
Средства восстановления 

 Рациональное 

планирование 

тренировки 

соответственно 

функциональным 

возможностям 

организма; подбор 

необходимых сочетаний 

общих и специальных 

средств; введение 

специальных 

восстановительных 

периодов. 

Волнообразность и 

вариативность нагрузки в 

занятии; широкое 

использование 

специфических, а также 

неспецифических серий и 

отдельных упражнений; 

использование 

тренажеров; 

использование 

специальных серийи 

отдельных упражнений 

для активного отдыха и 

расслабления. 

Построение отдельного 

занятия с использованием 

необходимых 

вспомогательных 

средствдля эффективного 

устранения явлений 

утомления (локального, 

глобального); 

полноценные 

индивидуальная разминка 

и заключительная часть 

занятия. 

Уровни 

восстановления 

Основной Текущий Оперативный 

Время применения В мезо- и микроциклах, 

от микроцикла к 

микроциклу 

В процессе отдельного 

занятия или после него 

В сериях или отдельных 

упражнениях в каждом 

занятии 

Воздействия Модель мезо- и 

микроцикла 

Модель тренировочного 

занятия в различных 

режимах нагрузки с 

отдыхом 

Модель серии 

упражнений в различных 

режимах нагрузки с 

отдыхом 

Направленность Направлены на основные функциональные системы организма, которые 

обеспечивают развитие, повышение и восстановление спортивной 

работоспособности 

 

Рассмотрим однин из основных принципов построения спортивной тренировки в ММА – 

цикличность, которая проявляется в систематическом повторении отдельных занятий, микроциклов, 

мезоциклов, периодов, макроциклов,а также выделим подготовительный, предсоревновательный, 

соревновательный и восстановительный этапы. Методика их построения зависит от различных факторов. К 

ним в первую очередь следует отнести особенности прохождения процессов утомления и восстановления 

после нагрузок на отдельных занятиях. Чтобы правильно построить микроцикл, нужно точно знать, какое 

воздействие оказывают на спортсмена различные по величине и направленности нагрузки, каковы 

динамика и продолжительность протекания процессов восстановления после них. Не менее важным 

являются также сведения о суммарном эффекте нескольких различных нагрузок, о возможности 

использования малых и средних нагрузок с целью интенсификации процессов восстановления после 

больших и значительных нагрузок.Также не малую роль играет оптимальное соотношение нагрузок и 

отдыха в тренировочных микроциклах. Кроме того, используют разгрузочные циклы, это значит те циклы, 

которые, обеспечат полноценное восстановление после напряжѐнной тренировки в предыдущих 

микроциклах и создадут оптимальные условия для усвоения адаптационных процессов в организме 

спортсмена. 

Одним из наиболее эффективных путей повышения результативности спортсменовпри подготовке к 

высшим достижениям является применение ударных микроциклов с ежедневным планированием больших 

нагрузок. Однако, следует отметить, что высокий тренировочный эффект таких микроциклов наблюдается 

лишь при рациональном построении отдельных занятий с различными по направленности нагрузками. На 

данном этапе, для каждого тренировочного занятия составляется его модель, т.е. ведется планирование с 

заранее направленным результатом воздействия на организм спортсмена. 

Приблизительный план тренировочного занятия: 

1. Направленность занятия (техническая подготовка, обучение, развитие физических качеств и т.д.). 

2. Характер упражнения. 

3. Продолжительность занятия.  
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4. Диапазон скорости, темп, интенсивность.  

5. Интервал отдыха между раундами или сериями. 

6. Порядок выполнения упражнений (сериями, непрерывно, с уменьшением интервала и т.д.). 

7. Характер отдыха в интервале (активный, пассивный, продолжительность) 

8. Количество повторений (раундов, серий). 

9. Критерий для оценки эффективности применяемой системы нагрузки и упражнений. 

10. Информация о нагрузке (срочная, отставленная). 

При построении отдельных тренировочных занятий особого внимания заслуживает организация 

вводно-подготовительной и заключительной частей. Рациональное применение СФП во время разминки, 

способствует подготовке организма занимающихся, к выполнению задач, поставленных в основной части 

занятияи обеспечивает высокий уровень работоспособности. В свою очередь, оптимальная организация 

заключительной части и применение ОФП, позволяет быстрее устранять развивающееся в процессе занятия 

утомление. 

Педагогическим средством, способствующим восстановлению, является полноценная разминка. 

Известно, что основная цель разминки – достижение оптимальной возбудимости ЦНС, мобилизация 

физиологических функций организма для выполнения относительно более интенсивной мышечной 

деятельности и подготовки мышечно-связочного аппарата перед тренировочным занятием. Ее недооценка 

нередко является причиной различного рода травм опорно-двигательного аппарата, которые не только 

снижают функциональные возможности организма, но и выводят спортсмена из строя иногда на 

длительный срок. 

Как правило, разминку принято делить на две части. Общая часть включает различные упражнения: 

ходьбу, бег, общеразвивающие упражнения и пр. Характер упражнений, их ритм, форма должны 

соответствовать технике приемов ММА. Упражнения общей части разминки вызывают определенные 

биохимические сдвиги в организме бойца. Продолжительность этой части зависит от функционального 

состояния спортсмена, этапа подготовки. Обычно она продолжается 30-40 мин. 

Специальная часть разминки включает специальные, имитационные и соревновательные 

упражнения, которые по структуре движений соответствуют той или иной части целостного двигательного 

акта в поединке. Применение этих упражнений связано главным образом с подготовкой нервных 

координационных процессов, обеспечивающих взаимодействие мышц, которые участвуют в выполнении 

предстоящего упражнения. Интенсивность выполнения специальных упражнений зависит от задач, 

поставленных на учебно-тренировочное, тренировочное или соревновательное занятие. С помощью 

специальных упражнений достигается усиление обмена веществ и теплообразования в организме, 

мобилизация дыхания, кровообращения и других систем внутренних органов. При этом усиливается 

сердцебиение, потоотделение, покраснение кожных покровов, появляется испарина, что способствует 

улучшению выполнениюспециального двигательного действия. 

Также к педагогическим средствам восстановления относятся физические упражнения, подбор и 

вариативность сочетания которых в структуре программ тренировочных занятий способствует 

обеспечению достижения планируемого результата. Такие упражнения следует применять индивидуально с 

учетом функциональных особенностей организма каждого спортсмена. 

Правильный подбор упражнений и методов их использования в основной части занятия обеспечивает 

высокую работоспособность спортсменов, необходимый уровень их эмоционального состояния, что 

благоприятно сказывается на процессах восстановления между отдельными упражнениями, а также на 

характере утомления. Этому способствует оптимальное сочетание групповой и индивидуальной форм 

работы, использование средств активного отдыха между упражнениями. 

Немаловажное значение как средство активного отдыха имеет общая физическая подготовка (ОФП). 

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, расширяя 

функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую специальную нагрузку. Ни в коем 

случае нельзя допускать, чтобы занятия по ОФП проводились в ущерб специальной подготовке (СФП). 

Подбор восстановительных средств их совместимость, дозировка, продолжительность и тактика 

использования обуславливаютсяс конкретным состоянием спортсмена, занимающегося ММА. Важно 

чтобы, все перечисленное сочеталось с его здоровье, уровнем тренированности, индивидуальной 

способностью к восстановлению, этапом и используемой методикой тренировки, характером проведенной 

предстоящей тренировочной работы, режимом спортсмена, фазой восстановления и др.  

Но при этом во всех случаях следует основываться на общих принципах использования средств 

восстановления спортивной работоспособности, обеспечивающих их эффективность: 

1. Комплексность, т.е. совокупное использование средств всех групп и разных средств определенной 

группы в целях одновременного воздействия на все основные функциональные звенья организма; 
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2. Восстановительные средства должны соответствовать задачам и этапам тренировки, характеру 

проведенной и предстоящей работы; 

Правильное использование средств восстановления спортивной работоспособности возможно при 

решении следующих задач: 

1. Определение звена функциональной системы организма, несущего основные нагрузки и 

лимитирующего работоспособность, а также учѐт гетерохронности протекания восстановительных 

процессов, подвергающихся стимуляции используемыми средствами восстановления; 

2. Разработка и подбор оптимальной технологии использования различных средств восстановления 

в комплексе; 

3. Подбор объективных методов контроля за эффективностью применяемых комплексов 

восстановительных средств и совершенствование организационных форм проведения восстановительных 

мероприятий в системе спортивной тренировки. 

Тактика применения восстановительных средств зависит от режима тренировочных занятий. Для 

обеспечения срочного восстановительного эффекта необходимо соблюдать следующие требования: 

1. При небольшом перерыве между тренировками (4-6 часов) восстановительные процедуры 

целесообразно проводить сразу после тренировки. 

2. Средства общего и глобального воздействия должны предшествовать локальным процедурам. 

3. Не следует длительное время использовать одно и то же средство, причѐм средства локального 

воздействия нужно менять чаще, чем средства общего воздействия. 

4. В сеансе восстановления не рекомендуется более трѐх разных процедурах. 

Использование средств восстановления способствует повышению объѐма тренировочной работы в 

занятиях и интенсивности выполнения отдельных тренировочных упражнений. Оно даѐт возможность 

сократить паузы между упражнениями, увеличить количество занятий с большими нагрузками в 

микроциклах. Так, направленное использование восстановительных средств, связанное с величиной и 

характером нагрузок в тренировочных занятиях, позволяет увеличить объѐм нагрузок в ударных 

микроциклах на 10-15% при одновременном улучшении качественных показателей тренировочной работы. 

Систематическое применение данных средств, способствует приросту суммарного объѐма тренировочной 

работы, повышению функциональных возможностей систем энергообеспечения, улучшению специальных 

физических качеств и спортивного результата. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что умелое использование педагогических средств 

восстановления повышает работоспособность бойца, снижает у него риск возникновения патологических 

состояний утомляемости, а также способствует спортивному долголетию. 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 
 

У статті досліджена зовнішньоторговельна політика України як механізм реалізації національних 

економічних інтересів. Визначено стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічних відносин. 

Обґрунтовано пріоритетні завданнями державної політики у сфері регулювання зовнішньої торгівлі 

України. Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельна політика, 

експорт, експортна стратегія, зовнішньоекономічні пріоритети. 

 

Постановка проблеми. Складовою успішного інтегрування України у світовий економічний простір є 

створення системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних товаровиробників 

конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку. Дієвим інструментом впливу на структурну 

перебудову економіки у напрямку міжнародної економічної інтеграції може стати активна 

зовнішньоторговельна політика, що має підвищити ефективність і конкурентну спроможність 

національного виробництва. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських вчених, які у своїх наукових роботах 

досліджували та аналізували особливості й основні тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин та 

зовнішньоторговельної політики заслуговують уваги роботи таких авторів: Дaниленкo O. Л.[1], 

Король М. М., Шумнєгра Р. О. [2], Бондарчук Л. В., Гусак К. Ю. [3], Абрашка О. В. [5], Власюк Т. О. [6], 

Ревенко А. [7]. 

Мета статті. Мета статті полягає у дослідженні зовнішньоторговельної політики України як 

механізму реалізації національних економічних інтересів та обґрунтуванні пріоритетних завдань державної 

політики у сфері регулювання зовнішньої торгівлі України. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічних відносин 

України мають орієнтуватись на забезпечення суверенітету країни у світогосподарських зв‟язках та 

гарантування її національної зовнішньоекономічної безпеки. Безумовно всі зовнішньоекономічні зв‟язки 

повинні базуватись на збалансованому зовнішньоекономічному обміні товарами та послугами, 

міжнародному поділі й кооперації праці, наявності конкурентних переваг і здобутті нових позицій на 

зовнішньому ринку. Взаємодію із світовим господарством має забезпечувати комплексна, гнучка і 

динамічна державна зовнішньоекономічна політика. При цьому важливою є відкритість економіки, що 

сприятиме широкій і взаємовигідній участі в регіональних та світових господарських системах [1]. 

На сучасному етапі зовнішня торгівля України характеризується наявністю суперечливих тенденцій 

та проблемами, серед яких, на перше місце можна поставити нераціональність структури вітчизняного 

експорту, в якому переважають сировина та продукція з низьким рівнем переробки. А це свідчить про 

неефективне використання ресурсів, ставить українську економіку в залежність від коливань цін на 

світових ринках і містить потенційні ризики для економічної і соціальної стабільності. 

На жаль, сьогодні експортний профіль України формують продукти з низькою часткою доданої 

вартості, і товари, випуск яких пов‟язаний з шкідливим, екологічно небезпечним виробництвом (продукція 

чорної металургії). Це пояснює, чому країна досить чутлива до зміни цін на ринках, коливань попиту країн-

імпортерів, тарифних та нетарифних методів та ін.  

Для зменшення вказаних ризиків та з метою сприяння стабільного зростання експорту вітчизняної 

продукції розроблено Експортну стратегію України на 2017-2021 рр. та план завдань і заходів для її 

реалізації [4]. Метою експортної стратегії є переорієнтація України на експорт наукомісткої інноваційної 

продукції для сталого розвитку та успішної інтернаціоналізації бізнесу. Реалізація стратегії передбачає такі 

цілі розвитку торгівлі України: 

− створення сприятливих умов для стимулювання торгівлі та інновацій з метою диверсифікації 

експорту; 

− розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, що сприятимуть підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств, зокрема малих та середніх; 

− удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малих та середніх (підприємництва), 

необхідних для участі у зовнішній торгівлі. 

Варто детальніше зупинитись на цих стратегічних цілях. Перша з них, створення сприятливих умов, 

що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту. На жаль, сьогодні склалися такі умови 

для діяльності підприємництва, що не стимулюють українські підприємства до розвитку інноваційної 

діяльності та не сприяють диверсифікації економіки. В результаті у структурі експортного кошика незначна 

кількість товарів із відносно низькою доданою вартістю, а наявні ресурси, наприклад, потенціал 

висококваліфікованих кадрів, не використовуються у повному обсязі. 

Тому необхідно зміцнювати комплексну інституційну основу для стимулювання інновацій, 

зміцнювати інноваційний потенціал підприємств та поліпшувати правові та економічні умови для 

здійснення торгівлі. 

Друга стратегічна ціль – розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, що сприятимуть 

підвищенню конкурентоспроможності підприємств, зокрема малих та середніх. Не вирішеним питанням 

сьогодення є те, що перед українськими підприємствами, які виходять на зовнішні ринки, постають 

численні перешкоди. Здебільшого це можна пояснити неналежним рівнем якості послуг з підтримки 

торгівлі або доступністю їх для підприємств. 

Для покращення цієї ситуації центральні органи виконавчої влади, установи та організації, 

компетенцією яких є питання розвитку міжнародної торгівлі, мають утворювати єдину цілісну систему, що 

сприятиме формуванню ефективного механізму координації всіх дій та дозволить надавати підприємствам 

широкий спектр послуг, необхідних для інтернаціоналізації бізнесу. До таких послуг відноситься 

поширення інформації про реальні умови та можливості виходу на нові ринки, надання консультацій щодо 

з‟ясування стану зовнішнього попиту на товари, надання практичних рекомендацій для вдосконалення 

продукції, що дозволить підвищити її конкурентоспроможність на світових ринках. 
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Не менш важливою від попередніх є третя ціль – удосконалення навичок і компетенцій підприємств, 

зокрема малих та середніх (підприємництва), необхідних для участі у зовнішній торгівлі. Сутність цієї 

стратегічної цілі полягає у підвищенні професійних знань та навичок, що потрібні для участі у зовнішній 

торгівлі. Основним напрямом виконання цього завдання є надання необхідної підтримки всім, хто має 

намір займатися підприємництвом, шляхом створення умов для розвитку бізнес-ідей (розв‟язання проблеми 

«відтоку мозку»).  

Всі вказані заходи мають сприяти переходу до експорту наукомісткої інноваційної продукції, що 

сприятиме формуванню сталого розвитку та зміцненню позицій України на зарубіжних ринках. Крім того в 

документі затверджено перелік «ринків у фокусі» для українського експорту, серед яких ринки ЄС та топ-

20 ринків інших країн, зокрема, Китай, Туреччина, США, Індія та ін. 

Експортна стратегія виокремлює перспективні сектори та крос-сектори. Основна увага приділена: 

інформаційно-комунікаційним технологіям, харчовій і переробній промисловості, технічному 

обслуговуванню та ремонту повітряних суден, креативній індустрії, машинобудуванню, інноваціям для 

експорту, вдосконаленню навичок, транспортуванню та спрощенню умов торгівлі, торговельній інформації 

та просуванню експорту. Сектори було обрано на основі кластерного підходу з метою визначення 

майбутньої траєкторії розвитку. При цьому враховувались наявні на сьогодні ресурси і конкурентні 

переваги та зростаючий попит на закордонних ринках. 

Варто зазначити, що експорт – це синергія складної взаємодії багатьох галузей. Експорт не взмозі 

функціонувати сам по собі, оскільки знаходиться у тісній залежності від різних сфер, у кожної з яких є 

певні алгоритми та завдання. Такими сферами є: транспортна інфраструктура, регулювання (митне, 

податкове, валютне, технічне), освіта, трудові ресурси, інновації, інвестиції, кредитування, інформування. 

Тому важливо виявити сильні місця у взаємодії між потребами бізнесу та освітою, виробництвом та 

інноваціями, інфраструктурою та торговими потоками, логістикою та роботою митниці.  

У цьому контексті актуалізуються проблеми регулювання зовнішньої торгівлі, створення 

адекватного ділового й інформаційного середовища для вільного доступу до зовнішніх ринків і 

забезпечення стабільності торговельних потоків конкурентоспроможної продукції.  

Варто визначити зовнішньоекономічні пріоритети України, що зумовлюються всеохоплюючими 

процесами глобалізації світової економіки. 

Головною рушійною силою ринкових перетворень в Україні є співробітництво з індустріально 

розвиненими державами. По-перше, ці країни накопичили великий досвід ринкового господарювання, 

щоможе бути використано в Україні, пристосовано, адаптовано до її специфічних умов і реалій. По-друге, 

економічне співробітництво з цими країнами дозволить вийти українським товарам та послугам на потужні, 

вимогливі й жорсткі сучасні ринки, конкуренція на яких стане стимулом для наших підприємців прагнути 

до якісно нового рівня виробництва з урахуванням витрат, якості, дизайну, маркетингу і т. ін.  

Зазначимо, що вказані форми економічного співробітництва втілюються у практику 

зовнішньоекономічних зв‟язків України з розвиненими державами. Проте це лише перші кроки, і Україна 

має потребу у суттєвому посиленні взаємодії з західним світом, кількісному нарощуванню та якісному 

вдосконаленню економічних взаємовідносин [5]. 

За цих обставин важливою умовою зміцнення позицій України на світових ринках є коригування її 

зовнішньоекономічної політики, яка має розробляти та впроваджувати механізми підтримки експортного 

потенціалу. Пріоритетними завданнями державної політики у сфері регулювання зовнішньої торгівлі 

України мають бути: 

- розробка цілісної державної концепції щодо зовнішньоторговельного співробітництва; 

- оптимізація механізмів регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням ролі та місця 

України в системі міжнародного поділу праці; 

- чітка система пріоритетів розвитку експортного потенціалу з орієнтацією на експортне 

виробництво високотехнологічних товарів і виробів із високим ступенем переробкки; 

- впровадження економічно виправданої промислової, кредитної, податкової, організаційної 

політики сприяння експортному виробництву; 

- узгодження нормативно-правової бази зовнішньої торгівлі з критеріями міжнародного 

торговельного права; 

- диференційований підхід до оподаткування завдяки встановленню розміру податків згідно з якістю, 

конкурентоспроможністю та глибиною переробки продукції; 

- формування конкурентного середовища в експортному виробництві завдяки протидії спробам 

монополізації експортної діяльності та збільшенню кількості підприємств-експортерів; 

- запровадження гнучкого вибіркового підходу до встановлення розмірів ввізного мита з 

урахуванням наявності власного виробництва імпортоконкурентних товарів, рівня насиченості 

https://issuu.com/mineconomdev/docs/____________________________________8ddaabaeaac042
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внутрішнього ринку відповідними товарами, їх технологічної значущості для вітчизняної 

економіки [6; 7, с. 15]. 

Висновки. Здійснення вищеперелічених заходів допоможе Україні розвинути зовнішнюторгівлю, тим 

самим зайняти відповідне місце на світовому ринку, що дозволить розвинути спеціалізацію країни та 

забезпечення необхідними товарами і послугами шляхом їх імпорту. 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ІНФОРМАТИКИ У 

ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩЬОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ 

 

У статті автор розглядає методику організації та проведення практичних робіт з інформатики 

для здобувачів освіти 1 курсу. Ключові слова: практичне заняття, основні завдання, вимоги, етапи. 

 

У «Концепції загальної середньої освіти» зафіксовано, що основним завданням XXI ст. є «виховання 

відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання 

проблем». 

Одним із напрямків мети курсу «Інформатика» є розкриття ролі інформаційних технологій у 

розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання 

комп‟ютерів у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності здобувачів освіти [2].  

Значне місце при закріплені вивченої теми посідає практичні заняття. Головне їх завдання – 

закріплення, переведення у довготривалу пам'ять теоретичних знань, формування навичок і вмінь з тієї 

навчальної теми. 

У педагогіці самостійна робота здобувачів характеризується як така, що дійснюється без прямої, 

участі викладача, але під його керівництвом. 

Практичне заняття (лат. praktikos – діяльний) – форма навчального заняття, під час якої науково-

педагогічний працівник організовує для студентів аналіз окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує навички і вміння їх практичного застосування, через індивідуальне виконання 

відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття у переважній більшості проводяться на 1 курсі, коли вивчаються в основному 

загальнонаукові дисципліни. Цю форму занять проводять у лабораторіях або аудиторіях, обладнаних 

необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою [1].  

Викладач, який проводить практичні заняття з навчальної дисципліни завчасно готує необхідний 

методичний матеріал – тести для виявлення рівня оволодіння відповідними теоретичними положеннями, 

набір завдань різного ступеня складності. 

Основні завдання практичних занять: поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних навичок і вмінь планування, аналізу й 

узагальнень, опанування навичок організації професійної діяльності. 

http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e6ab10fa-0ad9-4fe4-b8be-32f570693b64&title=EksportnaStrategiiaUkraini-DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli2017-2021
http://www.rusnauka.com/14_APSN_20013/Economics/32708.doc.htm
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Структура практичного заняття: попередній контроль знань, навичок і вмінь здобувачів освіти; 

розв'язування завдань та їх обговорення; розв'язування контрольних завдань, їх перевірка й оцінювання. Оцінки 

за окремі практичні заняття враховують, виставляючи підсумкову оцінку з відповідної навчальної теми. 

У процесі проведення практичних занять використовують різні методи навчання. Оскільки головне 

завданняцього виду навчальноїроботи – формування навичок і вмінь, то основними мають бути 

різноманітні вправи (підготовчі, пробні, за зразком, тренувальні, творчі, практичні, графічні, усні, 

професійні та ін.). 

Практичні заняття мають відповідати таким вимогам: 

- усвідомлення необхідності вироблення навичок і вмінь; 

- забезпечення оптимальних умов для формування навичок і умінь (санітарно-гігієнічних, 

дидактичних, виховних); 

- забезпечення самостійної діяльності кожного здобувача; 

- дотримання систематичності й логічної послідовності у формуванні навичок і вмінь здобувачів; 

- включення в систему практичних занять творчих завдань; 

- систематичний контроль за виконаннямпрактичнихзавдань; 

- постійне заохочення практичної навчальної діяльності здобувачів. 

Що стосується форм організації практичної роботи, то вони бувають: фронтальні, групові, 

індивідуальні. Фронтальна форма організації практичної роботи передбачає, що здобувачі виконують одну 

й ту саму роботу. 

Переваги фронтальної форми проведення практичної роботи полягають у заощадженні часу 

викладача на розробку змісту та добір, можливості корекції та оцінювання результатів. 

Групова форма організації проведення практичної роботи полягає в тому, що з однієї й тієї самої 

теми для окремих груп здобувачів добирають різні завдання, її переваги полягають у можливості 

врахування індивідуальних особливостей здобувачів, рівнів їхніх навчальних досягнень, інтересів, наданні 

допомоги та взаємодопомоги, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю. 

Суть індивідуальної форми організації практичної роботи полягає в розробці індивідуальних завдань, 

доборі та диференціації дидактичного матеріалу, висуванні різних цілей і завдань роботи, різноманітності 

алгоритму виконання завдань, врахуванні темпу та ритму навчальної діяльності окремих здобувачів, рівня 

сформованості в них умінь і навичок самостійної роботи, теоретичної підготовки. Індивідуальна форма 

організації практичної роботи вимагає від викладача більших зусиль та витрат часу на її підготовку. Крім 

того, значною мірою ускладнюється процес отримання зворотної інформації про хід виконання 

індивідуальних завдань та їх корекцію. 

Незалежно від специфіки форм організації практичної роботи в процесі її виконання 

використовуються переважно такі методи, як аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення, 

експеримент, моделювання, прогнозування, діагностування, висновки [2]. 

Практичні заняття, як правило, складаються з декількох етапів: 

I етап. Підготовчий: перевірка готовності здобувачів (вивченої теорії, виконаної самостійної роботи) 

або пояснення викладачем порядку виконання навчальних завдань; повідомлення теми та мети заняття. 

II етап. Основний: здійснення практичної діяльності здобувачів з вирішенням завдань або виконання 

якихось вправ. Найчастіше вирішення завдань передбачає реалізацію пізнавальної діяльності здобувачів: 

розв'язання типової задачі, тренувальних вправ, завдань на міжпредметний перенос, творчих вправ. На 

цьому етапі можлива організація роботи здобувачів у групах або виконання тих чи інших вправ 

індивідуально. 

III етап. Заключний: підбиття викладачем підсумків заняття, надання завдань на самостійну роботу 

або домашню індивідуальну роботу [3]. 

Практичні заняття, незалежно від їх конкретних особливостей, значною мірою забезпечують 

відпрацювання навичок та вмінь прийняття практичних рішень у реальних умовах професійної діяльності, 

що мають у своїй основі теоретичний характер. 

Практичні заняття слід організовувати так, щоб здобувачі освіти постійно відчували наростання 

складності виконуваних завдань, відчували позитивні емоції від переживання власного успіху в навчанні, 

були зайняті напруженою творчою роботою, пошуками правильних і точних рішень. При цьому велике 

значення мають індивідуальний підхід та продуктивне педагогічне спілкування. 

Навчаючись, здобувачі повинні отримати можливість розкрити і проявити свої здібності, свій 

особистісний потенціал. Тому при розробці завдань і плану занять викладач повинен враховувати рівень 

підготовки та обраній майбутній спеціальності здобуваців, виступаючи в ролі консультанта і не 

пригнічуючи самостійності та ініціативи здобувачів. 
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Хоча на практичних заняттях відпрацьовують теми, за якими було прочитано лекції, доцільно, щоб 

на цих заняттях невелика теоретична частина передувала практичній. Це спрямовує здобувачів на науковий 

підхід до виконання практичних робіт, підвищує їх якість. 

Аналіз помилок на практичному занятті дає викладачеві матеріал для подальшого вдосконалення і 

змістовної, і методичної частин практичного заняття, розробки власних тем [4]. 

Практичне заняття дозволяє використовувати все різноманіття наявних методичних засобів 

активізації вивчення дисципліни. 
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БАЛЕТНА ВИСТАВА ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

Досліджуються історичні витоки балетної вистави від епохи романтизму до сучасності. 

Проаналізовано основні художні прийоми в художньо-образній структурі балетної вистави як унікального 

явища культурної інтеграції та вивчення стилю, а також визначено основні трансформації в структурі 

балетних вистав за досліджуваний проміжок часу. Визначено соціокультурні, художні, естетичні 

передумови та етапи становлення балетної вистави, а також стильові особливості інтерпретації 

балету. Проаналізовано зміст понять «етнічна ідентифікація», «інтерпретація балетної вистави», 

«стиль виконання», «стиль балетної хореографії» та «система художньої мови». Наведено етапи еволюції 

особливостей стилю балетної вистави на всіх рівнях художньої мови в структурі представників від епохи 

романтизму до сучасності. Ключові слова: художні прийоми, сюжетно-образна структура балетної 

вистави, жанрові ознаки, сюжет, сценарій, дія, балетна вистава, епоха романтизму, етнонаціональна 

ідентифікація, художня мова, балетмейстерський стиль, виконавський стиль. 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного соціуму стимулює постійно і сталу увагу до проблем 

хореографічного мистецтва загалом і балету як важливої її складової зокрема, до хореографічної практики. 

Адже остання, маючи значний культурно-мистецький доробок, у той же час залишається найменш 

дослідженим сегментом сучасної художньої культури, свідченням чого є й найменш розроблені теоретичні 

основи вітчизняної хореографії у порівнянні її, приміром, із європейською чи навіть російською. Це 

підтверджує і суттєво незначна кількість захищених дисертаційних досліджень чи навіть навчально-

методичного забезпечення, утіленого у різноманітних підручниках та посібниках, основний зміст яких 

спрямовувався б на розкриття методичних чи технологічних аспектів сучасного танцю в його історичній 

ретроспективі. 

У сучасній хореографії та балетній виставі важливу роль посідає процес розуміння складних явищ 

дійсності та втілення їх в ідеї сюжеті цієї вистави. Естетика, стилі та рівень майстерності хореографів і 

балетмейстерів різних історичних періодів були різними, але в епоху романтизму духовний потенціал 

балетної вистави став очевидним. На основі перетину традиційних досліджень популярної та професійної 

хореографії процес зміни балетної вистави за рахунок появи нових художніх прийомів, як унікального 

явища культурної інтеграції та вивчення стилів балету, еволюціонували з точки зору формування нових 

аспектів художньої мови. Кожна епоха становлення білетної вистави відрізняється всебічною 

хореографічною лексикою, котра, зазвичай, відображає ознаки стилю балетної вистави. 

Романтична естетика асоціювалася з утвердженням людської гідності, її високої самооцінки в 

духовному житті. Це знайшло свій вияв в образі романтичного героя й у балетних виставах, який у 

переважній більшості випромінює пристрасті з акцентом на значну власну свободу дій. Романтика 

заперечувала необхідність та можливість об‟єктивно відображати реальність. Романтичний драматичний 

сюжет був обраний для особливої події та відповідної атмосфери, яку відтворював головний герой у 

балетній виставі. Проте, з плином часу художні прийоми в сюжеті балетної вистави змінювалися й 

удосконалювалися. Тож виявити еволюцію цих змін і становить предмет наукового пошуку. 

https://westudents.com.ua/glavy/50390-34-metodika-organzats-ta-provedennya-praktichnih-laboratornih-semnarskih-zanyat-u-vischy-shkol.html
https://westudents.com.ua/glavy/50390-34-metodika-organzats-ta-provedennya-praktichnih-laboratornih-semnarskih-zanyat-u-vischy-shkol.html
https://sites.google.com/site/programuvannapaskal/metodicna-skarbnicka/statta1
https://pidru4niki.com/88916/pedagogika/metodika_organizatsiyi_provedennya_laboratornihta_praktichnih_zanyat
https://jak.waykun.com/articles/metodika-provedennja-praktichnih-zanjat.html
https://jak.waykun.com/articles/metodika-provedennja-praktichnih-zanjat.html
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Огляд останніх публікацій. Зазначена проблематика має різноаспектну історіографічну базу, в якій 

кожен із дослідників намагається відтворити власне бачення доби, акцентувати увагу на окремі грані її 

розвитку. Так, В. Красовська досліджує передумови появи балетної вистави за часів епохи романтизму, ролі 

композиторів та хореографів в окреслений період та простежує еволюцію балетної вистави в Західній 

Європі [5]. А. Левінсон, у збірці нарисів, завданням яких є дослідження еволюції способу створення 

балетної вистави та його реального відображення у сценічному просторі, аналізуючи зміст театральних 

дійств, намагається відтворити сутність епохи та найбільш яскраві її художні акценти [6]. Е. Беляєва 

досліджувала появу та розвиток художніх прийомів в балетній виставі в добу романтизму. М. П. Загайкевич 

охарактеризувала зв‟язок між епохою романтизму та хореографічними культурами інших країн та їх вплив 

на появу балетної вистави [4].  

Вивчення художньої мови балету ґрунтується на багатогранному погляді на становлення й розвиток 

усіх взаємопов‟язаних складових хореографічного мистецтва. Так, М. Загайкевич заглибилася у музичну 

драму, що лежить в основі балетної вистави, показав її зв‟язок із музичним театром, проаналізував кількість 

балетних творів та оперної хореографії епохи романтизму. Так, одна з провідних дослідниць балетного 

мистецтва та художньої практики загалом, М. Загайкевич [4], аналізуючи художні параметри доби 

романтизму, звернула увагу й на специфіку еволюції й художньої мови в мистецтві хореографії, 

торкаючись і її балетних інтерпретацій. 

Відзначимо, що і дослідники різних історичних періодів (В. Авраменко, К. Василенко, 

В. Верховинець, А. Гуменюк, А. Нагачевський) також досліджували питання розвитку популярної сценічної 

хореографії, чи питань, пов‟язаних із балетним театром. Це можна стверджувати і стосовно наукового 

пошуку В. Білаш, Г. Боримської, згаданих уже К. Василенка та М. Загайкевич, у наукових розвідках яких є 

чимало матеріалу, пов‟язаного з аналізом еволюційного процесу балетної вистави та лексики класичного 

танцю, що мав місце в європейському мистецтві доби романтизму. 

Мета дослідження полягає у виявленні асиміляції художніх прийомів в сюжеті балетної вистави на 

окресленому історичному відтинку.  

Виклад основного матеріалу. А. Грусковський сучасну балетну виставу контрастує з класичним 

танцем епохи романтизму. Він побачив велику різницю між класичним танцем і балетною виставою 

наприкінці ХІХ ст. під час її занепаду. Коли йому потрібно було відновити шедевр хореографії у балетній 

виставі він ретельно відновлював її, нічого не змінюючи та не додаючи певного змісту від себе особисто.  

Ідеї романтизму поширюються у всіх видах мистецтва та у всьому світі. Дана ідея, що виникла в 

європейській культурі наприкінці XVIII – на початку XIX ст. стала своєрідною реакцією на епоху 

романтизму та класицистичну естетику.  

Балетний сюжет епохи романтизму спирався насамперед на літературні джерела. Героїнею балету 

був персонаж кельтського та німецького фольклору Вілліс Сильф та лісові боги. Танцівниця в білому халаті 

втілює таємничу істоту з вінком на голові та крилами на спині. Французькими художниками по костюмах, 

І. Леконте, Е. Ламі, П. Лорм‟є в ті часи створювалися такі образи для танцівників, які виражали романтичну 

тугу за ідеалами танців.  

Розвиток романтизму в кожній театральній країні має свої особливості, що пояснюються певними 

історичними умовами, культурними традиціями та національними естетичними ідеалами. 

Саме у французькому балеті найбільш послідовно і повно проявилися романтичні тенденції. Його 

творцями були італійський танцюрист і балетмейстер Філіп Тароні та його дочка Марія. Тароні пропагував 

танець і будував його насамперед на основі рухів, які були особливо корисні для Марії: стрибки в довжину, 

ставлення та арабески.  

У балетній виставі епохи романтизму реальний світ, світ фантазій та світ мрій були в протиріччі. У 

1832 р. Паризька опера зіграла перший балет Філіпа Тароні «Сильфіда», після чого Марія Тароні незабаром 

стала світовою знаменитістю. Надзвичайний успіх балету полягає в його новизні, цілісному та органічному 

злитті форми та змісту. Тароні написав цей балет для своєї дочки. Образ світу мрії не вимагав від окремої 

групи хореографів та танцюристів виконувати продумані до дрібниць рухи та установки танцю в балетній 

виставі. Це дало змогу використати всі накопичені до цього часу техніки балету та сприяло розвитку 

класичного танцю. 

Реформи балету, проведені Ф. Тароні, мали дуже важливе значення для розвитку цього мистецтва, 

але вони не мали позитивного характеру. Новий танець, який має простий дизайн, але повністю 

використовує складні прийоми, був прогресивним явищем, оскільки значно розширив діапазон вираження 

танцю. Позитивним явищем стала також поява нової сукні з простим кроєм та обробкою, що була близька 

до мод того часу. Щоденна практика танцівниці в класі та сувора система її життя були прогресивними. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
24 

У деяких уривках режисер зобразив класичні позиції, характерні для балетного танцю, використав 

чудові елементи технік балетної вистави та приділив особливу увагу взаємодії між всіма учасниками 

балетної вистави. 

Криза в театрах балету в Західній Європі сталася у другій половині ХІХ ст. Після елегантності та 

чистоти романтичних ліній народилася манерність танцю. Презентації нових музично-сценічних жанрів: 

фестивалі балетів, огляди балету почали активно набувати нових форм та сюжетів, котрі користувалися 

популярністю серед глядачів. Порушується зв‟язок між балетом, великою літературою та серйозною 

музикою. Принципи Новера, Талоні та Перро були забуті. Естетика академічного балету поступово 

руйнується, а вистави стають цікавим видовищем. 

Вирішальну роль у розвитку європейського романтизму відіграла література. У процесі накопичення 

романтичних балетних можливостей важко переоцінити цю роль. Епоха до романтизму та романтизм міцно 

пов‟язували балет і літературу. Балет – це література, натхненна балетом, що відповідає тому, що 

з'являється в літературі, живописі та театрі. 

Хореограф з Санкт-Петербурга Іван Вальберх працював над постановкою літературного балету. Він 

відвідав Париж у 1802 р. і познайомився з французьким балетом. Він тоді не знав про видатні балетні твори 

Парижа. Вальберх опинився у важкій ситуації. Для нього балет був професією, яка забезпечувала дохід, 

необхідний для утримання великої родини. Маючи достатньо грошей, він «підробив» переклад іноземної 

драми для театру. Користуючись цим, він був добре освіченим і знав кілька мов, а для балету він 

використовував не тільки свої переклади, а й сюжети світової літератури. 

На мою думку, балетна робота в опері вимагає плідної поетичної фантазії. Поезія часто змінюється 

знову і знову, поєднуючи танці та дії, розробляючи драматичні сцени, добре підходячи до змісту, додаючи 

те, що вислизає від таланту поета, і, нарешті, оживляючи виставу. Це те, що потрібно помітити і відрізнити 

від натовпу, це кола, квадрати, прямі лінії, кола, хрести. 

Балет є п‟єсою за своєю природою і повинен складатися з тих самих елементів, що і вистава. 

Сюжети, зображені танцями у нашій країні, повинні бути змістовними та привабливими. З іншого боку, тут, 

як і скрізь, потрібно дотримуватися певних правил, усі балетні сюжети потребують опису, зв‟язку та 

вирішення. 

Балетні вистави – найдавніший вид мистецтва. Дуже цікавий, універсальний, яскравий і має великий 

емоційний заряд. Художній образ покликаний розповісти історію, але створений з пластичністю, 

елегантністю та музикою. Балет, як феномен культури тісно пов'язаний з музикою, живописом та 

літературою. За допомогою балету хореограф розкриває свої людські сили та духовну культуру, свої 

фізичні дані та свій талант. У різний час балет був частиною культури, релігії та освіти, перетворюючись на 

професію, лікування, розваги, спорт та мистецтво. 

Образна подібність між літературою та балетними виставами допомагає виявити художню 

оригінальність твору та призводить до глибшого розуміння його змісту. Балетні вистави знаходять своє 

місце у багатьох творах видатних письменників. Тема взаємозв‟язку літератури і балету дозволяє нам 

вивчати твори мистецтва разом з духом епохи, до якої вони належать, щоб краще зрозуміти героїв, які 

залишили нас протягом століть. Як засіб особистого вираження, балет дозволяє герою залишатися, 

розкриваючи його духовну зовнішність, динаміку внутрішнього життя, відчуваючи потребу в пошуках 

краси та виражаючи свої емоції. 

Тому ми можемо зробити висновок, що образ балетної вистави в літературі, з одного боку, сприяє 

розумінню культури, а, з іншого боку, дозволяє літературі вийти на новий рівень, який є не просто 

зображенням реальності. За допомогою танцювальних мотивів література долає власну ізольованість, 

оскільки балетна вистава вимагає залучення багатьох інших галузей знань для створення живого твору 

мистецтва. Вивчення балетної вистави в різні епохи в літературі допомагає визначити належність 

художнього твору до певної культури, але балет також є особливим естетичним стрижнем, що пронизує 

всю літературу і є предметом незалежної культури. 

Часи доромантизму та романтизм міцно пов‟язані з балетом та літературою. Натхненні зростаючою 

Марією Тароні, поети та письменники того часу розповідали про це у мемуарах та романах. Балет – це 

література, натхненна балетом у відповідь на події в літературі, живописі та театрі. 

Чомусь танець і література стикалися і перетиналися століттями. Але це справжнє злиття відбулося 

лише у ХХ ст. з появою драми. Він завершився творчістю Джона Ноймайєра, талановитого хореографа зі 

знаннями лінгвістики та творця унікального жанру літературного балету. Варто згадати деякі епізоди з 

історії балетно-літературних взаємодій, щоб зрозуміти, чи виникли ці явища спонтанно чи були їх 

передумовами. 

Балет це поєднання музики та хореографії, це жанр музики та театру, що об‟єднує різні види 

мистецтва. Балетна музика – це музика, яка супроводжує балет і виражає його драматичний зміст. Балетна 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
25 

музика класифікується таким чином: ритмічна танцювальна музика, котра показує відносну цілісність 

форми та більш вільна музика пантоміми з драматичними подіями. 

Балетна музика є невід‟ємною частиною балетного спектаклю, створеного сценаристами для 

включення до хореографічних образів. Його особлива функція зосереджена на взаємозв‟язку між 

емоційною природою танцювальних рухів та сценічною дією. Музика балету вирізняється блискучою 

окрасою оркестрового аркуша, мелодійним і ритмічним багатством. Перші балетні вистави з‟явилися в 

епоху Відродження Італії та Франції. Основою були народні та придворні танці, які існували на той час. 

Балетна вистава знаходить особливий характер – вона музично-хореографічна. Її основа – сценарій, 

який має словесний опис смислових і сюжетних перипетій. Але втілення нових ідей в балетних творах 

відбувається без допомоги слів, протікаючи в образно-танцювальному втіленні музичної драматургії. Зміст 

музичної балетної вистави стає опорою для драматургії хореографічної, яка слідує за музикою не дослівно 

повторюючи її темпоритмічні формули, а знаходячи власні прийоми, умовно повторюють звуко-

драматургічну основу. 

Балетні вистави сучасності також мають особливий характер. В основі лежить сценарій, який усно 

описує еволюцію семантики та сюжетів. Однак реліфікація театру в театрі балету відбувається без 

допомоги слів, що призводить до образної та танцювальної реліфікації балетної вистави. Зміст балетної 

вистави сучасності полягає не в тому, щоб буквально повторити формулу часу, а в тому, щоб знайти 

унікальну техніку і умовно підтримати хореографічну драму, яка повторює основи звукової драми. 

У першій половині минулого століття почалося ствердження того, що поняття балету 

еволюціонувало у двох основних напрямках: класичному та сучасному. Перший зосереджений на стилі та 

напрямі мистецтва та культури XIX ст. (класичний балет). Водночас, відповідно до сучасних тенденцій, 

пропонується цілком нова модель сприйняття балетних вистав та їх вираження, а також відповідні 

формальні та технічні засоби, теми та образи. В результаті хореографи в першій половині XXI ст. змушені 

були вдатися до поєднання різних стилів, щоб знайти унікальні форми, які чітко відображали людське 

життя. 

Не всі були драматичними балетами, і не всі були успішними, але творчі пошуки в цьому напрямку 

природні, а деякі висновки із досвіду розвитку та становлення художніх прийомів у балеті є негативними та 

позитивними. Сценарії, створені без урахування специфічних характеристик балету, часто відтворювалися 

під час постановки і не підривали, але зауважте, що вони заглиблюються у зміст та естетичну цінність 

ідеології. 

Духовна та культурна орієнтація цієї епохи була спрямована на виховання позитивної норми 

особистості та творчих установок, естетики, поведінки та спілкування з навколишнім світом. Така 

орієнтація сприяє вихованню широкого кола функцій. Зокрема, перспектива підвищення індивідуальної 

обізнаності з різних часів і культур людей, а отже засвоєння полікультурних традицій. За цих обставин 

балетні вистави стають важливою частиною спілкування між викладачами та учнями. 

Музика стала безпосереднім проявом художньої мови балету в першій половині ХХ ст. Танець 

включає не тільки музику, а й вражаючі моменти під час та після постановки. У більшості випадків він був 

створений для задоволення аудиторії та самих виконавців, і по суті був розрахований на аудиторію. 

Танцювальний аспект, пов'язаний з елементом розваги, – це еклектичність елементів та характеристик 

музики, простору, бачення та інтерпретації, що утворюють так званий «візерунок» балетної вистави. 

Крім того, необхідно дотримуватись важливого елемента розвитку хореографічної мови 

інтерпретації балету. Діалектична уніфікація двох принципів, нині і в минулому, важлива для формування 

індивідуальності актора. Збереження найкращих традицій, шкільних основ (зазвичай традиційних з давніми 

традиціями) та наступності у світі та часі. Слід зазначити, що значна кількість підходів, доступних для 

викладання художнього виконання, часто обмежена одноманітністю всього навчання. 

Тілесно-культурна орієнтація містила такі параметри, як здоров‟я і творчість, уміння розвивати й 

виражати себе через власне тіло, що дозволяло індивіду творити себе, гармонізувати тілесно-психічний 

стан, удосконалювати методи й засоби спілкування і пізнання людей. Духовно-культурна орієнтація у 

зазначений період була спрямована на розвиток творчого ставлення до власної особистості й оточуючого 

світу, естетичного смаку, позитивних норм поведінки та спілкування. 

Прикметною рисою епохи романтизму для вітчизняної хореографії стала постійна міграція нових ідей з 

елітарного в масове мистецтво. Досить виразна естетика традиційного й інноваційного, елітарного й масового, 

єдність і протиріччя взаємовпливів характеризували всю художню мову балетного мистецтва. На нинішньому 

етапі хореографічну мову варто розглядати як дзеркало культури, як її об‟єктивний образ, модель, оскільки 

вона супроводжує її розвиток. За цих умов, коли оточуюча культурна матриця змінюється, зазнає 

трансформацій і художня мова балету. Говорячи про термінологію танцю на сучасному етапі розвитку, низка 

дослідників стверджує щодо використання термінів, запозичених саме із класичного балету. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, художні прийоми в розвитку сюжету балетної 

вистави від епохи романтизму до сучасності активно змінювалися відповідно до вимог становлення та 

реформування хореографічної культури. Романтична моральна естетика в основному пов'язана з 

твердженнями про гідність людської особистості, самооцінку її духовного і творчого життя. Із 

затвердженням балетного романтизму, танцюристи набували все більшого значення, розвивалися техніки 

стрибків, з‟являлися прийоми танцю, відкриваючи нові можливості для вираження та зацікавлення 

глядачів. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у аналізі сюжетно-образної структури балетної 

вистави в сучасних варіаціях. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ 

У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

Статтю присвячено аналізу поняття «воєнний злочин» у міжнародному та національному праві. У 

статті охарактеризовано основні ознаки та склад воєнного злочину згідно міжнародного гуманітарного 

права. Ключові слова: воєнні злочини, Міжнародний кримінальний суд, Женевські конвенції, доктрина 

міжнародного права, збройний конфлікт. 

 

Актуальність. Наразі у міжнародному кримінальному праві, міжнародному публічному праві, в 

зарубіжній і вітчизняній доктрині, відсутнє як загальноприйняте поняття «воєнний злочини». Крім того, 

серед іншого, відсутній і загальноприйнятий перелік діянь, які є воєнними злочинами. 

Це, в першу чергу, пов‟язано з тим, що підстави кримінальної відповідальності за воєнні злочини 

закріплені як в міжнародному праві, так і в національному законодавстві.  

По-друге, воєнні злочини доктриною міжнародного права відносяться до міжнародних злочинів, а 

тому, джерела міжнародного права, такі, як, наприклад, рішення Міжнародних військових трибуналів, судів 

«adhoc» відіграють особливу роль в визначенні змісту самого терміну, так і підстав відповідальності за 

скоєні діяння. По-третє, можливою причиною неоднозначного ставлення до терміну «воєнні злочини» є те, 

що визначення засобів і методів, застосування яких неприпустимо в збройних конфліктах, закріплено в 

міжнародному гуманітарному праві, а тому, деякі автори вважають, що саме міжнародне гуманітарне право 

встановлює кримінальну відповідальність за вчинення воєнних злочинів.  

Метою статті є формування поняття «воєнний злочин» та з‟ясування основних ознак, які згідно 

міжнародного гуманітарного права характерні для воєнних злочинів.  

В різний час поняття воєнних злочинів досліджували В. І. Кузнецοв, Б. В. Щур, А. В. Кοлеснікοв, 

С. Ю. Марοчкин, Т. Л. Сирοїд, І. І. Лукаш, В. П. Базοв, В. В. Гутник, А. Г. Кибальник, А. С. Славкο, 

В. Г. Буткевич, М. В. Буроменський та інші.  

Так, у науковій літературі є цілий ряд різних підходів до розуміння воєнних злочинів. Наприклад, 

Л. Оппенгейм під воєнними злочинами розумів ворожі чи інші діяння осіб, що входять до складу збройних 

сил, і цивільних осіб, що діють на стороні військових, за вчинення яких потерпіла від них держава може 

піддати винних покаранню в випадку взяття їх у полон [1]. 

Такі злочини становлять дії, суперечать міжнародному праву і, разом з тим, порушують внутрішні 

закони держави, громадянином якої є злочинець, а також злочинні дії, що суперечать законам та звичаям 

війни, вчинені за наказом або від імені ворожої держави. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Skrypnyk_Hanna/Ukrainska_muzychna_entsyklopediia_Tom_2.pdf
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Всі міжнародні злочини включають широкомасштабне насильство, спрямоване проти осіб та майна, 

що охороняються міжнародним правом. Дане насильство є контекст, що перетворює загально-кримінальні 

злочини в міжнародні. У той же час, цей контекст може відрізнятися за змістом, і може мати різне значення. 

Вперше якнайповніше і ґрунтовне визначення воєнного злочину було дано М. О. Баймуратовим. Він 

визначає воєнний злочин як «суспільно небезпечне діяння, вчинене в контексті збройного конфлікту 

(міжнародного чи не міжнародного характеру), що являє собою серйозне порушення норм звичаєвого або 

договірного міжнародного гуманітарного права, спрямованих на захист визнаних світовою спільнотою 

важливих цінностей, які спричинили серйозні наслідки для осіб під заступництвом та відповідних об‟єктів 

(або створення для них реальної загрози) і передбачають індивідуальну кримінальну відповідальність за 

вчинене діяння» [2]. 

Аналіз існуючих на сьогоднішній день визначень поняття воєнного злочину схиляє до висновку про 

те, що основними ознаками воєнного злочину є критерії, виділені Апеляційної палатою Міжнародного 

трибуналу по колишній Югославії в рішенні по проміжній апеляції Д. Тадіча [6]. 

Відповідно до цього рішення, ті чи інші порушення утворюють склад воєнного злочину (порушення 

законів і звичаїв війни) безвідносно до типу збройного конфлікту, якщо вони відповідають наступним 

умовам:  

а) правопорушення повинно скласти порушення норми міжнародного гуманітарного права;  

б) норма повинна бути звичаєвою або договірною;  

в) порушення повинно бути «серйозним», тобто воно повинно скласти порушення норми, що 

захищає важливі цінності, і спричинити серйозні наслідки для жертви; 

г) порушення норми повинно спричинити за собою за звичаєвим або договірним правом 

індивідуальну кримінальну відповідальність для людини, що порушує цю норму. 

Таким чином, щоб порушення норм міжнародного гуманітарного права було визнано воєнним 

злочином, необхідно, щоб діяння було порушенням звичаєвої або договірної норми міжнародного 

гуманітарного права, що захищає важливі цінності, мало серйозні наслідки для жертви і тягло за собою 

індивідуальну кримінальну відповідальність за звичаєвим або застосовуваним так званим «конвенційним 

правом».  

У сучасному міжнародному кримінальному праві контекстуальні обставини мають самостійне 

значення в структурі складу міжнародного злочину.  

Палата попереднього виробництва Міжнародного кримінального суду в рішенні по справі Омара Аль 

Башира від 4 березня 2009 р. вказала, що Суду необхідно з‟ясувати, чи є достатні підстави вважати, що 

контекстуальні елементи хоча б одного з воєнних злочинів, були дотримані. І тільки коли суд встановив тип 

збройного конфлікту, перерахував воюючі сторони, довів зв‟язок скоєних порушень зі збройним 

конфліктом, – він перейшов до аналізу специфічних елементів скоєних воєнних злочинів [3]. 

Таким чином, Міжнародний кримінальний суд зробив висновок, що склад злочину відсутній, якщо 

відсутня доведеність контекстуального елемента. 

Обставини, в зв‟язку з якими відбувається те чи інше діяння, дозволяють розмежовувати між собою 

міжнародні злочини. Діяння, наприклад, вбивство, може кваліфікуватися органом міжнародної 

кримінальної юстиції, і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності, або, наприклад, як геноцид.  

Об‟єктивну сторону багатьох міжнародних злочинів, яка полягає в істотному порушенні норм так 

званого «Женевського напрямку» міжнародного гуманітарного права, складають загально-кримінальні 

злочини, такі як вбивства, зґвалтування, незаконне позбавлення волі, заподіяння шкоди здоров‟ю та ін. 

Отже, контекстуальний елемент злочину дає органу міжнародної кримінальної юстиції критерії для 

віднесення того чи іншого діяння до воєнних злочинів. 

Контекстуальний елемент воєнних злочинів – це зв‟язок з існуючим збройним конфліктом. Крім 

того, Римським Статутом закріплені альтернативні контекстуальні обставини: вчинення воєнних злочинів в 

рамках плану або політики, або при великомасштабному вчиненні таких злочинів.  

Разом з тим, саме зв‟язок з озброєним конфліктом дозволяє відрізняти воєнні злочини, від злочинів 

проти людяності і геноциду. 

Вчинення злочину під час збройного конфлікту ще не означає вчинення його в зв‟язку зі збройним 

конфліктом. Крім того, під час збройного конфлікту можуть бути здійснені і воєнні злочини, і злочини 

проти людяності, і геноцид. 

Наприклад, вироком Судової палати з воєнних злочинів Боснії і Герцеговини від 26 жовтня 2010 р. 

підсудний Драган Родич був визнаний винним в скоєнні злочинів проти людяності і у воєнних злочинах 

проти цивільних осіб, скоєних в період з травня 1992 р. по 1995 р, в ході збройного конфлікту між армією 

Боснії і Герцеговини і Хорватським Радою Оборони [4]. 
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Таким чином, наявність збройного конфлікту, саме по собі, не дає підстави для кваліфікації діяння як 

воєнного злочину. 

Вжитий в загальній для Женевських конвенцій 1949 р. ст. 3 термін «збройний конфлікт» [5] означає, 

що має місце ситуація, що досягла рівня, який відрізняє її від інших форм насильства, до яких не 

застосовується міжнародне гуманітарне право: випадки порушення внутрішнього порядку і виникнення 

обстановки загальної напруженості, заворушення, окремі і спорадичні акти насильства та інші акти 

аналогічного характеру.  

Поріг інтенсивності, необхідний для кваліфікації конфлікту в якості неміжнародного вище, ніж для 

міжнародного, де інтенсивність застосування сили не має значення і міжнародне гуманітарне право 

застосовується «з першого пострілу». 

Крім того, дослідники відзначають, що в правовому визначенні збройних конфліктів існує ще одна 

категорія збройного конфлікту – інтернаціоналізований збройний конфлікт. 

Даний конфлікт є досить частим для системи міжнародних відносин останніх десятиліть. До його 

особливу рису відноситься наявність двох ясно виражених взаємопов‟язаних аспектів – 

внутрішньодержавного (що характерно для неміжнародних збройних конфліктів), і міжнародного (що 

характерно для міждержавних конфліктів) інтернаціоналізований збройний конфлікт це внутрішній 

збройний конфлікт, в ході якого, однак, має місце втручання одного або декількох іноземних держав. 

Окремо, для констатації наявності зв‟язку між вчиненим діянням і збройним конфліктом, свідомістю 

винного має охоплюватися наявність збройного конфлікту, його існування взагалі. Норми міжнародного 

права не вимагають доведення факту усвідомлення особою того, до якого виду належить озброєний 

конфлікт – міжнародного або не міжнародного, байдужий також той факт, чи правильно особа кваліфікує 

такий конфлікт. 

Однак якщо діяння визнається воєнним злочином тільки в рамках міжнародного збройного 

конфлікту (а в контексті неміжнародного конфлікту воно таким не є), то необхідно усвідомлення винним 

обставин, які свідчать про міжнародний характер конфлікту. Як зазначила Апеляційна палата 

Міжнародного трибуналу по колишній Югославії у справі Налетіліча і Мартиновича, якщо певне діяння 

стає злочином тільки в контексті міжнародного збройного конфлікту, то існування такого конфлікту є не 

просто умовою для здійснення юрисдикції, а суттєвою ознакою інкримінованого злочини [6]. 

Таким чином, обов‟язок звинувачення довести умисел здійснення воєнного злочину, також 

поширюється і на знання обвинуваченого про факти, які свідчать про міжнародний характер конфлікту.  

Контекстуальний елемент, тобто зв‟язок діяння зі збройним конфліктом міжнародного або не 

міжнародного характеру, таким чином, є істотною характерною ознакою всіх воєнних злочинів. 

Висновки. Отже, воєнні злочини є самостійною групою злочинів, скоєних військовослужбовцями і 

цивільними особами в обстановці збройного конфлікту, які полягають в умисному порушенні правил 

ведення воєнних дій, встановлених нормами міжнародного гуманітарного права. До деяких діянь з даної 

групи злочинів (наприклад, серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 р.) незастосовні терміни 

давності і, при наявності підстав, може здійснюватися універсальна юрисдикція. 

При цьому склад воєнного злочину можна уявити як сукупність об‟єктивних і суб‟єктивних ознак: 

об‟єкта, об‟єктивної сторони, суб‟єкта, суб‟єктивної сторони, а також контекстуального елемента у вигляді 

вчинення діяння в ході збройного конфлікту або в зв‟язку з ним. Ці ознаки закріплені в джерелах 

міжнародного права, перш за все, в нормах міжнародного кримінального права, і характеризують діяння як 

воєнний злочин. 
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ЛІБРЕТО БАЛЕТНИХ ВИСТАВ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПОСТМОДЕРНУ 

 

У статті досліджено питання побудови лібрето балетних вистав в різні історичні періоди, 

акцентовано увагу на балетних виставах та їх лібрето від епохи романтизму до постмодерну, визначено 

структурні особливості лібрето відповідно до історичного періоду балетних вистав та їх змін. Ключові 

слова: лібрето, балетна вистава, генезис, романтизм, постмодерн, еволюція балетних вистав, 

балетмейстери. 

 

Постановка проблеми. Лібрето завжди цікавило не лише режисерів і виконавців, а й науковців, які 

вивчали балетну практику з різних історичних часів. Причина в тому, що саме в такій формі зосереджено 

значний важливий потенціал майбутньої роботи. Проте, з історичним плином часу лібрето балетних вистав 

набувало нового змісту та структури в залежності від історичного періоду його становлення. 

Проаналізовано основні художні прийоми в художньо-образній структурі лібрето балетних вистав як 

унікального явища культурної інтеграції та вивчення стилю, а також визначено основні трансформації в 

структурі балетних вистав за досліджуваний проміжок часу. Визначено соціокультурні, художні, естетичні 

передумови та етапи становлення та зміни лібрето балетної вистави, а також стильові особливості 

інтерпретації балету. 

Огляд останніх публікацій. Відомо безліч наукових досліджень появи та еволюції лібрето балетної 

вистави від романтизму до постмодерну. За основу для аналізу теми дослідження було обрано праці 

В. Красовської, котра досліджвала передумови появи лібрето балетної вистави за часів епохи романтизму, 

ролі композиторів та хореографів в окреслений період та простежує еволюцію балетної вистави в Західній 

Європі [3]. М. П. Загайкевич охарактеризувала зв‟язок між епохою романтизму та хореографічними 

культурами інших країн та їх вплив на появу балетної вистави та зміни лібрето з історичними етапами 

становлення балетної вистави [2]. 

Огляд останніх публікацій. Окреслена вище проблематика має різноаспектну історіографічну та 

джерельну базу, у якій відтворено основні віхи (етапи) взятої до розгляду проблеми. Теоретиками 

створення балетного лібретоу другій половині XIX ст., були відомі митці й дослідники – Р. Захаров з його 

відомим теоретичним та педагогічним доробком «Твори танцю» (1983) [7]; та мистецтвознавця В. Ванслов 

«Статті про балет» (1980) [6]. Фундаментальні й багатопрофільні роботи П. Карпа були зібрані в 

електронному двотомному виданні «Півстоліття з балетом» (2018) [10]. У ньому можна знайти чимало 

слушних думок про специфіку балетного лібрето. Порівнюючи старі зразки лібрето із сучасними, та 

зробивши аналізв процесі компаративного розробку ми можемо виявите ти що: еволюція, тобто зміна 

ставлення до лібрето як основи постановки нам допомагають роботи Р. Захарова «Ніч на Лисій горі» на 

музику Модеста Мусорського (1951); Ю. Посохов «Sagalobeli» на музику Чанг (грузинський струнний 

інструмент) (2011) [13]; Р. Поклітару «Пікова дама» на музику П. І. Чайковського (2021) [11]. Якщо раніше 

Р. Захаров клав в основу сюжетної лінії власне лібрето хореографічних вистав, і це засвідчує його 

постановка «Ніч на Лисій горі», то, до прикладу, Ю. Посохов не бачить особливої потреби у певному 

літературному сценарію, так як балет є без сюжетним. Лібрето використовувалося як допоміжне 

сприйняття до балету, саме так балетмейстер хотів висловити свої почуття до Грузії. І прикладом цього є 

саме цей балет «Sagalobeli» який став візитною карткою Національного оперного театру. В свою чергу 

Р. Поклітару принцип використання лібрето ставив іншим, а саме творче і досить вільне переосмислення 

повісті О. Пушкіна. Це дало йому змогу створити сучасний вигляд цієї повісті, де ярко був виражений 

«проектор», який міг передати ту містичність балету. Еволюція лібрето проглядається до сих пір, так як 

з‟являються нові елементи в сценографії, так і можемо спостерігати, те що балетмейстер може взагалі 

відмовитись від лібрето.  

Мета дослідження полягає у виявленні асиміляції лібрето балетних вистав від епохи романтизму до 

постмодерну. 

Виклад основного матеріалу. Конкретне розуміння «лібрето» зазнало незліченних змін в еволюції 

балетної вистави. Це мало унікальний вплив на хореографію XIX-XX ст., тому що серед них, перш за все, 

відбувалося безсценарне виконання балетних вистав у Радянському Союзі, Англії та Німеччині. 

Ми спробуємо дослідити це питання в його історичному розвитку та зробити відповідну 

класифікацію напрямів балетних вистав у художній практиці яких використовується відповідне лібрето, а 

також виявити особливості хореографічних постановок, у яких це явище реалізується. Проте основою для 
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балетної вистави від романтизму до постмодерну залишається певний постановочний план, сюжет, з якого 

створюється конкретний хореографічний твір. 

Так, відомий радянський балетмейстер і мистецтвознавець Р. Захаров сприяв у середині ХХ ст. появі 

нового поняття «лібрето» та «сценарій», що використовує програмні визначення, тобто список, який є 

цілеспрямованим і наповненим на наступні події, котрі будуть висвітленими у балетній виставі. Нині 

«лібрето» існує вже давно і дійсно належало до оперного жанру, а сценарій можна поєднувати з іншими 

драматичними балетними виставами чи творами.  

З часом, завдяки розширенню та збагаченню сучасної хореографії, балетне лібрето стало не лише 

розповіддю про те, що відбувалося на сцені, а й стало більш коротким і тривалим спектаклем, здатним дати 

більше часу на продумування та освоєння хореографії балетної вистави. Оскільки між їхніми творами не 

було зв‟язку і вони торкалися абсолютно різних тем в історії мистецтва, можна порівняти їхню роль у 

мистецтві танцю [2, с. 87].  

Танець почав процвітати саме зараз, не тільки з його ліричною спрямованістю та лібрето, але й без 

музичного супроводу. Є й інша сторона, і нова концепція лібрето утворила певну розповідь, яку глядач 

може прочитати та зрозуміти головну ідею хореографа. Крім того, це лібрето сформувало створення не 

лише балетних вистав, а й мюзиклів, сольних вистав та багатьох інших драматичних творів. Однак і в 

першому, і в другому ми бачимо, що кожен із мистецтвознавців прагне залишити слід в епосі романтизму, 

чого він і досягає. Завдяки таким діям ми можемо спостерігати, яким є балет у цей період. 

Сценарій в деяких випадках називають буклетом, особливо коли матеріал вже призначений для 

перегляду глядачем на майбутній виставі і служить допоміжним для перегляду подій на сцені. На першому 

етапі сценарій є основою для створення балетної музики та постановки вистави. Тому вона може включати 

докладні описи та пояснення дії, внутрішні діалоги та монологи, які допомагають творцям балету 

працювати над виставою. Нестача слів у балеті компенсується сценарними засобами, тобто виступає в 

прихованій формі, втілюється в музиці та хореографії, включається в ефектний танець, специфічну 

пантоміму балету. 

За допомогою сценарію здійснюється зв‟язок балету з літературою; отже, основою сценарію можуть 

бути відомі літературні твори («Бахчисарайський фонтан» за однойменною поемою О. Пушкіна, «Лісова 

пісня» за драмою Лесі Українки, «Маленький принц» за казкою А. Сент Екзюпері та ін.) [1].  

Сценарій – це різновид драматургії з очевидною метою музично-хореографічного втілення. 

Зважаючи на особливості жанру балету, він зазвичай будується з моделювання великих музично-

хореографічних сцен, втілення етапів балетної вистави , її кульмінаційних подій, ігнорування дрібних 

деталей. Поза балетом сцена втрачає сенс. Детальні описи і словесні характеристики можуть мати лише 

випадкове значення в сценарії, для самого зображення вирішальну роль відіграє ідея сценарію, внутрішній 

драматизм вчинків, стосунків і переживань людей [4. с. 102]. 

Якщо сценарій створюється без урахування вимог музично-хореографічної дії, то в процесі роботи в 

постановці він часто зазнає змін, пристосовуючи до конкретних умов симфонічної драматургії 

хореографічного твору та його особливостей. Ми намагаємося простежити цей шлях у зворотному порядку, 

тобто виходячи з початкової ідеї створення балету та аналізуючи кінцевий результат. 

Перехідний момент у російському балеті пов‟язаний з діяльністю П. Чайковського, балетна музика 

якого органічно пов‟язана зі змістом і розвитком сценічної дії. Він наповнив увесь світ своєю чудовою 

музикою, яка завжди підкорює серця танцюристів і хореографів. Чайковський розумів, що музика в балеті 

відіграє лише другорядну роль, після чого широко застосовував принципи симфонічного розвитку музичної 

думки, створюючи яскраві музичні характеристики. Велику роль відіграла діяльність хореографів М. Петіпа 

та Л. Іванова, які поставили «Лебедине озеро» П. Чайковського. 

Оскільки балетні вистави розташовуються у заздалегідь визначеному класичному літературному 

сюжеті, або в «постановках без аргументів», то в їх інтерпретації, а отже, і сприйнятті є певна специфіка. 

Найдосконаліші зразки театрального балету ґрунтуються на природній єдності лібрето, музики та 

хореографії. Це характерно для п‟єс у балетному стилі з часів Жана-Жоржа Новера. Проте поняття та зміст 

визначення «лібрето» зазнало незліченних змін в еволюції балетної вистави. У першу чергу це торкнулося 

хореографічних творів ХХ ст. [2, с. 86]. 

Музичний театр показує нам, як зрозуміти принципи рефлексії конфліктів, процесів і життєвих 

подій, притаманних інструментальній та симфонічній музиці. Основу хореографічного балету становлять 

емоційно-експресивні теми (драма, комедія, фантастика). У своєму контрастному порівнянні про розвиток 

він втілює драматичні конфлікти ідеї народження нашого життя. Саме поняття танцю формує мистецтво, 

яке розвивається з часом і виражає не лише стан, а й факти та дії. Танець, який надає дієвий зміст, набуває 

драматичного значення. 
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Балетом можна назвати твір, написаний за допомогою музики і поставлений на сцені за допомогою 

хореографії. Музика, яка наповнює пластичні образи, емоційна і дає основу для репетирування унікальних 

речей. Складання музики в такий спосіб залежить не від природи всіх творів і їх частин, а від того, як вони 

структуровані (синхронізовані мелодія і ритм), тембр і звукопідбір, динаміка їх зміни. 

Криза в театрах балету в Західній Європі сталася у другій половині ХІХ ст. Після елегантності та 

чистоти романтичних ліній народилася манерність танцю. Презентації нових музично-сценічних жанрів: 

фестивалі балетів, огляди балету почали активно набувати нових форм та сюжетів, котрі користувалися 

популярністю серед глядачів. Порушується зв‟язок між балетом, великою літературою та серйозною 

музикою. Принципи Новера, Талоні та Перро були забуті. Естетика академічного балету 

поступово руйнується, а вистави стають цікавим видовищем. Вирішальну роль у розвитку європейського 

романтизму відіграла література. У процесі накопичення романтичних балетних можливостей важко 

переоцінити цю роль. Епоха до романтизму та романтизм міцно пов‟язували балет і літературу. Балет – це 

література, натхненна балетом, що відповідає тому, що з҆являється в літературі, живописі та театрі. 

Класична та характерна сюїта – послідовність танцювальних номерів без сюжету, характерна сюїта 

має елементи народного танцю. Основою класичної сюїти є послідовність: вступ, адажіо, варіація, код, ат 

різновидами сюїт є такі: pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de cinq, pas de six, grand pas. Сюїта, 

розвиваюча сюжетну дію, називається pas d‟actson. Адажіо – різновидність дуетного ліричного 

танцю. Варіація – сольний виступ танцюриста [4, с. 88]. 

Висновки. Процес розвитку хореографічного мистецтва не припиняється, оскільки широко 

використовується вільна імпровізація, яка є поштовхом між набутим досвідом і майбутнім стилем для 

створення лібрето балетних вистав. Різноманітність внутрішнього стану митця, його переживань, його 

творчого натхнення, його інтуїції це момент творення нового, ще невідомого. 

Хореографія як вид мистецтва спирається на відповідне лібрето, тобто має літературну основу, 

засновану на літературному сюжеті, або цей артефакт ґрунтується на композиції низки розрізнених 

компонентів, об‟єднаних конкретною проблемою. Аналізуючи різні історичні періоди, ми бачимо, як 

трансформується літературне лібрето та мова танцю, адже час не зупиняється, як і розвиток балету. 

Таким чином, цей аналіз лібрето балетної вистави є неймовірно об‟ємним, адже воно прожило багато 

років і продовжує невтомно розвиватися. З‟являється все більше лібрето і балетних вистав відповідно. Час 

минає, світ не зупиняється, а тому лібрето балетних вистав і надалі зазнаватимуть трансформацій. Кожен, 

хто починав щось самотужки, залишив про себе гарний спогад, який пам‟ятають досі. Ці люди є кумирами 

для сучасних мистецтвознавців, тому щодня мотивують нас. 
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ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ» У ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ 

 

У статті розглядаються теоретичні основи художнього образу в сценічній інтерпретації 

хореографічного дивертисменту «Дитяча фантазія». Обґрунтовується важливість теми хореографічної 

діяльності та її закони відображення. Визначаються невід’ємні елементи при створенні художнього 

образу танцю. Відмітимо, що на сьогоднішній день хореографія сформулювала цілу систему специфічних 

засобів і прийомів, свою художньо-виразну мову, встановила особливий зв'язок із музикою – за допомогою 

всього перерахованого створюється хореографічний образ. Зазначимо, що його специфіка у тому, що має 
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умовно узагальнений характер, розкриває внутрішній стан і духовний світ людини. Основу хореографічного 

образу становить синтез рухів, пантоміми, артистичної гри, оформлення декорацій, танцювального 

костюма, музичного супроводу та багато іншого. Особливе місце при створенні хореографічного образу 

приділяється малюнку танцю. Без нього художній образ не можливий, він виявиться неповноцінним, 

естетично та сценічно неприйнятним. Ключові слова: образ, художній образ, сценічна інтерпретація, 

хореографічний дивертисмент, танець. 

 

Постановка проблеми. Кожному виду мистецтва притаманні власна образна специфіка та 

зображально-виразні засоби. Хореографічна діяльність має свої закони відображення дійсності, які 

грунтуються перш за все на ступені відданості метафоричному відображенню життя. Звертаючись до 

практики сучасного балету-дивертисменту, слід відзначити, що головним в розкритті змісту хореографічної 

постановки є гармонійне поєднання в ній елементів музичної та хореографічної образності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі узагальнення досвіду провідних хореографів і 

педагогів, які творили в різні часи (І. Солертінський, Т. Кудашева, А. Пшеничний, Л. Виготський, 

А. Ваганова, Ф. Лопухов та ін.) можна зробити висновок, що художній образ у хореографії – це форма 

відображення об‟єктивної дійсності з позиції певного естетичного ідеалу.  

Метою статті є дослідження художнього образу в сценічній інтерпретації хореографічного 

дивертисменту «Дитяча фантазія». 

Виклад матеріалу дослідження. Хореографічне мистецтво є синтезом музики, драматургії, живопису 

і танцю, при цьому кожен з цих компонентів відіграє свою роль у створенні художнього образу. За 

висновками М. Демідової та В. Трощенко, у сучасному хореографічному мистецтві створенню художнього 

образу сприяють низка компонентів, до яких слід віднести: композицію танцю, музичне оформлення, текст 

танцю, рисунок танцю, ракурс, міміка та жести виконавців [6]. Зокрема, композиція танцю складається з 

низки танцювальних комбінацій. Основний закон побудови драматургічного твору є обов‟язковим як для 

танців сюжетних, так і для будь-якого безсюжетного танцю, де є тема й завдання виразити той або інший 

стан людини (радість, горе, любов, ревнощі, розпач тощо) або її властивості (довірливість, хитрість, 

підозрілість, самозакоханість, безтурботність, безстрашність, боягузтво). Відповідно до цього закону танець 

має поєднати в собі в гармонійному співвідношенні всі п‟ять його частин: експозицію, зав‟язку, розвиток 

дії, кульмінацію, розв‟язку [7]. Саме уміння використовувати закони композиції і вірно їх застосовувати є 

найважливіших етапом складання художнього образу. Від таланту, винахідливості, досвіду і майстерності 

хореографа, від його знання непорушних законів залежить створення яскравого, неповторної форми 

танцювального твору.  

Невід‟ємним елементом при створенні художнього образу танцю виступає музика. Завдяки 

музичному супроводу танець отримує не лише ритмічний образ, але й характер, емоційне забарвлення та 

духовне наповнення. Тому при створенні композиційного плану хореографічної постановки балетмейстер 

повинен мати знання як у сфері хореографії, так і в галузі музичної драматургії, музичних жанрів, стилів та 

форм. Не менш важливим компонентом створення художнього образу є також і текст танцю. Кожний народ 

за допомогою своїх традиційних танцювально-мовних засобів створює танцювальну мову, у яку вкладає 

свої думки, почуття, переживання, прагнення. Мовними засобами танцю хореографи користуються для 

вираження змісту задуманого твору у формі монологів, діалогів, терцетів, квартетів, хорів – 

кордебалету [6].  

Особливу роль в створенні художнього образу хореографічного номеру відіграє рисунок танцю – 

переміщення танцюючих або групи танцюючих на сцені. У цьому аспекті головними є геометричні фігури, 

що складають основу народного, сценічного і сучасного танців (кола, квадрати, трикутники, еліпси, 

паралельні лінії, діагоналі, спіралі). При цьому слід усвідомлювати зміст танцю, що вимагає послідовної та 

логічної появи кожного наступного його рисунку. Разом з рисунком танцю варто передбачувати і ракурс. У 

народних танцях, а також на спектаклях класичного і сучасного балету можна побачити, що танцюристи 

або стрімко летять, або пливуть до глядачів обличчям, або повертаються боком чи стають спиною» [2]. 

Ракурс – це точка зору з центру залу для глядачів на танцюючого (або танцюючих): анфас, круазе, еффасе, 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й арабески. Від того, наскільки хореограф уміє користуватися ракурсами, часто залежить 

багатозначність танцювального тексту, змістовність танцю, що створюється [3]. І надзвичайно важливими у 

створенні художнього образу є також міміка та жести. Танцю надто властива виразна здатність передавати 

найтонші стани людського духу, тому без відповідного виразу облич танцюючих та їхніх жестів неможна 

повністю передати характер танцю.  

Узагальнюючи теорію механізму створення художнього образу в сучасній хореографії, ми вважаємо 

необхідним підкреслити зв‟язок та залежність її від основних принципів постановки танцю: принцип 

композиційної цілісності, принцип єдності, принцип залежності другорядного від головного, принцип 
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співвідношення форми й змісту. Наведені принципи часом збагачуються практикою, але являють собою 

непорушні правила складання мистецького твору.  

Таким чином, усі танцювальні комбінації, композиційні розділи повинні співвідноситись та 

поєднуватись певним чином, що забезпечує цілісність усього хореографічного твору. Разом з цим, слід 

відокремлювати головні деталі композиції від другорядних, намагатися спланувати їх так, щоб будь-яка 

другорядна деталь підкреслювала основний структурний мотив і водночас знаходилася в залежності від 

нього. Музичний компонент створення художнього образу тісно пов‟язаний з принципом співвідношення 

форми й змісту. До того ж хореографічна діяльність передбачає збіжність трьох компонентів: музичної 

форми, структури танцювальної композиції та драматургії змісту [4].  

Важливе місце в постановці балету займає сценічний простір, що заповнюється безпосередньо самим 

дійством танцю, тобто: виконавством, музикою, танцювальною лексикою, світлом, костюмом. Сценічний 

простір характеризується набором особливих ігрових вимірів: специфічною прохідністю (переміщення 

всередині нього можуть бути неправдоподібно швидкі), особливою гнучкістю кордонів (від заданої 

задумом постановника конфронтації зали для глядачів і виконавців – до повної ліквідації в спектаклі 

«четвертої стіни»), у ньому виправдані будь-які трансформації діючих осіб [8 с. 95].  

Під час безпосереднього виконання хореографічної постановки психологічний простір та сценічний 

співпадають і ототожнюються. Танець може вважатися спонтанною трансформацією внутрішнього світу в 

русі, у процесі якої збуджується творчий потенціал до зміни старого способу життя. Крім того, танець як і 

рухи тіла, індивідуальні для кожної людини. Вони характеризують її, підкреслюють індивідуальні 

риси [8, с. 96]. Рухи тіла поєднують зовнішній світ людини і служать містком між нею та її сутністю. 

Водночас танець – це мистецтво, що стимулює життєві сили, відновлює енергію, пробуджує творчість і 

здатність імпровізувати. По суті, будь-яка діяльність людини – це танець або своєрідна 

імпровізація [5, с. 45].  

Створені хореографом і виконавцями образи завжди мають емоційне специфічне узагальнення 

нелогічного характеру, що забезпечує практичну ефективність образу. Витоки емоційності в мистецтві 

носять особистісний характер, при цьому більшість дослідників визначають емоційність провідною 

ознакою художнього образу. Художній образ є передусім чуттєвим образом, що виражає собою 

переживання, емоції, оцінки, художні ідеї. Образ повинен адекватно виражати внутрішній, духовний зміст 

твору [1, с. 57].  

Звертаючись до теми нашого дослідження, а саме – постановки балету-дивертисменту «Дитяча 

фантазія», маємо сказати, що обрані нами тема і зміст постановки потребують особливого художнього 

образу виконавця. Діти – це від природи творчі особистості, які ще не втратили мрійливого відчуття життя і 

здатні цілком істотно виявляти свої емоції. У танці, особливо у українському, діти намагаються відтворити 

минулі часи, відчути себе у давні роки та спробувати перенести їх у наш час. Під час хореографічного 

дійства виконавці «одягають» сценічний образ, який відповідає музичному супроводу – українській пісні – 

ліричній чи веселій. Психологічний простір та емоційне забарвлення постановки цілком розкривають 

сутність дивертисменту. Звідси, при створенні художнього образу в постановці органічно поєднуються 

психологічний простір, сценічний простір, лексичний матеріал та виконавська майстерність юних 

танцюристів.  

Висновки. Резюмуючи, можемо сказати, що при постановці балету-дивертисменту «Дитяча фантазія» 

нами узгоджено всі аспекти створення хореографічної композиції, враховуючи прийоми побудови, техніки, 

лексики, засоби виразності інших систем та напрямків (класичного танцю, народної хореографії, 

українського танцю та ін.). Використання українських пісень як основи музичного супроводу дало нам 

можливість реалізувати у танці деяких елементів класичних основ хореографічного мистецтва, адаптованих 

до національних особливостей. 
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Бароўская Ірына Анатольеўна 

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

 

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНА-ФІЛАСОФСКІ ЗМЕСТ ПАЭТЫЧНАЙ  

ТВОРЧАСЦІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

 

Артыкул прысвечаны даследаванню паэтычнай творчасці вядомага беларускага класіка, 

заснавальніка дэтэктыўнага жанру і філасофскага рамана, паэзія якога глыбокая і рамантычная. 

Прааналізаваны паэтычныя творы. Даследавана філасофска-інтэлектуальная, рамантычная скіраванасць 

яго паэзіі, пазначаны некаторыя найбольш яскравыя вобразныя сродкі. Ключавыя словы. 

Інтэлектуальнасць, філасофскі змест, мова, метафарычныя вобразы. 

 

Неяк склалася такая традыцыя, што большая наша частка ўспрымае Уладзіміра Караткевіча як аўтара 

першага беларускага гістарычнага рамана “Каласы пад сярпом тваім ». Але шырыня яго захапленняў выклікае 

павагу: навелы, апавяданні, літаратурныя артыкулы, аповесці, вершы, раманы. Ён быў выдатным 

пісьменнікам, паэтам, драматургам, публіцыстам, сцэнарыстам, перакладчыкам, класікам беларускай 

літаратуры. 

Актуальнасць. Развіццѐ беларускай сучаснай літаратуры паказвае, што сѐння не хапае грунтоўных, 

інтэллектуальных твораў, якія б фарміравалі гісторычную памяць, асабістае светаадчуванне, прымушалі 

думаць, разважаць.  

Мэта даследавання. Разгледзець асноўныя шляхі станаўлення, накірункі развіцця і некаторыя 

вобразныя сродкі ў паэтычнай творчасці Ул. Караткевіча. 

Пэўны перыяд свайго жыцця У. Караткевіч жыў у Кіеве. Гэты горад запаланіў яго душу, выклікаў 

гэтую незвычайную зацікаўленасць гісторыяй. Як вынік – з-пад яго пяра выходзіць аповесць “Лісце каштанаў 

». Цікавасць да сваіх каранѐў У. Караткевіч пранѐс праз усѐ жыццѐ, менавіта да сваіх, родных бацькоўскіх 

мясцін, да дома ў Рагачове, пабудаваным яго дзедам Васілѐм у 1914 годзе. Гэта любоў глыбока ўвайшла ў 

сэрца і душу, нарадзіла, падняла з глыбінь душы і сэрца гонар, павагу і адначасова крыўду з-за некаторых, 

што сталі хлопамі, якія “Не любяць Радзімы, не любяць мовы… Іваны без роду і племені! »: 

Што ім з таго, што за кнігу і слова 

Народ сем стагоддзяў ставаў у стрэмя?!.. 

Хамы лічаць заўсѐды “хамскім » 

Матчыну песню і матчыну хату (“Фантазія ») [3]. 

Сам пісьменнік прысвячаў вершы сваім землякам, выказваў шчырыя словы любові да роднай зямлі. 

Мясціны Рагачова натхнялі, уздымалі творчы працэс, суцяшалі душу. Ул. Караткевіч грунтоўна вывучаў 

гісторыю, вылучаўся энцыклапедычнымі ведамі. У час вучобы ў Кіеўскім універсітэце на філалагічным 

факультэце рускага аддзялення, пісьменнік пачаў вельмі грунтоўна цікавіцца гісторыяй Беларусі, шмат 

выданняў вывучаў на нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1863-1864 гадоў. Можа, адыграў сваю ролю той 

факт, што даўні продак пісьменніка, як перадавалі яго сваякі, Тамаш Грыневіч удзельнічаў у гэтым паўстанні, 

за што быў расстраляны недзе пад Рагачовам. Студэнцкія гады сфарміравалі Ул. Караткевіча, як незалежнага, 

сумленнага, з гонарам за сваю Айчыну, гістарычную спадчыну. Менавіта ў Кіеве сфарміравалася яго 

грамадзянская пазіцыя і выпрацавалася жаданне займацца пытаннямі гістарычнага мінулага Беларусі. Яго 

вельмі прыцягвалі факты паўстання 1863-1864 гадоў, у выніку чаго з‟явілася задума стварыць пэўны твор з 

апісаннем падзей, абставін таго перыяду. Летам 1950 года Уладзімірам Караткевічам створаны 

першапачатковы варыянт “Дзікага палявання караля Стаха ».  

Вялікі ўплыў на пісьменніка аказалі Янка Купала, Якуб Колас. Дарэчы, Коласу ѐн паказаў свае першыя 

вершы, апавяданні, казкі. 

Выпадак адыграў важную ролю ў лѐсе Ул. Караткевіча. Здарылася так, што свае асобныя вершы ѐн 

паказаў свайму сябру. Вось, як успамінаў сам пісьменнік той самы выпадак (“Дарога, якую прайшоў 

»):«Напісаў я за дзевяць год – горы. Наваттрагедыю белым вершам, жахліватрагічную. Але друкавацца 

і не думаў. У канцыпершага года маѐйнастаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Мінскісябра 

(С.Карпенка) папрасіўмянедаслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней. А ѐн панѐсіх у часопіс 

«Полымя“. І раптамулетку 1955 года я атрымаўнумарчасопісаса сваім вершам «Машэка“. Гэтапераламіла мой 

лѐс. Потымз‟явілісяяшчэвершы» [1]. 

У вершы апяваўся герой з беларускіх легендаў. Як адзначаў Р. Бярозкін, галоўная вартасць “Машэкі » – 

ў “песеннай атмасферы, у якой жыве і дзейнічае герой легенды » [2]. Вось гэта і стала момантам, пасля якога 

Ул. Караткевіч вырашыў займацца гістарычнай літаратурай. Але вядомы і зборнікі вершаў славутага 
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класіка:“Матчына душа », “Вячэрнія ветразі (вершы і паэмы) », “Мая Іліяда », “Быў. Ёсць. Буду », “Паэзія 

розных гадоў ». 

Паэтычная творчасць Уладзіміра Караткевіча вылучаецца інтэлектуальнасцю і філасофскім зместам, 

глыбінѐй, эмацыянальнай напоўненасцю і адкрытасцю. Яго паэзія выхоўвае, выклікае любоў да слаўнага 

мінулага Айчыны, душа яго “крычыць » ад непаразумення: 

Я джунглі і ў нас адшукаць сумею. 

Сцяблінка звычайнай расянкі балотнай 

Цікавей жывей за ўсе архідэі. 

У дрэвах з мармуру – іх зваць бярозамі, 

У вежах з карункавым іхнім уборам, 

Я добра бачу ўчарашнія слѐзы 

І сѐнняшні смех з барацьбою поруч (“Фантазія ») [3]. 

Найлепшай краінай засталася ў яго вѐска Амерыка, што пад Оршай. Душа паэта не вытрымлівае, ѐн 

рэзка, эмацыянальна выказваецца пра тых, хто адвярнуўся ад родных каранѐў, хто забыў сваіх продкаў: 

А вы льяцѐ па чужому слѐзы, 

Забыўшы радзімы простыя кветкі, 

І любіце вершы ѐлупаў розных. 

Вядома, свінню прыцягвае сметнік (“Фантазія ») [3]. 

Увогуле, Ул. Караткевіч быў цвѐрда перакананы, што абавязковае пранікненне ў гістарычную памяць 

Беларусі не дазволіць нам згубіць сувязь паміж мінулым і сучасным, дапаможа пазбегчы памылак і 

няправільных шляхоў. Строгасць і высакароднасць прасочваецца ў кожным радку яго вершаў. Аўтар не 

саромеецца ў выказваннях, выкарыстоўвае рэзкія словы ў абарону сваѐй радзімы: 

Маю радзіму, маю зялѐную, 

Забыць і ў разрад нецікавых сунуць? 

Мала вам плюнуць у твары 

Чакайце! Яшчэ калі-небудзь плюнуць! 

А я ў народ наш заўсѐды веру…(“Фантазія ») [3]. 

У вершы “Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь » паэт з вялікай любоўю гаворыць пра родную 

мову з дапамогай яскравых эпітэтаў і ад‟ектыўных параўнанняў: трапяткая і сіняя, як васілѐк, гарачая, як 

прамень. Твор кранае сваѐй душэўнай шчырасцю, адданасцю, яскрава бачыцца непахісная грамадзянская 

пазіцыя аўтара – няма жыцця без роднай мовы: 

Хай пятля, хай памерці ў журбе, 

Хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзѐн, 

Калі ў іх не будзе цябе [3]. 

Сіратой называе сябе паэт без мовы, без слоў анѐла “Братка, здароў ». Мова для паэта ясны хлеб, 

каханы май, песня продкаў, нашчадкаў палі: 

Без цябе, не з табой – не патрэбен мне рай. 

На душы. Ў небясі. На зямлі. (“Быў. Ёсць. Буду ») [3]. 

Мова для пісьменніка і булатны клінок, мова гордая, якую і тады народ не забудзе, калі сонца з зямлѐю 

ў апошні заглыбяцца змрок (“Беларуская песня ») [3]. 

І як страшна паўтарыць лѐс таўраў, калі ў Крыму знаходзяць муры, руіны былога народа, што згінуў і 

знік невядома чаму. Уладзімір Караткевіч ездзіў у Крым, даследаваў, разважаў і з глыбокім сумам стварыў 

верш “Таўры », калі стаяў у гарах і ўяўляў, што ѐн не ізгой, Не паэт з беларускіх узгоркаў сініх, А апошні таўр 

Народа свайго: 

Крый нас,божа, калі і нас нас 

Нашчадкі 

Паглядзяць, Як мы 

На таўраў 

Глядзім [3]. 

Нам трэба ў паэта вучыцца так любіць радзіму, так адчуваць смак кожнага слова, адчуць той сум, што 

перадаецца ў вершы “Мокрыя травы » пасля першага радка “Я сумую па радзіме ». І вось у радках вырастае 

вобраз радзімы, яе лугі і нівы, трыпутнікі, укроп, белая бульба, ціхая паляна, хаты, росныя шаты, канавы, 

кураслеп, лопух, дажджы і сонца, вільгасць сонечнага лета, коні, жарабя, што бяжыць па лузе, вясѐлка. 

Лексемы-назоўнікі акаляючай прыроды, развітыя вобразнымі азначэннямі (рэчкі ціхія і лянівыя, мокры край), 

іншы раз метафарычнымі вобразамі (цѐплы мѐд яе маліны) струменяцца ў радку, адлюстроўваючы, 

душэўнасць, пяшчоту, прастату фактуры і глыбокі лірызм. Як адчувальна сардэчнасць тону, шчырасць, 

элегічна-сузіральны настрой пры перадачы аўтарам пачуццяў да сваѐй радзімы, да роднай Беларусі. 
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Разгорнутай метафарай гучаць радкі “лясная казка, святая песня, Свет адзіны ў вачах », параўненне з каханай 

дзяўчынай дапамагае намаляваць краявіды роднай старонкі: тугія ўзгоркі – нібы грудзі каханай дзяўчыны…; 

азѐры сінія – нібы вочы яе. Падобнае сустракаем і ў вершы “Снягір »: О радзіма, мой светач цудоўны, адзіны, 

Явар мой, мой агністы снягір на сасне. 

Разгорнуты вобраз радзімы, такі ўсеабдымны, доказны калумбам зямлі незнаѐмай, што мараць пра 

піраміды над Нілам: 

А што вы ведаеце пра краіну, 

Ў якой вас маці на свет нарадзіла? 

Яна вам нудная, шэрая, сумная. 

Ясце яе бульбу, ясце яе сала, 

А самі былі толькі ў мінскім ДУМе, 

Ды чулі аднойчы імя Купалы. (“Калумбы зямлі незнаѐмай ») [3]. 

Якая страснасць, эмацыянальная напоўненасць сустракае нас у радках-доказах, што наша краіна – 

лепшая: у нас буслы чорныя, бабры разумныя, скокі жораваў на весніх азѐрах.., Мядзведзі лечацца травамі 

горкімі, Шукаючы дзікі часнок на лузе, Павук-серабранка ў гняздо пад чаротамі Носіць паветра дзецям пад 

пузам. (“Калумбы зямлі незнаѐмай »). 

Беларусь для Уладзіміра Караткевіча – акіян,у кожнай кроплі якога звініць, адгукваецца незгасальнае 

жыццѐ продкаў, што разам з храмамі і гарадамі сышлі ў нетры зямныя. А крыніцы зямлі нашай будуць жыць 

вечна, і жыць з імі будзе давеку наш мужны і мудры, вялікі народ (“Надпіс на камяні над крыніцай »). 

Спасцігаючы творчасць паэта, міжволі задумваешся аб тым, што непарыўнасць пакаленняў звязвае 

гістарычнае мінулае, якое нараджае павагу, гонар за продкаў, садзейнічае спасціжэнню народнай мудрасці, 

што перадаецца ад роду да роду. І Уладзімір Караткевіч разумеў гэта. Ён, акунуўшыся ў гісторыю краіны, 

суправаджаў свае разважанні рытарычнымі пытаннямі:  

Унукі Скарыны, 

Дзе ваш гонар, моц, краса? (“Верш Багдановічу ») [3]; 

Дзе мой край? 

Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі (“Беларуская песня ») [3]. 

Нельга абысці ўвагай той факт, што творчасць Караткевіча прыцягвае ўвагу беларускіх бардаў і рок-

музыкантаў. Так, у свой час, да 80-годдзя паэта, былі выдадзены 2 альбомы Зміцера Вайцюшкевіча пад назвай 

“Беларуская песня » і “Дзе мой край », куды ўвайшлі песні на вершы Уладзіміра Караткевіча, напісаныя ў 

розныя часы. У альбомы укладзены буклеты з тэкстамі песень і вершы Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна і іншых, 

прысвечаныя класіку. Акрамя таго, рамантычная недаказаннасць пачуццяў, неспакой у спалучэнні са светлым 

сумам прыцягвалі ўвагу кампазітараў пры стварэнні рамансаў: Я. Глебава “Любы мой », Л. Мурашкі “Дагарэў 

за брамай неба край » і іншыя. 

У заключэнні, неабходна адзначыць, што паэтычны бок творчасці Ўладзіміра Караткевіча адкрывае яго 

для наступных пакаленняў, як грамадзяніна, высакароднага лірыка-філосафа, узнѐслага і шчырага рамантыка. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В США З ПРИХОДОМ  

АДМІНІСТРАЦІЇ ДЖО БАЙДЕНА 
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Постановка проблеми. Президентські вибори в США завжди виступали великою політичною подією 

не тільки на північноамериканському континенті, а й в світі загалом. Незважаючи на вагому роль 

президента США, явка виборців під час багатьох виборчих кампаній була не достатньо високою, що 

пов‟язано незначною політизацією суспільства, яка спостерігалась до виборів 46-го глави держави в 2020 р. 

Висока політична активність виборців на президентських виборах країни в 2020 р. пояснюється значними 

змінами в США, пов‟язаними з економічною кризою, ростом безробіття, наслідками Covid-19, соціальними 

викликами через фактор боротьби з расизмом, порушенням прав мігрантів, трансформаціями ролі держави 

на міжнародній арені. Зазначені президентські вибори в США в 2020 р. були дуже очікуваною подією для 

світової спільнотою, оскільки президентство Д. Трампа вплинуло на погіршення зовнішнього партнерства, 

послаблення міжнародних партнерств. А саме, спостерігалось зниження НАТО, виникла загроза виходу 

США з даного альянсу, країна вийшла з ВООЗ під час розвитку пандемії Covid-19, залишивши світ без 

американської підтримки, відбувся вихід з Паризької кліматичної угоди. Відбулися значні зміни у 

американських взаєминах з країнами-учасницями ЄС, не спостерігалось жорсткої позиції щодо зовнішньої 

політики та дій Росії та Китаю на міжнародній арені, стосовно втручання цих країн у внутрішні справи 

інших держав.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зовнішня політики США, та роль на міжнародній арені, 

завжди привертала чільну увагу дослідників. Передусім, це стосується американських науковців та 

дослідників, а також провідних американських установ, таких як Центр стратегічних та міжнародних 

досліджень (Center for Strategic and International Studies/CSIS) [7], серед українських дослідників: 

О. Шамшур [3], О. Їжак [2], М. Замікула [1] та інші. 

Мета статті полягає у вивчені зміни зовнішньополітичного напряму нової адміністрації США. Для 

реалізації даної мети, визначено наступні завдання: 

 охарактеризувати роль США на міжнародній арені після правління Д. Трампа;  

 визначити нові положення та напрями зовнішньополітичного курсу нового очільника Білого дому – 

Дж. Байдена. 

Результати дослідження. З листопада 2020 року почався перехід від адміністрації Дональда Трампа 

до новобраного уряду, незважаючи на довготривалий супротив Трампа, який зазнав поразки у 

президентській гонці. Представляючи команду традиційних дипломатів, міцних професіоналів, які звикли 

поважати і діяти за усталеними принципами світової політики, Дж. Байден від самого початку демонструє 

відмінність між своєю адміністрацією та хаотичним правлінням Д. Трампа. Одразу після інавгурації 46-го 

президента США, яка відбулася 20 січня 2021 року адміністрація Байдена розпочинає свою діяльність, 

дотримуючись передвиборних обіцянок. Першими указами Байден переважно скасував розпорядження 

свого попередника. Новий президент повернув США у Всесвітню організацію охорони здоров‟я та 

Паризьку кліматичну угоду, а також зупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою [5]. 

У лютому цього року, перший візит президента Байдена був до державного департаменту США, у 

районі Фоггі Боттом у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити питання про «відновлення місця 

Америки у світі». Після інавгурації президент щодня зосереджував увагу на політичному питанні та 

розпорядженнях виконавчої влади. Під час своєї промови Байден оголосив про відновлення лідерських 

позицій США у світі. Аналізуючи виступ президента спостерігалися наміри про рішуче відмежування від 

токсичного спадку політики Дональда Трампа. Намаганню поновити та посилити зв‟язки з традиційними 

союзниками США свідчать телефонні перемовини нового очільника США, а саме до: Канади, Великої 

Британії, Японії, Мексики, Австралії, Німеччини, Франції, Північної Кореї та телефонні перемовини з Йенс 

Столтенбергом – генеральним секретарем НАТО.  

Під час свого виступу у Фоггі Боттом, Байден уникав розкриття чітких подальших планів щодо 

політики США, проте дану позицію на той момент можна розглядати як не доопрацьовану, яка тільки 

перебувала на стадії формування [3]. 

Важливим етапом промови Байдена у держдепартаменті було питання Росії, яку він назвав 

«найбільш серйозним» суперником США. Байден дав зрозуміти, що час, коли Америка «прогиналася» 

перед Росією минув. Не припустимим є втручання російської сторони в американські вибори, застосування 

кібератак та отруєння її громадян. Принциповість та прагматизм – саме той сценарій за яким 

розвиватиметься зовнішня політика по відношенню до Росії. США запевнили, що: «залишаються 

свідомими тих викликів, які Росія створює для США та світу. Навіть працюючи з Росією з метою 

просування інтересів США, ми працюватимемо й над тим, щоби притягнути Росію до відповідальності за 

ворожі дії та порушення прав людини, і будемо це робити в тісній координації з нашими союзниками та 

партнерами». Для України дана позиція свого роду є позитивом, хоча прикро, що російська агресія щодо 

України не була згадана Байденом під час переліку підривних дій Росії, проте Дж. Байден під час своєї 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
38 

телефонної розмови [8] з В. Путіним піднімав тему військової агресії проти України, переконливо 

підтримуючи територіальну цілісність та суверенітет української держави. 

Виходячи із заяв президента та представників його зовнішньополітичної безпекової команди можна 

відзначити наступне: 

- На слуханнях у Сенаті, ще перед своїм призначенням, Ентоні Блінкен (держсекретар США) заявив 

про те, що попередня влада обрала правильний жорсткий підхід щодо Китаю, хоча тактика була не 

досконалою та було проігноровано багато важливих обставин; 

- Евріл Гейнс (директорка Нацгвардії США) висловлювала свою позицію акцентуючи на 

агресивнішу політику щодо Китаю, який становить виклик для безпеки, добробуту та цінностей Америки. 

Нове керівництво США вбачає підвищення ефективності політики щодо Китаю в координації своїх 

дій із союзниками [3]. 

Новою командою також було підтримано так звані Угоди Авраама щодо нормалізації міждержавних 

відносин, укладених за активного посередництва адміністрації Д. Трампа між Ізраїлем і ОАЕ та Бахрейном, 

адже угодивідповідають національним інтересам США й можуть позитивно вплинути на безпеку та 

економічний розвиток у регіоні. 

У період із березня по квітень 2021 року завершився етап формування основних принципів 

зовнішньої політики адміністрації 46-го президента Америки. Зовнішньополітичний вектор відображений у 

документі «Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки», який опублікований на сайті 

Білого дому. Головною особливістю якого є базування на принципах лібералізму, демократії а також опори 

на альянси та союзників США у регіоні. Стратегія акцентує увагу на повернення США світового лідерства, 

а також особлива увага приділяється Китаю, як головному конкурентові. Основним принципом стратегії – 

дотримання пріоритетів адміністрації, щоб не допустити Китаю зайняти лідируючі позиції за всіма 

геополітичними напрямами. «Китай швидко став більш наполегливим. Це єдиний конкурент, потенційно 

здатний об‟єднати дипломатичну, економічну, технологічну та військову міць щоб кинути виклик 

стабільній та відкритій міжнародній системі» [8].  

Росія характеризується з країною, що збирається посилити свій глобальний вплив і відігравати 

руйнівну роль на світовій арені. США мають намір вести змістовний діалог як з Росією так і з Китаєм, за 

низкою нових військово-технологічних розробок, що зачіпають стратегічну стабільність. 

У доповіді зазначається про налагодження та поглиблення партнерських відносин з Європою, Індо-

Тихоокеанським регіоном та Заходом, а також зміцнення трансатлантичного партнерства, відносин з 

Європейським Союзом та Сполученим Королівством щодо визначальних проблем сучасності. Поглибленні 

партнерства з Індією, Новою Зеландією, Сінгапуром, В‟єтнамом та іншими державами АСЕАН задля 

досягнення спільних цілей. Оскільки життєво важливі національні інтереси Сполучених Штатів нерозривно 

пов‟язані з долями найближчих сусідів Америки, розширюватиметься взаємодія та партнерство з Канадою 

та Мексикою, на основі принципів взаємної поваги та рівності. Щодо політики Близького Сходу, у 

документі «Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки» зазначається про залізну 

відданість безпеці Ізраїлю. Щодо інших країн Сходу, будуть проводитися напрацювання з регіональними 

партнерами, щоб стримувати іранську агресію, зруйнувати Аль-Каїду, запобігти відродженню ІДІЛ, 

подолати гуманітарну кризу та подвоїти зусилля задля розв‟язання складних збройних конфліктів. 

Продовжуватиметься розбудова партнерських відносин в Африці, інвестуючи в громадянське суспільство 

та зміцнюючи давні політичні, економічні та культурні зв‟язки [8].  

Сполучені Штати знову будуть підтримувати міжнародне співробітництво у напрямку кращого, 

безпечнішого, стійкішого та процвітаючого світу, об‟єднавшись з міжнародною спільнотою для подолання 

кліматичної кризи а також для боротьби з триваючою загрозою Covid-19 [6]. 

Перша сотня днів у Білому домі адміністрації Дж. Байдена стала показником того, у якому напрямку 

рухають Сполучені Штати. Зокрема, зовнішня політика посідала помітне місце у діяльності нової 

адміністрації. Як вже було вище зазначено, Китай визначений як головний конкурент на міжнародній арені. 

До країн, що становлять небезпеку для США віднесено й Росію. Проти Російської Федерації було 

впроваджено нові додаткові й фінансові санкції. 

До подій на міжнародній арені за звітні період часу слід віднести оголошення станом на 1 травня про 

початок виведення американських військ з Афганістану ( що мав завершитися до двадцятої роковини 

терористичних атак), а також у квітні, у Відні, відбулися непрямі американо-іранські перемовини щодо 

повернення США до ядерної угоди з Іраном. Останнє в державному департаменті США зазначили, що це 

був тільки перший крок до потенційного повернення. Щодо виведення американських військ з 

Афганістану, на сьогоднішній день розуміємо, що це була одна з концепцій завершення «вічних воєн», 

проте дана подія спонукала до відновлення влади талібів із відповідними наслідками для глобальної 

стабільності [5, 6,]. 
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Відслідковуючи події пов‟язані із зовнішньою політикою США, особливу увагу слід приділити участі 

Джо Байдена в самітах Великої сімки, НАТО та США-ЄС під час свого європейського турне 11-16 червня 

2021 року. Головним завданням якого було демонстрація завершення періоду «односторонньої політики» 

США. У Білому домі напередодні відзначили, що перше зарубіжне турне Байдена передусім спрямовано на 

об‟єднання демократичних держав проти авторитарних систем у Росії та Китаї. 

11 червня цього року, в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі відбувся перший 

із часу початку пандемії очний саміт країн Великої сімки (G7) – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, 

Франції, Італії та Канади. У фінальному комюніке були визначені наступні пріоритети: 

- Припинення Covid-19 у 2022 році та покращення охорони здоров‟я у світовому масштабі; 

-  Розслідування причин виникнення пандемії, зокрема у Китаї; 

- Забезпечення принципів вільної торгівлі, яка потребує системного реформування та модернізацію; 

- Підвищення рівня безпеки глобального Інтернету, методом протидії загрозам з боку хакерських 

«програм-вимагачів», задля забезпечення вільного кіберпростору; 

- Активізація співпраці задля підтримки демократії; 

Окремою ремаркою виділялось питання ролі Китаю у глобальній економічній безпеці [5]. 

Головним підсумком саміту Великої сімки було підписання оновленої Атлантичної хартії. Підписання 

цього документа свідчило про спільні позицію Вашингтону та Лондону з основних питань глобального 

розвитку. 

14 червня 2021 року в м. Брюссель відбувся саміт лідерів країн НАТО (наступний захід візиту Джо 

Байдена під час свого європейського турне). Акцентом заходу було «відкриття нової глави» у 

трансатлантичних відносинах між союзниками. Лідерами країн Альянсу було продемонстровано 

усвідомлення важливості укріплення трансатлантичних відносин, які суттєво послабилися протягом минулих 

років, що стало можливим завдяки зміні адміністрації Сполучених Штатів та її налаштованості на діалог. Така 

ж позиція підтвердилася зі сторони американського президента під час проведення зустрічі, а також на прес-

конференції після саміту, під час якої пролунало запевнення американської сторони у твердій та непохитній 

відданості США до Альянсу та основам колективної безпеки.  

15 червня 2021 року у м. Брюссель, відбувся саміт США-Європейський Союз. Між президентом США 

Дж. Байденом, президентом Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 

Три лідери провели переговори, головними темами яких стали боротьба з пандемією Covid-19 та змінами 

клімату, торгівля та технологічна співпраця, а також захист демократії у світі. Остання тема стала одним з 

лейтмотивів співпраці між Європою і США після того, як Байден став президентом. І йдеться тут про захист 

демократії передусім від двох країн. Відносини США та ЄС з КНР будуть складатися з трьох складових: 

співробітництво, конкуренція та суперництво. Лідерами ЄС та США було започатковано вироблення підходів 

до виклику становлення Китаю як технологічної наддержави. У зв‟язку з цим було створено групу США-ЄС 

щодо збереження інформації та кібербезпеки. Окрім цього, Сполучені Штати та ЄС взяли на себе 

зобов‟язання щодо реформування ВООЗ з метою припинення пандемії в світі. Також лідерами європейських 

країн та президентом США було узгоджено політику щодо Росії. Сторони наголосили на тому, що хотіли б 

більш передбачуваних відносин з РФ, проте готові рішуче реагувати на шкідливу політику Росії [6].  

На саміті також були розглянуті питання щодо політики східних сусідів ЄС. Під час обговорення 

даного питання США висловили свою підтримку щодо суверенітету, незалежності та територіальної 

цілісності України, Грузії та Молдови. Під час розгляду питання «Партнерство у сферах безпеки й оборони» 

сторони домовилися працювати у напрямку створення Адміністративного механізму для співробітництва 

США з Європейським оборонним агентством. Окрім цього, були обговорення питання щодо повернення дії 

Іранської ядерної угоди, ефективної міграційної політики, нерозповсюдження зброї масового ураження, 

забезпечення стабільності в Арктичному регіоні тощо [6].  

У ході свого європейського турне, 16 червня 2021 року президент Байден зустрівся із президентом 

Путіном у Женеві, під час перемовин були обговорені ряд питань –кібербезпеки, регіональні конфлікти, 

контроль над озброєнням, права людини, кліматична криза.З обговорюваних лідерами двох країн 

регіональних питань – відкриття гуманітарних маршрутів для Сирії, ядерна угода з Іраном, протидія 

тероризму в Афганістані, «непохитний захист територіальної цілісності України» і врегулювання на основі 

Мінських угод. 

Після проведення перемовин, посли Росії та США повернулися до Москви та Вашингтону, які були 

відкликані восени.  

Досліджуючи зовнішню політику США та її вплив у світі варто приділити увагу й питанню щодо 

«Північного потоку-2». Сполучені Штати активно виступають проти будівництва російського газопроводу до 

Німеччини, однак простежується, що Джо Байден проводить не таку жорстку санкційну політику як його 

попередник, за що був розкритикований екс-президентом Д. Трампом. Президент США не змінює своєї 
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позиції, що Північний потік-2 є фактором нестабільності для України та Європи, проте Штати не в стані 

завадити його добудові. У США заявлять, що не застосовуватимуть нових санкцій, оскільки проєкт майже 

закінчений. З огляду на це, Америка переключила увагу на зменшення негативних наслідків щодо добудови 

ПП-2. Одним з припущень даного висловлювання є те, що санкції можуть зашкодити відносинам з 

європейськими союзниками. 

Особливої уваги заслуговує політика США щодо подій в Афганістані. В рамках завершення «вічних 

воєн» Сполучені Штати виводять свої війська з Афгану, що в свою чергу спричинило захоплення «талібами» 

влади в країні. 31 серпня цього року, президент Байден, під час виступу в Білому домі, оголосив про 

завершення війни в Афганістані, висловлюючи свою позицію, про те, що він не мав наміру продовжувати цю 

війну, оскільки на це йшло багато коштів, а також у цій війні загинуло майже 3000 солдат. Очільник Білого 

дому вказав на ще один аргумент, який спонукав завершення війни. За його словами Сполученим 

Штатампотрібно переглянути свою зовнішню політику на тлі нових геополітичних викликів з боку Китаю та 

Росії, а також зростання терористичної загрози. Проте, події в Афганістані стали одними з найбільш 

обговорюваних питань між світовою спільнотою [11]. Дана подія знаходить своє відображення під час 

віртуальної зустрічі лідерів «Великої двадцятки», яка відбулася у 12 жовтня цього року. Після зустрічі, 

адміністрація Дж. Байдена повідомила, що лідери великої двадцятки обговорили критичну потребу зберігати 

зусилля в контртерористичній боротьбі, включаючи загрозу від терористів Ісламської держави. 

В ході дослідження зовнішньої політики США, варто згадати й про другий закордонний візит Джозефа 

Байдена до Європи. 30 жовтня цього року в Римі відбувся дводенний саміт, перший з початку пандемії очний 

саміт. Під час зустрічі бул о обговорені такі питання: припинення пандемії; стимулювання широкого, стійкого 

глобального економічного відновлення; подолання кліматичної кризи. Після саміту, на прес-конференції, 

Байден зазначив було досягнуто відчутний прогрес в кожному з цих питань. 

Підсумками саміту стало домовленість між США та ЄС у сфері міжнародної торгівлі та податків. 

Вашингтон відмовився від тарифів на сталь та алюміній, що їх раніше запровадила адміністрація Трампа [8]. 

Це рішення скоротить викиди в атмосферу та перезапустить постачання. Байден чітко показав, що його 

адміністрація, на відміну від попередньої, бажає покращити відносини з Євросоюзом. 

Висновки. В процесі дослідження зовнішньополітичних змін в США з приходом адміністрації Байдена, 

можна зробити висновок, що нова влада суттєво відрізняється від попередньої. Одразу після інавгурації 

Байден своїми першими указами переважно скасував розпорядження Д. Трампа. Новий президент повернув 

США у Всесвітню організацію охорони здоров‟я та Паризьку кліматичну угоду, зупинив будівництво стіни на 

кордоні з Мексикою а також був розпочатий процес налагодження партнерських відносин з європейськими 

союзниками.Адміністрація Джо Байдена визначила основні положення та напрями зовнішньополітичного 

курсу, яке закріплено в документі «Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки». 

Головною особливістю концепції зовнішньої політики є дотримання моральних та ідеологічних принципів 

демократії, лібералізму, опори на альянси та союзників. Сполучені Штати прагнуть до відновлення свого 

світового лідерства на міжнародній арені, передусім через об‟єднання демократичних держав проти 

авторитарних систем. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГІМНАСТИКИ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ НА ОН-ЛАЙН УРОКАХ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

В статті проаналізовано особливості використання засобів гімнастикина он-лайн уроках фізичної 

культури для формування Павлиної постави школярів під час дистанційного навчаннята наведено приклад 

нестандартних домашніх завдань, що будуть сприяти вироблення стереотипу правильного положення 

тіла, а отже й формуванню правильної постави. Ключові слова: засоби гімнастики, порушення постави, 

урок фізичної культури, школярі. 

 

Одним із важливіших завдань всієї системи фізичного виховання школярів є збереження та 

зміцнення здоров‟я. Це передбачено Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, а 

однією із змістовних ліній цієї освітньої галузі в основній школі є «формування та корекція постави» [3]. 

Незважаючи на велику увагу до поставленої проблеми – порушення постави у школярів, вона все ще 

залишається не вирішеною. За даними наукових досліджень, кількість школярів з порушеннями постави 

становить 80-90% від загальної чисельності учнів [1, 6, 8]. 

На сучасному етапі науковці активно досліджують проблему виховання правильної постави та 

застосування різних засобів реабілітації та засобів фізичного виховання для її корекції. Так, причини 

виникнення та заходи по профілактиці порушень постави у школярів різного віку вивчали Альошина А. І. 

(2016), Бенсбаа А. (2001), Бубела О. Ю. (2002), Забалуева Т. В (2006), Кашуба В. А. (2003), Клестова В. В. 

(2004), Мелентьева Н. Н. (2004), Сутула А. В. (2014) та ін. Науковці зазначають, що, комплексним 

показником стану фізичного розвитку і здоров‟я школярів є правильна постава. Разом з тим, за 

твердженням Круцевич Т. Ю.: «… масовий характер порушень постави і скривлень хребта – одна з 

найбільш злободенних проблем сучасності» [7]. Дослідження Коцур Н. І., Товкун Л. П. [5]., свідчать про 

негативну тенденцію до появи різних видів порушень, серед яких 31% припадає на сколіотичну та 25% на 

кіфотичну поставу і лише 10% на нормальну поставу.  

Ситуацію ускладнює і впровадження карантинних заходів у зв‟язку із складною епідеміологічною 

ситуацією (Covid-19), що спричинили різке зменшення рухової активності школярів, внаслідок вимушеної 

ізоляції, та умови дистанційного навчання, що призводить до довготривалого перебування у статичному 

положенні та збільшення часу проведеного біля моніторів комп‟ютера або телефонна. В свою чергу, 

порушення постави у школярів призводить до зменшення рухливості грудної клітки та діафрагми, 

зниження ресорної функції хребта, зменшення внутрішньо-грудного та внутрішньочеревного тиску, що 

негативно впливає на діяльність центральної нервової, серцево-судинної та дихальної систем, на роботу 

органів травлення. 

У сучасних наукових дослідженнях йдеться про те, що головними засобами профілактики та корекції 

порушень поставиє виконання фізичних вправ та належна рухова активність у вигляді регулярних занять 

фізкультурою. Вчена Забалуєва Т. В. [4], виділила закономірності використання засобів фізичної культури у 

процесі формування правильної постави учнів. Науковці Пєшкова О. В., Мятига Е. Н., Бисмак Е. В. [10], 

запропонували системний підхід до розробки проблеми профілактики порушень постави та усунення вад 

хребта у школярів засобами реабілітації. Микитчик О. [8], запропонувала комплексну методику 

профілактики порушень постави у школярів. У своїх наукових дослідженнях Кренделєва В. [6], наголошує 

на важливості та застосуванні спеціальних засобів фізичного виховання, коригуючих вправ, для 

формування правильної постави на уроках фізичної культури й у самостійних занять фізичними вправами 

школярів. Вчені Коцур Н. І., Товкун Л. П. [5], досліджували різні методи, засоби та програми фізичної 

реабілітації для учнів із порушеннями постави. 

Разом з тим, усі науково-методичні розробки стосуються «очного» навчання, тобто уроку фізичної 

культури або позаначальних фізкультурно-оздоровчих заходів, в спортивному залі або на спортивному 

майданчику. Тому метою нашого дослідження є визначення особливостей застосування засобів гімнастики 

для формування правильної постави школярів на он-лайн уроків з фізичної культури під час дистанційного 

навчання.  
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Гімнастика є – одним із універсальних засобів фізичного виховання. Це система специфічних вправ і 

методичних прийомів, які використовуються з метою фізичного виховання, освіти, оздоровлення, 

відновлення, лікування, набуття життєво важливих навичок, в тому числі й формування правильної постави 

у школярів. Завдяки доступності, ефективності і емоційності гімнастичних вправ – засобів гімнастики, на 

уроках фізичної культури найкращим чином вирішуються оздоровчі освітні і виховні завдання [11]. 

Круцевич Т. Ю. [7], наголошує, що як засоби виправлення порушень постави широко використовують 

гімнастичні вправи.  

Слід відмітити, що у навчальній програмі з фізичної культури у всіх вікових категорій школярів 

містить варіативний модуль «Гімнастика». Звичайно, не всі засоби гімнастики, які зазначені в програмі 

фізичної культури, можливо використовувати під час дистанційного навчання школярів на он-лайн уроках, 

це стосується таких вправ як лазіння по канату, вправи у висах та упорах, опорні стрибки та більшість 

акробатичних вправ, тому основна увага має бути приділена вправам що сприяють зміцненню м‟язового 

корсету й формування правильної постави, а також є можливими у виконанні в домашніх умовах при 

обмеженому просторі. 

Зважаючи на те, що на сучасному етапі, вирішення проблеми корекції та профілактики порушень 

постави школярів здійснюється переважно у двох відносно самостійних, але взаємопов‟язаних напрямках. 

Перший, характеризується обґрунтуванням засобів і методів фізичного виховання. Другий напрямок 

пов‟язаний з розробкою та підвищенням ефективності уроків фізичної культури, визначенням основ їх 

організаційно-структурного моделювання, впровадженням цих форм у практику навчальної діяльності та 

рухового режиму учнів. Ми пропонуємо широко використовувати засоби гімнастики в он-лайн уроках з 

фізичної культури під час дистанційного навчання школярів.  

За рекомендаціями вчених, усі вправи що повинні використовуватись на уроках фізичної культури (в 

тому числі й в он-лайн), мають бути поділені на дві групи: загальнорозвиваючі вправи (ЗРВ), та спеціальні 

коригуючі [6]. 

До основних засобів гімнастики, що використовуються на всіх уроках фізичної культури, не залежно 

від спортивної спрямованості відносять стройові та загально-розвиваючі вправи. Стройові вправи на місці, 

чергування команд «Струнко!», «Вільно» буде не тільки урізноманітнювати урок, сприяти концентрації 

уваги учнів, а й сприяти формуванню правильної постави.  

Виконання загально-розвиваючих вправ в різних вихідних положеннях (стоячи – нахили головою, 

тулубом, присідання, випади вперед й в сторони; сидячи ноги разом (нарізно) – нахил тулуба вперед; 

почергове піднімання ніг тощо) буде сприяти зміцненню м‟язів та підвищенню рухливості хребта. 

Для профілактики порушень постави слід використовувати вправи, що сприяють оптимізації 

м‟язового тонусу та підвищення еластичності м‟язів. Це вправи на координацію, вправи на розвиток 

гнучкості «самовітягування», вправи з рівноваги, а саме різновиди ходьби на місці, різновиди стійок на 

одній нозі з різноманітними положеннями рук, «ластівка». 

Спеціальні коригуючі вправи, повинні підбиралися відповідно наявних порушень постави та 

профілактики вад хребта. Це такі вправи як – вправи для зміцнення м‟язів спини та черевного преса у 

вихідних положеннях сидячи та лежачи на животі й спині (піднімання тулуба з положення лежачи на спині, 

імітація їзди на велосипеді, одночасне й почергове піднімання прямих рук і ніг в положенні лежачи на 

животі); вправи для зміцнення м‟язів верхнього плечового поясу та м‟язів ніг; вправи для розвитку 

гнучкості та рухливості хребта – різновиди нахилів з різних вихідних положень, вправи у положенні стоячи 

на кистях та колінах (почергове відведення рук та ніг вперед, в сторони; сід на п‟ятах руки вперед); міст з 

положення лежачи; вправи в рівновазі, в тому числі й з предметом на голові (книжка, м‟яка іграшка, тощо); 

прості акробатичні вправ перекати назад в групуванні з положення сидячі та вправи  

Після виконання кожної вправи, слід акцентувати увагу для прийняття правильного положення тіла, 

тобто правильної постави. 

Родзинкою он-лайн уроків може стати проведення малорухливих ігор що можливо переорієнтувати 

для дистанційного проведення, а саме – «Світлофор». Зміст цієї гри полягає у тому, що під час команди 

«Зелений» школярі виконували різноманітні рухи включаючи і танцювальні, а за сигналом вчителя, 

команда «Червоний» – повинні прийняти положення правильної постави. 

Обов‟язковим елементом кожного уроку повинно стати виконання дихальних вправ, а також 

статичних положень та поз на відчуття правильної постави. На початку та наприкінці кожного уроку 

рекомендуємо, щоб учні приймали положення правильної постави біля вертикальної площини, робили крок 

уперед із обов‟язковим збереженням положенням правильної постави. 

Що до домашніх завдань, то зважаючи на твердженням науковців Голяки С. К., Маляренко І. В., 

Возного С. С. [2], про те що «Позитивну роль в корекції постави грає вироблення стереотипу правильного 

положення тіла і індивідуальне пристосування до мінливих умов життя (побутові, навчальні, виробничі і 
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т.д.), окрім повторення вправ вивчених на он-лайн уроці фізичної культруирекомендуємо дати наступне 

домашнє завдання – за сигналом будь-якого гаджета (телефона, планшета тощо), у другій половині дня, 

мінімум три рази на день, з проміжком не менше двох годин, прийняти положення правильної постави не 

залежно від того положення в якому знаходиться школяр (школярка), або під час тої діяльності яку 

виконував (під час приготування домашнього завдання, на прогулянці, під час допомоги батькам у хатніх 

справах, або під час перегляду кінофільму або гри за комп‟ютером, тощо). 

Отже,аналіз науково-методичної літератури, дає підстави стверджувати, що порушення постави у 

школярів має масовий характер, що призводять до негативних наслідків. Ситуацію ускладнює умови 

дистанційного навчання школярів, що зменшує рухову активність, збільшує кількість часу проведеного у 

статичному положенні, сидячи біля моніторів кромп‟ютера або телефона.  

За допомогою засобів гімнастики: стройових вправ, загально-розвиваючихта спеціальних 

коригуючих вправ, малорухливих ігор, а також завдяки використанню нестандартних домашніх завдань, 

можливо найкращим чином вирішувати проблему порушень постави та зміцненню м‟язового корсету, 

сприяти профілактики порушень постави у школярів під час дистанційного навчання. Перспективним є 

дослідження ефективності експериментального використання засобів гімнастики на он-лайн уроках 

фізичної культури учнів загальних закладів середньої освіти.  
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СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

У даній статті, що базується на науковій літературі та додаткових матеріалах, представлено 

одну із найважливіших та найактуальніших тем сьогодення – польсько-українські відносини. В публікації, 

насамперед звернуто увагу на розвиток та зміни у відносинах країн-сусідів. Актуальність теми полягає в 

соціальному та економічному розвитку обох країн XX-XXI століття. Об’єктом статті ступає 

міжнародні стосунки та не легка історія минулого. Метою статті є дослідження міжнародних зав’язків 

на основі літератури та її вплив на розвиток обох країн. Ключові слова: Польща, Україна, Європейський 

Союз, НАТО, відносини, стратегічне партнерство, історія, співпраця. 

 

Польща та Україна є двома найбільшими та найнаселенішими країнами Центральної та Східної 

Європи – великої частини європейського континенту, що лежить між Російською Федерацією з одного боку та 

Західною Європою з іншого.  

Після розпаду комуністичної системи в 1989-1991 рр. Польща та Україна розробляли свою зовнішню 

політику та політику безпекипо-різному. Польща здійснила успішну трансформацію, яка привела до її 

інтеграціїз НАТО та ЄС, тоді як Україна залишалася слабкою та нестабільною країною напериферії західної 

системи, що зробило її схильною до Російської агресії у 2014-2015.  

Двосторонні відносини між Польщею та Україною повністю відображають геополітичні складності, 

взаємні зв‟язки між суспільствами та культурний контекст минулого століття в історії Східної Європи. 

Польсько-українські відносини розвиваються під впливом концепції безпеки і взаємного прагнення до більш 
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тісної співпраці, а то й до союзу. Обом країнам вдалося уникнути багатьох непорозумінь і конфліктів у 

взаємовідносинах.  

Обидві країни сприймають одна одну як стратегічних партнерів і це сприйняття триває вже майже 

тридцять років, в якому не бракувало радикальних змін у міжнародному середовищі та внутрішньополітичних 

змін в обох країнах. Стан двосторонніх відносин між ними залишається одним із вирішальних чинників 

регіональної стабільності.  

Сила стратегічного партнерства між Польщею та Україною випливає із спільного розуміння проблем 

безпеки у Східній Європі. Незважаючи на те, що Польща та Україна перебувають у різних стратегічних 

умовах – Польща, на відміну від України, є членом ЄС та НАТО – обидві країни сприймають російський 

ревізіонізм, як серйозна небезпеку. Цьому сприяє загальний досвід, коли країни стають жертвами своїх 

могутніх сусідів. Питання безпеки відіграють ключову роль у двосторонньому порядку денному.  

До 2014 року обидві країни усвідомлювали важливість надійної, стабільної та передбачуваної 

співпраці. Продовжуючи свою кампанію за більш глибоке залучення ЄС до безпеки Центральної та Східної 

Європи, Польща також покладається на активнішу роль НАТО [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У сфері взаємної торгівлі існує величезний потенціал, підкріплює глибоку взаємозалежність. Угода про 

асоціацію, підписана між Україною та ЄС, дала додатковий імпульс і створила простір для двосторонньої 

торгівлі.  

Також простежуються проблема українських мігрантів у Польщі. Польща стала основним напрямком 

трудової міграції завдяки мовній, культурній і соціальній близькості, також ліберальному законодавству. 

Зростання інтенсивності міграційного потоку між Україною та Польщею, частково також внаслідок 

лібералізації візового режиму з ЄС, також впливає на питання прикордонного контролю та транскордонне 

співробітництво.  

У середньостроковій перспективі історія, ймовірно, залишиться основною проблемою та джерелом 

занепокоєння у двосторонніх відносинах. Посилання на минуле, це частина широкого та глибокого процесу.  

Однак у довгостроковій перспективі певний рівень довіри та бажання прийняти різні погляди на 

історію дозволить обом країнам щоб переможно вийти з цієї проблеми. Адже, безпека має бути в центрі уваги. 

Польща та Україна мають бути реалістичними щодо своїх взаємних інтересів, а українці мають розуміти 

відмінності в тому, як поляки сприймають певні проблеми. Польща знаходиться в набагато кращому 

положенні, ніж Україна і має інший порядок денний безпеки. Україна має прагнути до прагматичного 

партнерства, а не ідеологічної дружби. Для цього є великий простір: обидві країни прагнуть бачити одна одну 

стратегічними партнерами та друзями і не мають причин для широкомасштабної конфронтації. Україна може 

допомогти Польщі підвищити значення східного сусідства у спільній політиці Європейського Союзу, і 

Польща може й надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС та НАТО [2]. 

Приєднання Польщі до Європейського Союзу (ЄС) 1 травня 2004 р. принесло значний розвиток 

відносин між ЄС, Україною і Польщею, особливо з точки зору геополітичні відносини та можлива реалізація 

програм допомоги Україні у попередній та поточній бюджетній перспективі 2014-2020. Відбулося 

стимулювання адміністративної підтримки та здійснення галузевої співпраці між цими суб‟єктами 

міжнародного права. З одного боку, Польща впливала на інші країни ЄС, приймаючи такі рішення, як 

полегшення візового руху, з іншого боку, як член ЄС з десятирічним досвідом, вона розробили програми 

прямого співробітництва у пристосуванні української адміністрації до вимог ЄС, що означає більш тісні 

стосунки на горизонтальній лінії ЄС-Україна.  

Однак у відсутність політичної волі тодішнього Президента України Віктора Януковича розпочати 

довготривалий інтеграційний процес не давало надії на кращу ефективність у здійсненні конкретних дій для 

співпраці Україна-ЄС. У цьому контексті велике значення мало розширення відносин з Україною за рамки, 

встановлені Європейською політикою сусідства, що міститься в пропозиції Східного партнерства. Польща 

була ініціатором і головним автором цього міжнародного партнерства задля інтересів обох держав. Ключовим 

фактором розвитку польсько-українського дипломатичного співробітництва були і мають надалі формуватися 

через політичну мету членства України в ЄС. Однак слід зазначити, що незважаючи на підписану 27 червня 

2014 року Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою та Грузією, шлях України до Європейського 

Союзу не буде ні легким, ні швидким, і, ймовірно, буде відрізнятися від Польщі, незважаючи на десятирічний 

період попередньої асоціації для цих країн.  

Отже, існує кореляція між двома рівнями розбудови Польщі. Українське партнерство: на 

міждержавному рівні, це стратегічний вибір, на соціальному рівні, що характеризується нечисленними, 

добрими, успішними контрактами та бізнесом, і ще незадовільною добросусідською співпрацею. Істина, яку 

досить часто повторюють прихильники польсько-українського партнерства, полягає в тому, що для того, щоб 

воно було реальним та ефективним, до нього мають бути широко залучені пересічні люди, громадяни обох 

країн, а не лише визначні представники органів державної влади та місцевого самоврядування.  
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Польща міцно вкорінена у західних структурах, НАТО та Європейському Союзі, Україна залишається 

поза цими інституціями. Зближення з ними не лише є метою Польщі та інших західних країн. Це те, чого 

насправді мають хотіти самі українці, підписана угода є фактичним початком реалізації цих планів. 

Дипломатичні та політичні відносини між Польщею та Україною. У міжнародних відносинах країни 

можуть займати одну з трьох позицій. 

Перша, це активна позиція, яка функціонуєна користь громади, служить для вирішення міжнародних 

проблем. Друга, це не ефективне ставлення, що характеризується відсутністю бажанням співпрацювати, а 

третя, це нейтральне ставлення, що полягає у відсутності позиції, що не сприяє вирішенню проблем.  

Польща сприймається як країна, яка активно бере участь у вирішенні міжнародних проблем, особливо 

на Сході та Заході Європи. Така позиція Польщі пояснюється тим, що тільки через співпрацю з іншими 

країнами можна вирішити свої економічні чи цивілізаційні проблеми. Добрі стосунки з сусідами гарантують 

серйозне ставлення міжнародної спільноти до Польщі.  

Співпраця Польщі з Україною помітна на міжнародній арені, їхні взаємовідносини між обома країнами 

оцінюються позитивно. Це можливо завдяки співпраці між цими країнами, наслідки якої можна побачити, до 

прикладу у політичних контактах.  

Для Польщі Україна є цінним партнером у переговорах і всіх починаннях, країни об‟єднані спільною 

історією та національною культурою, тому легше знайти взаєморозуміння та повагу інтересів. Контакти між 

обома країнами відбуваються дуже часто. Варто згадати, наприклад, зустрічі глав обох країн, метою яких був 

глибокий аналіз внутрішньополітичної ситуації обох країн та погляд на співіснування Польщі та України в 

ширшому міжнародному контексті, що становить основу проведених консультацій [3]. 

Польща є членом Європейського Союзу та Комітету сприяння розвитку Організації економічного 

співробітництва та розвитку, країна яка стала донором допомоги розвитку. Основним інструментом співпраці 

в цій сфері є програма «Польська допомога», яку координує Міністерство закордонних справ. 

У 2014-2018 роках у рамках малих грантів польська допомога на розвиток реалізувала низку 

різноманітних проектів в Україні з метою покращення якості життя та безпеки багатьох місцевих громад. 

Польща входить до 10 найбільших двосторонніх донорів для України [6]. 

Пріоритетами польської допомоги розвитку в Україні на 2016-2020 роки є: підприємництво та 

приватний сектор, людський капітал та належне управління. У рамках гуманітарної допомоги реалізуються 

проекти допомоги людям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході країни. Також існує низка 

стипендіальних програм для українських студентів [5]. 

Двосторонні відносини Польщі з Україною. З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна 

посідає важливе місце у зовнішній політиці Польщі. Президентський центр несе особливу відповідальність за 

відносини з цією країною, контакти на цьому рівні були інтенсивними в 2004-2015 роках, незалежно від того, 

хто займав цю посаду. Лех Качинський відвідав Україну дев‟ять разів за 4,5 роки, а Броніслав Коморовський – 

11 разів за п‟ять років. У цей період візити прем‟єр-міністрів відбувалися значно рідше. У 2007-2014 роках 

Дональд Туск здійснив лише чотири візити. Особливо тривала перерва у візитах польських прем‟єр-міністрів 

до України (Туска, а з вересня 2014 року – Еви Копач) відбулася з квітня 2011 року по січень 2015 року.  

У 2008 році було погіршення у польсько-українських відносинах через потепління польсько-російських 

відносин. Польський уряд вирішив піти на цей крок після політики перезавантаження президента США 

Барака Обами, незважаючи на російську агресію проти Грузії в серпні 2008 року. Водночас Україна опинилася 

в газовій війні з Росією на рубежі 2008-2009 років [4]. 

Польща, як член НАТО та ЄС, країна більш ніж у три рази багатша за Україну, з утричі більшою 

економікою (ВВП вимірюється за паритетом купівельної спроможності) та набагато сильнішими 

інституціями, роками претендує на неформальну роль у відносинах з Києвом, старший брат (наприклад, 

юрист євроатлантичних структур), що може справляти враження якогось протекціонізму.У той час, однак, 

«революція гідності» та російська агресія призвели до помітного зростання суб‟єктивності української 

політичної еліти. Як наслідок, Польща має серйозну проблему з більш суб‟єктивною Україною. Ця напруга 

явно посилилася після приходу до влади у 2015 році «Право і справедливість» (PiS), зокрема завдяки її 

історична політика та її суверенна зовнішня політика. Як наслідок, найсерйозніше погіршення польсько-

українських відносин відбулося з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році. Контакти на 

президентському рівні ослабли. 

Основним джерелом напруженості між Польщею та Україною протягом багатьох років була проблема 

різного тлумачення окремих питань історичних питань. Прихід «Право і справедливість» (PiS), до влади 

загострив ці відмінності. Злочини, вчинені УПА проти поляків у 1943-1945 роках (особливо на Волині), є 

центральними в польській пам‟яті та історичній політиці – непропорційно великі порівняно з іншими подіями. 

Інші важливі історичні нитки, у тому числі позитивні, що стосуються польсько-українських відносин, опущені 

в офіційному польському історичному наративі.  
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Історична обізнаність про злочини УПА в польському суспільстві зросла за останній десяток років. 

Безперечно, що злочини УПА проти населення були геноцидом, їх масштаб був значно більшим за злочини, 

вчинені поляками у різних формуваннях проти українців. Однак наративна домінанта в Польщі представляє 

УПА дуже спрощено, іноді маніпулятивно, майже не звертаючи уваги на її позитивну роль в історії України. 

Це певною мірою відповідь на ідеалізацію УПА в Україні, особливо з боку «революції гідності». В Польщі 

масштаби цього явища досить перебільшені. Також залишаються поза увагою дуже важливі елементи 

сучасної історичної політики України, не пов‟язані з УПА.  

Тема волинської різанини пов‟язана із зростаючою ідеалізацією польського минулого на Порубіжжі 

(«кресинтименталізм») серед поляків з 2004 року та зміцненням мейнстріму польської ідентичності з 

ствердним ставленням до спадщини антиукраїнським, національно-демократичним та більш радикальних 

націоналістичних формувань. Ці процеси ідентифікації підтримуються PiS, раніше вони принаймні 

толерувалися попередніми урядами. Нині можна говорити про «канонізацію» польського наративу про 

історію польсько-українських відносин, що проявляється в обмеженій внутрішній дискусії про них [9]. 

Історичні суперечки виливаються не лише в політичні відносини, а й у погіршення ставлення поляків 

до українців за останні роки. Хоча «помаранчева революція» значно послабила небажання поляків до 

українців, останнім часом це небажання посилилося. 

Незважаючи на напруженість через історичні проблеми, військова співпраця активізувалася після 2004 

року. За останні 15 років польські та українські солдати служили або служать разом у місіях у Косові, Іраку та 

Афганістані. Польські збройні сили також стали одним із найважливіших партнерів НАТО, регулярно беручи 

участь у маневрах з українськими солдатами.  

У 2016 році була створена польсько-українсько-литовська бригада, але українські вояки становлять 

значну меншість – трохи більше 10%.  

Після російської агресії проти України у 2014 році безпека набула принципового значення для України, 

а отримана фінансова підтримка та обладнання мають велике значення як прояв міжнародної солідарності [3]. 

Польща та Україна глибоко зацікавлені у взаємній співпраці. Така ситуація зумовленап‟ятьма 

факторами: пряме сусідство, спільна, хоча й складна історія, привабливість польського ринку праці, членство 

Польщі в західних установах та організаціях (зокрема в ЄС), і останнє, але не менш важливе, російська 

загроза, яка формує геополітичний ландшафт усього регіону. 

Незважаючи на взаємні інтереси, обидві країни мають деякі важливі труднощі ефективно розвивати 

взаємовідносини та перетворювати їх на справжнє «стратегічне партнерство», найкращим прикладом є 

економічне співробітництво. Можна стверджувати, що така ситуація пояснюєтьсяїх відносно обмеженим 

потенціалом. 

Існують чотири основні чинники, які гальмують розвиток польсько-українських відносин: по-перше, 

внутрішня ситуація в Україні: політична нестабільність, відсутність реформ, декларативне бажання 

приєднатися до ЄС на тривалий період часу та небажання вступати всправжній історичний діалог з Польщею. 

По-друге, членство Польщі в Європейському Союзі: приналежність до Союзу дає Польщі певний вплив на 

зовнішню політику ЄС зміцнює м‟яку силу Польщі в Україні, однак він також накладає певні обмеження, 

наприклад, увипадку з візовою політикою ЄС. По-третє, політика Росії, яку послідовно намагається триматиу 

зоні свого впливу політичними, економічними та (з 2014 року) військовими засобами. Російська Федерація 

відкрито виступає проти асоціації України з ЄС, зокрема проти створення «глибокої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі» (скорчено ГВЗВТ). Він також має на меті послабити польсько-українську співпрацю, 

усвідомлюючи антиросійський характер польської східної політики. По-четверте, відсутність міцного та 

життєздатного дизайну ЄС щодо України (незважаючи на силу проєвропейських настроїв в Україні) [8]. 

Культурна співпраця Польщі та України. Основними актами, що регулюють польсько-українське 

культурне співробітництво, є: Договір між Республікою Польща та Україною про добросусідство, дружні 

відносини та співробітництво, складений у Варшаві 18 травня 1992 р. Угода між Урядом Республіки Польща 

та Уряд України про співробітництво у сфері культури, науки та освіти, складений у Києві 20 травня 

1997 року.  

Співробітництво у сфері культури здійснюється офіційними факторами, такими як Міністерство 

культури і національної спадщини республіки. Польща, Міністерство культури і туризму України, 

дипломатичні представництва та установи, що спеціалізуються на цій галузі: Інститут Адама Міцкевича, 

Національний інститут польської спадщини за кордоном «Полоніка», Національний центр культури, Інститут 

книги та багато інших. Водночас на основі прямих договорів інтенсивно розвивається польсько-українське 

культурне співробітництво на рівні воєводств і повітів, міст-партнерів, закладів культури, мистецьких 

закладів, музеїв, спілок і об‟єднань [6]. 

Особливу роль у формуванні польсько-українського культурного співробітництва відіграє Польський 

інститут у Києві, створений у 1998 році. За понад 20 років свого існування організував кілька тисяч проектів, 
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головною метою яких є презентація та популяризація польської культури в Україні. Розвивається 

співробітництво між Польщею та Україною в галузі культури, що підтверджує природні відносини між 

нашими країнами.  

Одним із найважливіших напрямків польсько-українського культурного співробітництва вже багато 

років є зусилля щодо збереження об‟єктів спільної культурної спадщини. Польські заклади культури, музеї, 

мистецькі університети, релігійні асоціації та неурядові організації беруть участь не лише у дослідницьких та 

документаційних проектах, а й у реставраційних та консерваційних роботах, пов‟язаних із нашою спільною 

культурною та історичною спадщиною. Відповіддю на величезні потреби стала грантова програма Міністра 

культури та національної спадщини Республіки Польща «Охорона культурної спадщини за кордоном».  

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка», створений у грудні 

2017 року, також відіграє надзвичайно важливу роль у дослідженні, захисті та популяризації польської 

культурної спадщини за кордоном. Спільні проекти з популяризації місцевої культури та охорони історичної 

спадщини також реалізуються в рамках Програми прикордоння Польща-Білорусь-Україна [10]. 

Підсумовуючи вище сказане, незважаючи на взаємні інтереси, Польща та Україна належать до двох 

різних геополітичних груп, територіях Європи, одна з яких є членом НАТО та ЄС, а інша перебуває на їх 

периферії. Відносини між двома країнами на міждержавному рівні розвиваються динамічно. В сучасних 

польсько-українських відносинах спільними інтересами обох держав, є те щоб покращувати розвиток 

двосторонніх відносин. 
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ДІАСПОРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЙОГО 

ВИВЧЕННЯ РІЗНИМИ НАУКОВЦЯМИ 

 

У статті наведено основні тези, щодо феномену діаспора, проведено порівняльну характеристику 

основних трактувань даного терміну різними науковцями, а також розкриті ключові моменти предтечій 

феномену «українська діаспора». Ключові слова: діаспора, феномен, економіка, етнічна спільнота, 

переселення, міграція, рівень життя етнос, народ, культура. 

 

Постановка проблеми та її зв‟язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями. 

Сьогодні термін діаспора є дуже поширеним. У сучасному світі велика кількість українського народу живе 

поза межами Батьківщини. Варто додати, що українська діаспора є однією з найбільших і найчисельніших 

спільнот у світі. Сьогодні українців можна зустріти у найвіддаленіших куточках землі. Тому дослідження і 

вивчення причин переселення людей є надзвичайно важливим і актуальним. 

Формулювання цілей статті. Дослідити термін діаспора, визначити його основні характеристики та 

проаналізувати трактування різними науковцями. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дана тема є дуже актуальною на сьогоднішній день. 

Тому її досліджувало і продовжує вивчати багато науковців, зокрема: Алієва М., Винницький М, Есман Дж. 

та інші. 

Виклад основного матеріалу. Термін «діаспора» грецького походження, яке означає розсіяння або 

перебування певної частини того чи іншого народу поза межами країни свого походження. Це поняття 
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тривалий час ототожнювали з євреями, які від часу Вавилонського полону опинилися поза територією 

рідної Батьківщини. І як наслідок розселилися по всьому світу.  

Проте, з часом зміст цього терміна став більш обширним. Діаспорою стали називати також 

представників інших народів, таких як: вірмени, греки, індійці, поляки та з часом і українці.  

Згідно з новітніми визначеннями діаспора – це усталена сукупність людей одного етнічного 

походження, що проживають в іноземному етнічному середовищі за межами історичної Батьківщини або за 

межами ареалу розселення свого народу. Така сукупість людей утворила нові соціальні, культурні, навіть, 

політичні інститути та організації для збереження, відтворення, функціонування та безпосередньо розвитку 

своєї спільноти.  

Діаспора є об‟єктом дослідження багатьох наук, проте досі немає єдиного підходу щодо трактування 

цього поняття. Для пересічних людей – це поняття пов‟язане зі спільнотами людей, які проживають або 

перебувають поза межами своєї батьківщини.  

Згідно з визначенням, яке наведено в «Історичному словнику», діаспора – це розселення євреїв із 

часу Вавилонського полону в VI ст. до н. е. поза Палестиною. Проте, самі євреї, характеризуючи вимушене 

переселення, уживають слово «галут», яке означає «важке, болісне життя, рабське становище».  

У «Малій енциклопедії етнодержавознавства» діаспору визначають як розселення значної частини 

представників народу за межами країни його походження. Діаспори утворюються внаслідок 

насильницького виселення, загрози геноциду, дії низки соціальних, економічних факторів, а в окремих 

випадках під впливом кліматично-природних катаклізмів.  

Основні підходи до поняття «діаспора» можна звести до двох груп:  

- етнічна спільнота, яка перебуває в іноетнічному середовищі;  

- громадяни, які мають іноетнічне походження та підтримують зв‟язок із батьківщиною.  

Перший підхід розглядає проживання частини етносу поза межами батьківщини, яке зберігає свою 

ідентичність та внутрішню солідарність.  

Дослідники Г. Шеффер, Дж. Армстронг та М. Есман трактують діаспору як похідну від міграції. 

Тобто діаспорами називають однорідні етнічні спільноти, які розселені не менше як у двох країнах через 

вимушену міграцію. 

За другим підходом, прихильниками якого є Ж. Тощенко і Т. Чаптикова, ознаки діаспори ширші. 

Зокрема, це перебування частини етносу поза межами батьківщини, а еміграція є одним зі способів 

формування діаспори. Такий підхід означає, що створювати діаспору може стійкий до асиміляції етнос. 

Стійкість діаспори досягається завдяки консолідації (через діяльність різних організацій у діаспорі) чи 

через існування «стрижня» (національна ідея, історична пам‟ять, традиції, релігія), який згруповує діаспору.  

Також існують і інші визначення науковців до поняття «діаспора», які узагальнено в табл. 1.1, із 

зазначенням ключових тез і головних ознак. 

 

Таблиця 1.1 

«Визначення терміну діаспора різними науковцями» 

 

№ Автор Сутність тези Основні ознаки 

1 2 3 4 

1 Алієва М. Частина етносу 
Проживання поза межами батьківщини; збереження 

етнічної та релігійної ідентичності [1, с. 63] 

2 Брубейкер Р. Частина етносу 
Емоційний зв‟язок з історичною 

батьківщиною [2, 47] 

3 Винницький М. Етнічна спільнота 
Проживання поза межами країни походження; 

створення діаспорних організацій [3, с. 17] 

4 Годованська О. Українська спільнота 
Проживання поза межами батьківщини; відчуття 

духовного зв‟язку з Україною [4, с. 16] 

5 Есман Дж. Етнічна меншина 
Емоційний зв‟язок з історичною 

батьківщиною [5, с. 176 ] 

6 Заставний Ф. Частина народу 

Проживання поза межами країни походження 

внаслідок насильницького виселення, геноциду та 

дії різних чинників [6, с. 333 ] 

9 Коннор У. Сегмент населення Проживання поза межами батьківщини [7, с. 2-3] 

 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
49 

Як бачимо, вживання поняття «діаспора» передбачає наявність супроводжувальних категорій.  

Наприклад, категорія «історична батьківщина». У. Коннор – американський науковець, який 

досліджує проблеми етнічності, визначає діаспору як «сегмент населення, що проживає поза межами 

батьківщини». Такий підхід охоплює всі іммігрантські спільноти та включає до діаспори іммігрантів, 

експатріантів, біженців тощо.  

Важливою складовою частиною поняття «діаспора» є діаспорна ідентичність. М. Дабаг і К. Платт 

уважають, що вона підтримується через наявність та діяльність громадських інституцій у діаспорі. Також 

науковці зазначають, що стиль життя діаспори формується через взаємодію традицій, сучасності, досвіду та 

спогадів, історії, культури, мови. Участь у цій взаємодії беруть діаспора, країна прийому й історична 

батьківщина. 

Характерними ознаками сучасних діаспор є такі (рис.1.1): 

1. Компактність розселення (переважно компактне поселення в країні, особливо на початкових 

етапах формування діаспори).  

2. Стійкість внутрішіх зв‟язків (головною запорукою успішної діаспори є комунікації, збереження 

міцних взаємовідносин, які сприять розвитку і зміцненню общини) 

3. Наповненість інституційної структури своєї спільноти, що передбачає: 

- наявність етнічних організацій, в першу чергу соціального, етнокультурного, а також політичного 

спрямування; 

- розвиток шкіл з етнічними мовами навчання;  

- конструювання релігійних громад;  

- налагодження засобів масовоїі нформації та комунікації етнічними мовами (газети та інші 

періодичні видання, радіо, телеканали, а комп‟ютернітехнології);  

- видання літератури мовою етнічної Батьківщини;  

- високий рівень етнічого бізнесу (заснування й розвиток етнічного бізнесу, зазвичай малого);  

4 Тісний зв'язок з Батьківщиною, саме безпосередній та опосередкований: 

- безпосередній, що має на меті підтримання взаємозв'язків на індивідуальному рівні через рідних, 

знайомих, земляків; 

- опосередкований, який відбувається через ЗМІ, літературу, мережу Інтернет, тощо.  

 

 
 

Рис. 1.1. Характерні ознаки сучасних діаспор 

Джерело: розробка автора. 

 

Варто відзначити і науковця О. Кім, який уважає, що ознаками діаспори є: 

- етнічна ідентифікація, яка проявляється у зв‟язках із країною проживання та батьківщиною; 

- створення організацій із метою збереження етнокультурної самобутності;  

- взаємодія з інституціями країни проживання та батьківщини. 

Що стосується поняття українська діаспора, то даний термін утвердився в дослідницькій і 

публіцистичній літературі відносно недавно. Раніше вели мову про українців поза межами України, як про 

українські меншини у сусідніх країнах, про емігрантів та в окремих випадках, як про політичну еміграцію, 

про українських колоністів, які в іншо етнічному довкіллі булио б‟єктом асиміляції, різного ступеня 

інтегрування та відчуження відматеринського етносу.  
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В 1920-1930 рр. цим терміном користувався україснький політолог, етнолог і соціолог 

В. Старосольський. Проте, остаточно у науковому та практичному вжитку цей термін утвердився на 

початку 1980-х рр., з появою на світ статті під назвою «Українська діаспора». 

В основі поняття «українська діаспора» лежить визнання сучасних кордонів України як історичної та 

політичної реальності, а також наявності проживання українців у багатьох інших країнах на території 

кількох континентів.  

Використовуючи класифікацію, запропоновану дослідником В. Маркусем з США, діаспора охоплює 

різні категорії людей україснького походження з різним ступенем зв‟язків з історичною Батьківщиною, а 

саме: 

- українське населення на суміжних україсньких етнічних землях, які нині не входять до складу 

України;  

- соціально-економічну еміграцію з України колонізаційного типу від початку 19 ст. до 1960-1970-

х рр., спрямовану на Схід у межах території колишньої СРСР;  

- соціально-економчну, тобто заробітчанську еміграцію з кінця XIX ст. переважно до країн західної 

півкулі;  

- політичну еміграцію, яка охоплює період після 1917р. та кінець II світ. війни;  

- індивідуальних українських емігрантів різного часу та з різних причин, які в нових місцевостях 

свого перебування прагнуть зберегтие тнічну ідентичність та підтримувати зв‟язки з Україною.  

Ключовими аспектами у понятті «українська діаспора» є факт перебування певної частини 

українського етносу за межами нинішньої території України, але при цьому збереження повною мірою 

етнічних ознак рідної Батьківщини. 

Предтечами феномену «українська діаспора» були такі чинники:  

- населення українських етнічних земель на Заході від території сучасної України;  

- вихідці з рідних земель, які потрапляли до Османської імперії, тобто на територію сучасної 

Туреччини та Румунії. Серед них виділялися козаки, студенти, релігійні діячі, без земельні селяни, 

письменники, митці, науковці, які час від часу з‟являлися в європейських країнах у XIV-XVIII ст. чи то 

тимчасово там проживали, а ще раніше – раби, полонені. Так, в Італії понад 600 молодих людей з 

українських земель здобували освіту (в університетах міст Падуя та Болонья). 

- після поразки в Полтавській битві в 1709 р. Групи козаків, які перебували в Османській імперії, 

Франції, Швеції;  

- після зруйнування Запорожської Січі в 1775 р. частина запорожців опинилася в Османській імперії, 

переважно в Добруджі.  

- у XVIII ст. виникли поселення українців у Середньому Подунав‟ї . 

Станом на 1880 р. 1,2 мільйонів українців, що становить 4,6% від усієї їх кількості оселилося поза 

межами українських земель (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Розселення українців в різні країни світу станом на 1880р. 

Джерело: розроблено автором. 
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З огляду даних на рис. 1.2. можна зробити наступні висновки: 

- 0,8 млн українців оселились в Російській Імперії, з яких 0,7 млн оселились у європейській її частині, 

а 0,1 млн – в азійській; 

- також, в складі обставин 0,2 млн українців мігрували до Австро-Угорщини; 

- 0,1 млн – в США; 

- приблизно 0,1 млн – українців, мігрували в Канаду. 

Крім переселень українців з рідної Батьківщини на територію інших держав, відбувались і 

переміщення з іноземних країн до інших іноземних. Масове переміщення українців з Австро-Угорщини – 

переважно до Америки, з Російської імперії – на схід від Уралу і до Китаю, частково до США і Канади. В 

останній чверті ХІХ ст. з різних територій, які згодом увійшли до складу нинішньої держави Україна, 

започаткувалось формування феномену, окресленого терміном «українська діаспора». Слід зазначити, що 

найдавнішною «українською діаспорою» називають переселенців із північно-східної Пряшівщини (нинішня 

територія Словаччина) та Закарпаття. 

Висновки. Отже, існує велике різноманіття підходів поняття «діаспора», проте його усталеного 

розуміння немає. Як наслідок, діаспору визначають як частину етносу, яка внаслідок різних явищ, процесів 

чи подій проживає поза межами своєї історичної батьківщини. Важливо досліджувати і вивчати цю галузь, 

для планування майбутніх перспектив створення економічно вигідних умов через діаспори в інших країнах. 
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Сьогодні активно впроваджується в освітній процес реформа НУШ, головною метою якої є 

створення школи, яка буде не лише давати знання, але й формувати вміння застосовувати їх у 

повсякденному житті. У рамках реформи ухвалено новий Закон України «Про освіту» (2017), Державний 

стандарт початкової освіти (2018), Державний стандарт базової середньої освіти (2020), розроблюються й 

апробуються модельні навчальні програми з предметів та інтегрованих курсів і підручники до них. Проте 

потрібно пам'ятати, що історичний досвід, теоретичні праці минулого також є цінним джерелом 

педагогічних ідей, форм, методів і прийомів роботи. Методична наука потребує глибокого, всебічного 

аналізу наукових надбань, творчого досвіду попередніх років. Аналіз методичної спадщини визначних 

педагогів і методистів надзвичайно важливий для подальшого розвитку теорії і практики навчання 

літератури в школі, реформи літературної освіти. О. Р. Мазуркевич у другій половині ХХ ст. творчо 

осмислив у своїх працях основні концепти навчання, які є актуальними й нині. 

Мета даної статті: визначити та охарактеризувати основні концепти навчання літератури у творчій 

спадщині О. Р. Мазуркевича.  

Учений послідовно доводить, що моральне виховання здійснюється в нерозривному зв‟язку з 

художнім, етичне виявляється в естетичному. Як могутній фактор морально-естетичного виховання 

література впливає водночас і на формування світогляду, і на гартування характеру, і на облагородження 

душі людини. 
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Передумовою успішного здійснення літературної освіти і виховання засобами мистецтва слова в 

школі О. Р. Мазуркевич визначає рівень досконалості навчальних програм та ефективності методів, що 

досягається розвитком методики як науки і високою майстерністю вчителя-практика, який є її творцем. 

Підвищення ефективності шкільної літературної освіти вчений-педагог вбачав не лише в 

удосконаленні методів, прийомів, засобів навчання, а передусім у вивченні передового педагогічного 

досвіду вчителів – рушія вдосконалення методики викладання літератури [1, с. 9]. У центрі уваги 

дослідження вчительської діяльності знаходиться серед іншого формування в учнів умінь самостійної 

творчої діяльності у процесі роботи над текстом художнього твору, його аналіз у нерозривній єдності 

змісту і форми, значна увага приділяється роботі над засвоєнням учнями теорії літератури і розкриттям 

засобів художньої майстерності письменників, без чого повноцінний аналіз твору неможливий.  

У всі часи розвиток середньої загальноосвітньої школи пов'язаний із вимогою вдосконалення 

системи літературної освіти, насамперед поглиблення змісту шкільного курсу літератури, посилення її ролі 

у формуванні особистості. Вирішення цього завдання О. Р. Мазуркевич пов'язував з необхідністю 

використання сучасних методів навчання, підвищення їх ефективності, максимальної активізації 

навчального процесу. А це у свою чергу передбачає як одну з найголовніших передумов – глибоку 

методологічну і методичну підготовку вчителів-словесників.  

Дослідник наголошував, що вдосконалення методів навчання означає для вчителя літератури 

передусім ефективне підвищення майстерності проведення уроків і позакласних занять, зосередження 

головної уваги на вивченні тексту художнього твору і разом із тим продумане використання в процесі 

вивчення літератури образотворчого, театрального і музичного мистецтва, кіно, радіо, телебачення, 

проведення літературних конкурсів, екскурсій, походів, вечорів, читацьких конференцій, диспутів, 

вікторин. Усе це сприяє глибокому засвоєнню учнями літературних знань, формуванню відповідних умінь і 

навичок сприймання й аналізу художніх творів, розумінню літературного процесу, розвиткові художнього 

мислення, творчих здібностей, моральних якостей та естетичних смаків учнів, формуванню світогляду, 

різнобічному гармонійному розвиткові особистості. Цій меті підпорядковане здійснення одного з головних 

завдань методичної науки – розроблення в теорії і обов‟язкова перевірка на практиці найефективніших 

шляхів, форм і методів вивчення художньої літератури у зв‟язках із життям, з вимогами і завданнями 

сучасності. 

О. Р. Мазуркевич надавав виключно великого значення науковому обґрунтуванню найдосконаліших 

методів і прийомів вивчення художньої літератури на уроках різних типів і в системі позакласної роботи, 

розробленню ефективних, що відповідають цим методам, форм літературних занять: необхідно теоретично 

обґрунтувати і практично опрацювати шляхи і способи аналізу художніх творів у шкільному курсі 

літератури, встановити чітку систему аналізу художнього образу в його ідейно-естетичній цілісності, в 

єдності змісту і форми літературного твору [1, с. 10]. 

Учений зазначав, що подальше вдосконалення методів, форм і прийомів викладання літератури, 

активізація навчального процесу, пожвавлення методичної роботи серед педагогічної громадськості можуть 

бути досягнуті тільки внаслідок зміцнення зв‟язків педагогічної науки зі шкільною практикою, вищих 

навчальних закладів зі школами, наукових працівників і методистів з учителями, тобто розв'язати 

поставлену проблему можна лише спільними зусиллями, тому О. Р. Мазуркевич разом зі своїм науковим 

колективом, а також власною науковою і педагогічною діяльністю максимально сприяв цьому. Великої 

ваги він надавав вивченню і критичному аналізу наукових здобутків з викладання літератури у школі, 

вивченню практичного досвіду, неодноразово перевіряючи науково-практичні досягнення особисто на 

уроці в школі як учитель, у студентській аудиторії, на курсах підвищення кваліфікації вчителів-

словесників. 

Учений-педагог мав на меті своїми працями допомогти вчителеві в його теоретичній підготовці до 

успішного розв‟язання життєво важливих проблем шкільної практики і методики літератури як науки, 

орієнтувати педагога на творче застосування і невпинне вдосконалення методів з урахуванням специфіки 

предмета як мистецтва слова, на цілеспрямованість, емоційність, ефективність викладання літератури в 

середній школі. Автор розглядає навчальний метод в органічній єдності з творчістю вчителя літератури, з 

його майстерністю, особистими професійними якостями і творчим застосуванням передового досвіду. 

Особливу увагу вчений приділив питанню значення і ролі методики літератури як науки. Зокрема, 

актуальним і в наш час є його твердження, що система методів вивчення художньої літератури посідає 

чільне місце в методичній науці. Він переконливо доводив, що методика викладання навчального предмета 

– це галузь педагогічної науки, яка складається з окремої теорії навчання або окремої дидактики. Її завдання 

полягають у тому, щоб у процесі дослідження явищ викладання певного предмета розкривати між ними 

закономірності й на основі пізнаних закономірностей встановлювати нормативні вимоги до навчальної 

діяльності вчителя (викладання) і пізнавальної діяльності учнів (навчання). 
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У розв‟язанні цих завдань центральне місце в методичній науці належить проблемам змісту і методів 

навчання, підкреслював О. Р. Мазуркевич. Він зазначав, що предмет і завдання методики літератури 

визначаються не її роллю саме як суспільної науки, а розглядом художнього твору як мистецтва слова. 

Методика літератури як наука розкриває процес вивчення літератури як навчального предмета в 

школі, закономірності цього процесу, виховний і освітній вплив літератури на учнів, на формування їхнього 

світогляду і різнобічний розвиток як на шкільних, так і на позашкільних заняттях, залежно від специфіки 

матеріалу, змісту і методів навчання тощо.  

 Розглядаючи особливості шкільного курсу літератури та методики навчання літератури, науковець 

зазначав, що література є мистецтвом, а сприйняття мистецтва, його вплив на почуття і свідомість 

специфічні. З певного віку мистецтво слова вивчається в школі в його історичному розвитку, в його 

послідовності, системі і внутрішніх закономірностях. Це вимагає наукового осмислення літератури як 

духовного багатства народу, як образного відображення історичної і сучасної живої дійсності, пізнання 

того, як жили наші батьки, діди, прадіди і як жити нам і нашим онукам. У той же час саме література 

служить народові своїм моральним зарядом, своєю ідейно-виховною силою і чарівною своєю красою, що 

дає нам естетичну насолоду [1, с. 28]. Художній літературі в школі, як і в суспільстві, властива цільність і 

єдність її природи – як науки і мистецтва. 

Дослідник підкреслював, що не можна дивитися на літературу в школі лише як на насолоду, не 

можна викладати її так, щоб учні тільки милувалися нею, як «забавкою». Саме методика як наука 

покликана обґрунтовано з'ясовувати особливості навчання літератури в школі, удосконалюючи методи, 

підносячи майстерність учителя-словесника, сприяти втіленню в життя науково обґрунтованої і практично 

вивіреної, досконалої і стабільної програми з літератури з чітко окресленим змістом і принципами вивчення 

предмета. 

Висновки. Основними актуальними концептами навчання літератури у спадщині О. Р. Мазуркевича є 

залежність успіху літературної освіти від досконалих навчальних програм, ефективних методів навчання, 

ґрунтовного вивчення передового педагогічного досвіду вітчизняних і зарубіжних шкіл, зміцнення зв'язків 

педагогічної науки зі шкільною практикою. Глибоке знання вчителем методів навчання, їх удосконалення 

сприятиме підвищенню майстерності педагога під час уроків. Крім того, важливими є думки вченого про 

використання мистецького контексту та міжпредметних зв'язків на уроках літератури, використання різних 

типів уроків, формування в учнів умінь самостійної творчої діяльності у процесі роботи над текстом. Усе це 

сприятиме глибокому і свідомому засвоєнню знань здобувачами освіти, а також формуванню вмінь, 

необхідних для подальшого життя, – тобто тому, що активно впроваджується в практику роботи сучасної 

школи. 
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СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Дана стаття присвячена американській політиці в області кібербезпеки з 1990-х років по 

теперішній час. Стаття спирається на конструктивістську теорію міжнародних відносин і бере за 

основу дискурс-аналіз кіберзагроз, відображених в стратегіях США. Конструювання і артикуляція загроз 

розглядається в даному випадку як визначальний фактор для подальшого формулювання політики в 

області кібербезпеки. Зміна дискурсу дозволяє проаналізувати еволюцію американського підходу до 

кібербезпеки – акценти змінювалися разом з адміністраціями президентів, однак фокусування на 

інфраструктурно-мережевий склад безпеки залишалося незмінним. Однак в міру розвитку і поширенню 

технологій кіберзагрози отримали спочатку соціальні, а потім і політичні зміни. В середині 2000-х років 

додалися міжнародні зміни політики забезпечення кібербезпеки. Аналізуються основні перспективи 

реалізації стратегії кібербезпеки США на сучасному етапі показано, що політика безпеки США багато в 

чому спирається на глобальний інформаційний простір і визначається рядом важливих чинників. Перш за 

все, об’єктивна перевага Сполучених Штатів як за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, так і за ступенем присутності в кіберпросторі, виявляє помітний вплив на світову політику. 

Ситуація, що склалася обумовлена не тільки значною технологічною перевагою США, але і їх активною 

участю у формуванні глобальної інформаційної інфраструктури. Ключові слова: кібербезпека, 

інформаційна безпека, ІКТ, США, суверенітет, управління Інтернетом, глобальне управління, стратегія. 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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Постановка проблеми. Сполучені Штати виступають одним з лідерів в побудові інформаційного 

суспільства. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх дедалі більше 

проникнення в усі аспекти життя не тільки створюють нові можливості, а й роблять суспільство залежним від 

стабільного і безпечного функціонування технологій. Це, в свою чергу, породжує потребу в забезпеченні 

комплексної кібербезпеки. ІКТ стали чимось більшим, ніж просто інструментом для швидкої і легкої передачі 

інформації. Технології відіграють ключову роль в системах контролю і моніторингу в різних секторах 

економіки і національної безпеки. Фінансовий сектор виявився найбільш уразливим, тому що його 

функціонування багато в чому залежить від роботи комп'ютерних програм і мереж. 

З цієї точки зору кібербезпека – захист комп'ютерних мереж і супутньої інфраструктури – має життєво 

важливе значення для Сполучених Штатів. Уряд США провів масштабну роботу з вироблення стратегій, 

цілей, а також ресурсної бази в області політики кібербезпеки. Швидка зміна ситуації в кіберпросторі – поява 

більш досконалих технологій, виникнення нових сильних гравців – призвело до гонки озброєнь, а також 

гнучкості в перегляді концепції кібербезпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний внесок у дослідження кібербезпекової політики 

США поклали: Шариков П., Byrne M. Поширення отримали прикладні роботи у сфері кібербезпеки, 

спрямовані на обґрунтування тих чи інших аспектів політики США, а також концептуальні розробки 

національної стратегії. Організаційно їх робота виконувалась на базі дослідницьких центрів, що працюють на 

замовлення адміністрації США, комітетів конгресу, політичних партій. 

Мета: дослідити еволюцію сприйняття погроз провідними країнами світу. Для досягнення мети у статті 

вирішуються такі завдання: розкриття особливостей кіберзагроз у кіберпросторі, аналіз стратегій кібербезпеки 

Сполучених Штатів Америки. 

Результати дослідження. Починаючи з 1990-х років питання кібербезпеки з'явилося в порядку денному 

забезпечення національної безпеки США. У той період стратегічні документи і виконавчі директиви були 

орієнтовані на забезпечення безпеки внутрішніх комп'ютерних мереж, а також безпеки самої інформації. При 

цьому останній виклик розумівся в рамках класичної тріади – підтримки цілісності, конфіденційності та 

доступності даних. 

Інформаційний простір є одним з феноменів глобалізації, а кіберзагрози відповідно є глобальними 

загрозами міжнародній безпеці, протидія яким можлива тільки за допомогою активної взаємодії та співпраці 

поміж учасниками міжнародної системи. Система забезпечення кібербезпеки США продовжує розвиватися і 

вдосконавлюватися. Основну роль в цьому процесі відіграє Міністерство оборони. Питання кібербезпеки 

інтегруються в загальний процес забезпечення національної безпеки США. Найбільше занепокоєння викликає 

те, що пріоритетним напрямком декларується розробка наступальної кіберзброї. Разом з тим в посадовцями 

Міністерства оборони США стверджується, що основним політичним інструментом протидії кіберзагрозам є 

стримування. Більш того, серед ключових загроз американській кібербезпеці називаються дії Росії, Китаю і 

недержавних акторів, наприклад «Ісламської держави», кримінальних угруповань тощо. Російська Федерація 

розглядається як один з багатьох, але не єдиний супротивник в кіберпросторі, разом з тим, в подальшому, не 

виключається і співпраця з нею в данійобласті [1].  

Наприклад, в грудні 2005 р. кібероперації були включені до основного положення про службу і місію 

ВПС США [5]. Професор Військово-морської школи США Дороті Деннинг вважає, що «якщо ви можете 

досягти того ж ефекту з кіберзброєю замість кінетичної зброї, часто цей варіант етично кращий... Якщо 

операція морально виправдана, то кіберзброя ймовірно краща, тому що вона завдає менше шкоди» [8].  

До питання етики в кіберпросторі можна віднести і застосування безпілотних літальних апаратів, що 

стало темою широкої дискусії в США. Прихильники більш масованого застосування БПЛА в США вказують 

на 3 основні причини, через які потрібно розвивати цю галузь: 

1) БПЛА зможуть виконувати завдання, на які не здатні люди з психологічних обмежень (наприклад, 

тривалість проведення операцій і екстремальні маневри); 

2) збереження життя пілотів під час виконання небезпечних місій і зниження політичного ризику, який 

може бути, якщо пілот потрапляє в полон; 

3) зниження витрат у зв‟язку з відмовою від застосування систем, необхідних для підтримки функцій 

пілота (кисень, контроль клімату і т.п.) і можливості застосування дизайну відмінного від того, який потрібен 

для літаків, призначених для експлуатації разом з командою на борту [10].  

Є тенденція, що безпілотники в майбутньому зможуть замінити навіть діючі стратегічні 

бомбардувальники. Інші фахівці в цій галузі вважають, що застосування дронів суперечить нормам 

міжнародного права і призводить до величезної кількості жертв серед мирного населення. У доповіді New 

American Foundation зазначено, що за 2 роки, протягом яких Обама був президентом, було здійснено в 4 рази 

більше бойових вильотів БПЛА, ніж за 8 років президентства Дж. Буша в даному звіті дається приблизна 

кількість убитих за допомогою дронів в Пакистані – від 1489 до 2297 (дані на квітень 2012 р.) [9]. На початку 
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2013 р. правозахисники привели наступну статистику убитих американськими дронами осіб: атаки дронів в 

Пакистані, які під звітні ЦРУ, 2004-2013 рр.: всього: 362; при Обамі: 310; вбито всього: 2,629-3,461; серед них 

цивільних осіб: 475-891; серед них дітей: 176; всього поранено: 1,267-1,431; Таємні операції США в Ємені 

2002-2013 рр.: всього підтверджених операцій: 54-64; всього підтверджених застосувань дронів: 42-52; 

можливі додаткові операції: 135-157; можливе додаткове застосування дронів: 77-93; вбито всього: 374-1,112. 

Бюро журналістських розслідувань на своєму сайті також навело інтерактивні карти (цесвого роду 

застосування кіберпростору для моніторингу кіберактивності), де відзначені місця атак американських БПЛА 

і статистичні дані, включаючи імена убитих громадян [7]. Показовим є той факт, що сенатор Ліндсі Грем у 

своєму виступі в лютому 2013 р. заявив, що число убитих американськими БПЛА осіб становить 4700 

чоловік, що приблизно на 1000 осіб більше, ніж у доповіді Ради з міжнародних відносин, присвяченому 

БПЛА, який вийшов місяцем раніше [6]. Застосування БПЛА шириться – 13 грудня 2012 р. армія США видала 

директиву, згідно з якою БПЛА використовуватимуться усередині США для тренувальних місій і «внутрішніх 

операцій» [4]. Так чи інакше, цей смертоносний інтерфейс людини і машини найбільш наочним чином 

показує кіберможливості дронів, що використовуються у військових цілях. Оприлюднені документи 

Національного агентства безпеки США свідчать, що кібератаки проти комп‟ютерних мереж інших держав 

планувалися ще в 2007 р. [2]. Мова йшла не про експлуатацію і захист, а саме про атаки. Велика кількість 

акторів, які використовують кіберпростір для своїх цілей, також привносить деяку плутанину для тих, хто 

намагається створити досьє на кіберактівісті в широкому сенсіцього слова. У 2009 р. підполковник армії США 

у відставці і колишній директор з безпеки цифрової продукції в Intel Девід Джонсон запропонував реалізувати 

6 пунктів, які б могли допомогти систематизувати всіх акторів, що діють в кіберпросторі, та виробити спільну 

стратегію, спрямовану на зміцнення безпеки держави. Для цього необхідне:  

1. Створення спільної стратегії з кіберпростору, спрямовану на виявлення загальних інтересів для 

рідних видів військ, невійськових урядових органів і партнерів з приватного сектора, з урахуванням, що 

координація між цими групами не вимагає централізованої командної структури, непридатної до проблем 

кібербезпеки.  

2. Перспективна (а не ретроспективна) оцінка ризиків в області безпеки, яка, швидше за все, буде 

прийнята через п‟ять, десять або двадцять років в майбутньому, вербування, навчання і доктрина, які можуть 

бути узгоджені з майбутніми потребами.  

3. Вивчення соціальної динаміки в хакерському суспільстві, для того, щоб мати можливість впливати 

на ключові окремі особи або групи, які активно впливають на загальні думки і обговорення.  

4. Аналіз топології кримінальних мереж, що діють в якості спеціальних груп з розвитку і рекрутингу, а 

також тактичних груп для протиборчих держав або недержавних акторів з метою ізоляції ключових вузлів, в 

тому числі фінансових мереж, комунікаційних технологій, або сайтів [3]. Подібні раціональні пропозиції 

могли б бути затребувані не лише в США, хоча уряд цієї країни вже адаптував велику кількість міжвідомчих 

ініціатив і проектів для захисту кіберпростору США, як загального, так і приватного. Лише один Пентагон 

має близько 15 тис. мереж для забезпечення своєї безпеки.  

Висновок. Сполучені Штати Америки є найбільшою країною світу, яка зуміла вибудувати сучасний 

інформаційний і кібернетичний простір й одноосібно задає в ньому правила гри. Її інформаційне середовище 

характеризується надзвичайно високим рівнем проникнення інформаційно-комп‟ютерних технологій у життя 

суспільства і є в цьому аспекті зразком для інших країн світу. 

Необхідно оптимізувати та систематизувати основні напрями діяльності правоохоронних органів із 

протидії використанню кіберпростору з терористичною метою, а також розширити застосування новітніх 

інформаційних технологій (у тому числі апаратно-програмних засобів моніторингу та аналізу ресурсів мережі 

Інтернет) в інтересах антитерористичної діяльності. 
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Стаття присвячена висвітленню питання історичного осмислення постаті українського філософа 

Г. Сковороди художньою біографією кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано твори Ю. Мушкетика 

«Диявол не спить» та В. Стадниченка «Наш перший розум». Досліджено специфіку жанрово-стильових 

вирішень життєписної прози межі ХХ – ХХІ ст. на прикладі указаних творів. Ключові слова: художньо-

біографічна проза, життєпис, повість,новела, історична постать. 

 

Давно загальновизнаний той факт, що в історії людства є епохи, коли від літератури потребують 

оперативності втручання в існуючу дійсність. Дослідження швидко змінюваної реальності вимагають 

піднесення в літературі жанрів, яким притаманна мобільність, швидка реакція на події. Так було, скажімо, у 

роки Другої світової війни, коли в художній прозі панували жанрові форми повісті, оповідання, нарису. Так 

само відбулося й на зламі ХХ – ХХІ ст., який ознаменувався в літературі збільшенням середніх і малих 

жанрів епосу. 

Теоретичні розробки концепції середньої прози належать відомому літературознавцю М. Утєхіну. 

Говорячи про переваги середніх жанрів, він виголошує: «Винятковий художник не створював нічого в 

жанрі повісті» [9, с. 107]. Повість відображає «предмет» у його відносній самостійності, розглядаючи його 

як єдину мету. Звідси – ненормованість часо-просторових відносин. Події, відтворені в повісті, можуть 

мати будь-яку тривалість у часі й просторі, отже, розкрити суть зображуваного «предмета» у всіх 

подробицях. Повість є «більш плідним, ніж роман, жанром і при створенні героїчних характерів, що 

зіставляються із сучасністю або недавнім минулим» [9, с. 103]. Саме повість М. Утєхін називає жанром 

«реалістичної літератури», жанром «поезії дійсності» [9, с. 99]. 

На популярності біографічної повісті наголошував І. Стоун, пояснюючи це тим, що читачеві 

дозволяється таким чином бути учасником історії, «перетворюватись у одного з її провідних героїв, ставати 

її рушійною силою» [8, с. 335]. У такий спосіб реципієнт за короткий відрізок часу «може прожити тисячу 

життів» [8, с. 335]. Саме в цьому відомий письменник вбачав основну гідність повісті, її «чарівність і надію 

на те, що жанр збереже за собою місце на літературномуолімпі» [8, с. 335]. 

Отже, утворившись історично, на сучасному етапі розвитку літератури повість тяжіє до епічності, 

хронікального сюжету й композиції, спокійної манери оповіді, яскраво виражальної об‟єктивованості 

відтворюваного, органічної цілісності, чіткої підпорядкованості всіх елементів твору основній ідеї, 

особливого роду ліризації оповіді. Разом з тим, у зв‟язку з геополітичними змінами в суспільстві 

розширюються тематичні обрії біографічної повістi. Сучаснi письменники урiзноманiтнюють систему 

виражальних засобiв i форм реалiзацiї художнього матерiалу. 

Переосмислення значення творчості попередників набуває всезростаючої актуальності. Однією з 

таких постатей є український мислитель, філософ, просвітитель і письменник Григорій Савич Сковорода. У 

своїх літературних творах і філософських трактатах він розвивавцілий комплекс прогресивних ідей і 

«вічних», загальнолюдських тем. Його оригінальна й багатогранна діяльність завжди приваблювала діячів 

культури й науки. Кількість численних художніх творів, присвячених українському мислителю, 

поповнилась твором В. Стадниченка «Наш перший розум», виданим до 280-річчя від дня народження 

Г. С. Сковороди. За жанром – це документальна повість-подорож, яка складається з окремих частин. 

Кожна частина розпочинається визначенням географічного пункту й років перебування в ньому 

українського філософа, коротким біографічним уривком зі спогадів учня, друга й першого біографа 

Сковороди Михайла Ковалинського. Далі подається авторська назва частини з епіграфомізтворів самого 

Г. Сковороди.  

Задум написання книги викликало відчуття часу – кардинальних змін соціальних формацій, 

суспільної думки. Не випадково В. Стадниченко дає заголовок першій частині, яка є своєрідним вступом, 

«На прощу до вчителя»: «…кількаразів у житті наставали такічаси, коли я гостро відчував, що треба 

відкласти всі нагальні справи і йти на прощу до мудреця Сковороди. Так сталося і насам кінець 

ХХ століття, у 2000-му році, коли я зрозумів: щоб вистояти в буремному штормі життя, не впасти на 

гребені тисячоліть, треба йти, летіти до Сковороди і міцно триматися за його посох, за його 

думку» [7, с. 15]. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
57 

Повість побудовано у формі подорожі. Автор йде слідами героя по всіх містах, де перебував 

український філософ: Чорнухи Лубенського полку, де народився Григорій; Києво-Могилянська академія, де 

він навчався; Санкт-Петербург, де грав у придворній капелі; Переяславський колегіум, де викладав поезію; 

село Каврай на Черкащині, де ходив мислитель на Кравцеву гору; Харківський колегіум при Покровському 

монастирі, де розробив філософську концепцію «двох натур» (видимої та невидимої) і трьох світів 

(макрокосму-Всесвіту, мікрокосму-людини, світусимволів-Біблії), етичне вчення «філософія серця», 

педагогічну теорію «спорідненої праці»; село Пан-Іванівка, де зазнав Сковорода вічного спокою тілесного й 

безсмертя духу, що піднявся над часами. Мандрує В. Стадниченко й містами країн Європи, куди їздив 

протягом 1745-1750 років Г. Сковорода пізнавати науку європейську: Пряшів, Будапешт, Братислава, 

Відень, Болонья, Флоренція. Відвідує й Токай (Угорщина), куди направляли молодого Григорія з місією 

генерал-майора Федора Вишневського за винами для царського двору. 

Життя Г. Сковороди зображене на тлі історії ХVІІІ ст., де «усе густо переплетено, замішано на 

людській крові й Божому слові, на тяжкому стогонові й веселій пісні. Петро І поставив на кістках тисяч 

реєстрових козаків величне місто на болоті, з його палацами й каналами, а згодом окрасили його знанням, 

словом і мудрістю українські вчені, богослови, поети» [7, с. 33]. В. Стадниченко, описуючи те чи інше 

місце перебування українського мислителя, вдається до зіставлень минувшини та його сучасності. 

Ілюстрацією до сказаного є уривок про завдання Києво-Могилянської академії, яка поставила за мету 

виховувати й формувати духовну еліту нації: «і чи може бути в цьому кращий і доступніший ідеал, як не 

Григорій Савич Сковорода, мислитель, наставник, народний учитель? Які ж педагогічні засади об‟єднують, 

цементують Київську академію? Це єдність навчання і виховання, рівність усіх перед знанням, 

самостійність і сміливість у пошуку істини. Академія – єдиний організм, у якому немає верху і низу, 

керівників і підлеглих, тут існує органічна співдружність професорів і студентів у спільній справі – пізнанні 

істини» [7, с. 26].  

Автор звертається до історії Києво-Могилянської академії, сковородинівського меморіального 

комплексу в Чорнухах, музею української культури у Свиднику (Словаччина), Шарошпатацького колегіуму 

(Угорщина), Переяславського й Харківського колегіумів. У повісті документально відтворені картини 

козацької минувшини, історія Слобідської України. В. Стадниченко простежує етапи увічнення пам‟яті про 

філософа від часів царату до сьогодення. У такий спосіб, «снопик до снопика», автор довершує оповідь. 

Лаконічно й точно змальовано в повісті сенс життя й смерть українського філософа: «ніколи і ні в 

чому не хитрував Григорій Сковорода ні перед собою, ні перед людьми. І зараз, у ціхвилини, він так само 

прямо, ясно дивився в темінь ночі за вікном, яка, він це знає, вже не зміниться світанком». 

На ранок – треті півні проспівали – пішов перший сніг. У ледь просвітленій синяві вікна замерехтіли 

лапаті, мокрі сніжинки. Вони билися обвікно й безсило сповзали по склу. Та навіть коли б їм вдалося 

залетіти в кімнату, то, нечутно падаючи на полотняну сорочку, на просвітлене лице Григорія Сковороди, 

вони б уже не розтанули» [7, с. 66].  

У повісті простежується вплив гуманістичних ідей відомого філософа на автора, про що останній 

неодноразово зазначає у творі. Сучасний письменник наголошує на життєвості й актуальності вчення 

українського мислителя: «…хто хоч раз зустрівся з Сковородою – в музеї, на сторінках його книг, на його 

мандрівній стежці, той обов‟язково повернеться до філософа і поета. Сковорода назавжди «ловить» 

кожного свого нового знайомого» [7, с. 68]. Протягом багатьох років учення українського філософа 

спрощували й обмежували. Новий епохальний виток цивілізації сприяє розумінню інтелектуальної глибини 

й гуманістичної всеосяжності творчого доробку Сковороди, спонукає переглянути та по-новому збагнути 

його спадщину.  

Заключна частина повісті В. Стадниченка підсумовує невмирущість і вічність ідей українського 

мислителя: «Здавалося б, тепер можна поставити в куток у хаті дорожню палицю, стерту до полиску 

правицею у мандрах сковородинівськими шляхами. Поставимо крапку в розповіді про побачене, почуте, 

пізнане». 

Не дає зробити цього Сковорода. Світ не спіймав вільнодумця й волелюбця. Він сам вловив 

назавжди наш час, став, як євангельський апостол, «ловцем людей», повів їх за собою в новий, у «горній 

світ» [7, с. 72]. Світ, у якому «все нове: нові люди, нова твар, нове творіння – не так, як у нас під сонцем усе 

мотлох мотлоху й марнота марнот» [7, с. 73]. 

Письменники, які працюють у лакуні художньо-біографічної прози, традиційно (у своїй більшості) 

використовують для власної творчості жанри великих і середніх епічних форм, як-от: епопеї, романи, 

повісті та їх численні й різноманітні модифікації. Водночас, не можна стверджувати, що до жанрів малої 

прози при створенні життєписів не звертались взагалі. Для прикладу можна взяти шевченкіану, яка налічує 

значну низку нарисів, есе, оповідань. 
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Звертання письменників до малих жанрових форм епосу не випадкове. У зв‟язку з невеликим обсягом 

оповідання, новела, нарис висвітлюють один чи кілька епізодів з життя відомої в історії особистості, 

акцентують увагу на певному конфлікті чи проблемі, вирішують їх, а також характеризуються лаконічністю, 

поглибленою психологізацією, зручністю в показі подій розповідної структури. Загальна комунікативна 

спрямованість жанрів малого епосу обумовлена прагненням донести до реципієнтів конкретний проблемний 

аспект, певну ситуацію, які потребують етичної оцінки. 

Відповідаєцим аспектам новела Ю. Мушкетика «Диявол не спить»(1999). У виданні заявлено, що твір є 

оповіданням. Це суперечить визначенню літературознавчого поняття: «Оповідання вимагають 

нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери показані здебільшого у 

сформованому вигляді... Конфлікт в оповіданні, якщоє, то не такий гострий, як у новелі» [3, с. 522]. Твір 

Ю. Мушкетика повністю відповідає жанровим параметрам новели: «Новела ...– невеликий за обсягом 

прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом... Персонажами новели є 

особистості, як правило, цілком сформовані, що потрапили в незвичайні життєві обставини. Автор у новелі 

концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань і настроїв. Сюжет новели простий, 

надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної чи психологічної несподіванки» [3, с. 510].  

У центрі новели – постать відомого українського філософа Григорія Савича Сковороди. Його образ 

зустрічаємо в художній літературі й раніше, «від написаної Михайлом Ковалинським «в древнем вкусь» 

«Жизни Григорія Сковороды» (1794) [5, с. 7] до творів сьогодення: В. Поліщук «Григорій Сковорода» (1929), 

Л. Ляшенко «Блискавицятемноїночі», Вас. Шевчук «Григорій Сковорода» (1969), «Предтеча» (1972), 

І. Пільгук «Григорій Сковорода» (1971), І. Драч, С. Кримський, М. Попович «Григорій Сковорода» (1984), 

В. Стадниченко «Наш перший розум» (2002). Ю. Мушкетик звернувсядо малої прози для зображення постаті 

українського філософа, його духовного світу на останньому етапі життя. 

Твір містить усього два епізоди: дві зустрічі Г. Сковороди з його колишніми однокурсниками-спудеями 

по Києво-Могилянській академії. На початку новели вміщено розширену експозицію – пластичні картини 

природи. Вони обумовлюють аксіологічні чинники твору – цінність пізнання себе й світу. Роль пейзажів і 

звукопису в композиційному, художньо-образному й філософському аспектах суголосна зображенню 

психологічних портретів Сковороди: бузок – весна, дощ – рух і життя, зорі й мелодія – вічність і безсмертя 

мислителя. Подібне змалювання не суперечить пантеїстичним поглядам самого філософа. 

Перший епізод – зустріч з митрополитом Київським Самуїлом Миславським, представником офіційної 

духовної еліти. Відображаючи художньо-психологічний портрет Миславського, який виступає антиподом 

Г. Сковороді, автор наголошує на детермінованості безплідності заздрощів: «...зів‟яв «цвіт поміж 

іншими» [6, с. 11]. Антитезою виступає «філософія серця», антропоцентризм (Д. Чижевський) українського 

мислителя: «Рідне щастя не в знатному чині, не в тілі дарування, не в красній країні, не в славному віці, не в 

високих науках, не в розкошах багатства...» «Корінь всьому – серце», «не плоть наша – людина, а мисль ». І 

шлях до щастя через «сердечні пещери» [6, с. 12].  

Національно-філософська ідея кордоцентризму й чистоти людської душі як найвищого духовного 

скарбу має давні витоки й сягає праці митрополита Іларіона «Слово о Законі і благодаті». А в листі (грамотці) 

Володимира Мономаха до Олега Святославича читаємо: «А душа мені своя лучча од усього світу 

сього» [4, с. 464]. С. Єфремов, осягнувши світоглядні позиції Г. Сковороди, називає науку українського 

філософа «етичним гедонізмом» [2, с. 217], бо все в нього зводиться до морального задоволення у сфері 

етичних стосунків, до чого відносить і постійні пошуки щастя, і вічне «пізнай себе », і внутрішнє задоволення 

в правді й добрі, і правила праведного життя. Вдаючись до побіжного викладу провідних постулатів вчення 

Г. Сковороди, автор стверджує істину про Бога як вищу духовну силу: «Бог над ним, але й з ним, у ньому. Він 

скрізь і всюди. Навіть у отому полив‟яному черепку під тином. Найперше ж у мислі людській, у серці. Бог – 

це мисль, це – правда, це – істина. Це друг людини, а не наглядач за нею» [6, с. 14]. 

Розмова з вельможним отцем церкви виявляє духовну перевагу мандрівного філософа, який «роздає 

свою душу, як щире золото. По промінчику, по дрібці. Піснями, порадами, повчаннями» [6, с. 16]. 

Другий епізод новели містить оповідь про зустріч Сковороди з іншим колишнім спудеєм Сидором 

Даниленком на прізвисько Корінець. Колись вінбув «найбільший чиряк академії. Забіяка, лінтюх, хитрун, 

дотепник. Дотепник грубий і злий. З його дотепів сміялися, їх чекали, їх боялися» [6, с. 21]. Найчастіше для 

своїх грубих витівок він обирав Грицька Сковороду. Тепер, при випадковій їх зустрічі, Корінець – дяк-

пиворіз, брудний, з досить темним минулим, з потягом до епікурейства (у ставленні до жінок, їжі, напоїв). 

Знову, як і при першій зустрічі з Миславським, автор змальовує антипода Г. Сковороді. Із зображення їх 

студентських років аж до кінця твору простежуємо чіткі алегорії: Бог і Диявол, добро й зло, правда й кривда, 

праведність і гріх. На цій алегорії вибудовані діалоги Сковороди й Корінця, які містять у собі неприкриту 

антитезу. Наприклад, дяк-пиворіз закидає філософу: «Що ти про неї (людину – І. А.) можеш знати, коли сам 

прожив у коконі? 
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– Прожив і живу серед людей... 

– У власному коконі. Власної душі, власних думок. «З людьми, для людей». Зробив кому-небудь 

справжнє добро? Пожалів кого-небудь? Окрім пташки жовтобокої... Гетьманщину касували, ти пісеньки писав 

до «Саду Божественного», Січ руйнували – писонув «Змія Ізраїльського ». Ярмо кріпацьке одягли й занози 

всунули...» [6, с. 23-24]. 

Інсинуації Корінця – звинувачення в злопророцтві мислителя, який входить у конфлікт із буденним, 

дріб‟язковим оточенням, – протиставляється внутрішній спокій, благородство, витримка й моральна чистота 

українського філософа: «Я не помічаввсього того, всіх кривд. І став над кривдниками. І тим осудив 

навічно» [6, с. 24]. 

Думки про соціальний і політичний індиферентизм Г. Сковороди простежується в літературознавстві 

(П. Житецький, М. Возняк). М. Грушевського вражало, що український мислитель, «живо реагуючи на вади 

церковного життя», у той самий час, за його словами, «мовчки обходив кудибільш яскраві й болючищі 

аномалії сучасного життя політичного, соціального, національного... Усі це були, мабуть, для нього речі 

другорядні у зіставленні з головним, що його цікавило: практичним моральним ідеалом...» [1, с. 295]. А 

сучасний дослідник Ю. Барабаш зазначає: «Поезія Сковороди – не стільки гімн етичній істині, знайденій 

назавжди, скільки «кардіограма» процесу пошуку цієї істини, пошуку важкого, сповненого внутрішнього 

драматизму і насправді безмежного» [1, с. 329]. 

Прикінцевий пейзаж символізує безсмертя духовної істини: «Небо було вимите, чисте, напоєне запахом 

дощу. Над обрієм горіла ранкова зірниця. Ясна, наче вічність. Сковорода взяв сопілку і заграв. Вічна як світ 

мелодія полилась у вікно» [6, с. 26]. 

Отже, Ю. Мушкетик, послуговуючись шекспірівським афоризмом «світ – театр», змальовує у творі 

різні життєві шляхи й моральні позиції Миславського – Сковороди – Корінця. 

Про політичний і соціальний індиферентизм українського філософа однозначної відповіді немає. 

Ю. Мушкетик так само не дає її. У цьому сьогодні можна вбачати позитив, оскільки для доби перехідної 

(яким було й ХVІІІ століття Г. Сковороди) це завжди альтернатива творчості, це проблема й для сучасних 

авторів. 

На амбівалентності постаті українського мислителя наголошував І. Франко в статті «Сочинения 

Григория Саввича Сковороды»: «Доля поставила його на розграні двох великих епох... лучить в собі 

Сковорода обі ті суперечні течії в одну вельми оригінальну й характерну цілість. Можна би сказати, що се 

старий міх, налитий новим вином. Все в ньому: пригоди і спосібжиття, вдача, мова, форма писання – все має 

отой двоїстий характер, являється мішаниною старої традиції з новим духом» [10, с. 434]. Можливо, у 

«назіданіє» сучасним авторам – бути певними своєї дороги на роздоріжжі – Ю. Мушкетик і написав новелу. 

Відтак і заголовок «грає » на цю концепцію, адже Сковорода – «старчик», а «диявол не спить» і на його 

дорозі. Кожна людина – індивідуальна, неповторна – усе життя духовно зростає або падає ниц. На її шляху 

може з‟являтися маса страждань, випробувань, які їй посилає життя. Переборення спокус, духовне очищення 

– катарсис – є новим витком угору. 

Таким чином, новела Ю. Мушкетика відзначається особливим психологізмом, лаконізмом, 

довершеністю мови й стилю, глибокою художньою інтуїцією. Автор намагається з‟ясувати чинники 

нетлінності духовного досвіду геніальної творчої особистості в контексті кардинальної проблеми третього 

тисячоліття – синергетичної концепції „людська душа і Всесвіт”. 

Отже, простежуючи за втіленням художньо-зображувальних засобів у жанрах біографічної прози, 

пересвідчуємося, що пріоритетів набувають твори асоціативно-психологічного типу. Це обумовлено 

традиціями української літератури, де завжди сильним було ліричне й сповідальне начало. Фрагментарність 

оповіді дозволяє зменшити обсяг творів середніх і малих епічних форм і одночасно акцентувати увагу на 

окремих епізодах і сценах. Спираючись на документальні матеріали, подібна архітектоніка художніх 

життєписів не порушує їхньої внутрішньої цілісності. Подібні твори інтригують реципієнта своєю 

лаконічністю та динамізмом оповіді. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены современные особенности развития малого и среднего 

предпринимательства в Республики Беларусь. Изучены меры, направленные на либерализацию условий 

ведения предпринимательской деятельности и формированиеблагоприятной среды для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской инициативы и 

деловой активности граждан с учетом их потребностей, а также определены проблемы, по-прежнему 

сдерживающие развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в стране, предложены 

дальнейшие меры по их нивелированию. Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

предпринимательская деятельность, субъекты малого и среднего предпринимательства, инфраструктура 

поддержки, центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, 

государственная поддержка. 

 

В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически развитых государств, 

устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности малого и среднего 

предпринимательства.  

Данный сектор экономики является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто 

изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является 

фундаментом для возникновения условий интенсивного экономического роста. 

Развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь является 

одним из приоритетных направлений развития национальной экономики. 

Малый и средний бизнес формирует более четверти всего ВВП страны, 30% валовой добавленной 

стоимости, 48% экспорта товаров и 40% экспорта услуг, обеспечивает рабочими местами треть занятых в 

экономике и более трети налоговых поступлений в бюджет [1].  

В целях обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

разработана Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» 

на 2021-2025 годы, в которой определены цель и приоритетные направления развития. 

Основной целью развития является формирование благоприятной среды для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей.  

Приоритетами Государственной программы являются: стимулирование деловой инициативы 

граждан; улучшение деловой среды для роста предпринимательской активности; стимулирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию высокопроизводительных, 

экспортоориентированных и инновационных организаций. 

Необходимо отметить, что реализация Государственной программы будет способствовать 

достижению Целей устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, в том числе Цели 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям», а также выполнению основного этапа Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период 

до 2030 года. 

В настоящее время в Республике Беларусь созданы благоприятные условия ведения бизнеса, 

подтверждением этому является рейтинговая оценка Всемирного банка «Doing Business 2020». В отчете 

Всемирного банка «Doing Business 2020» Республика Беларусь заняла 49-е место среди 190 экономик мира. 

Одновременно наша страна получила 74,3 баллов из 100 возможных по показателю благоприятности 

условий ведения бизнеса. По итогам рейтинга отмечены позитивные изменения по таким показателям как: 

– регистрация предприятий (время на регистрацию составляет 8,5 дней; при этом зарегистрировать 

предприятие в Беларуси быстрее, чем в среднем в регионе Европы и Центральной Азии (11,9 дней) и 

странах ОЭСР (9,2 дня); 

– получение разрешения на строительство (время на получение разрешения сокращено до 158 дней, 

что быстрее, чем в среднем в регионе Европы и Центральной Азии (170,1 дней); 

– подключение к системе электроснабжения (уменьшена стоимость подключения до 84,4% от дохода 

на душу населения, что ниже чем в таких странах ОЭСР, как Бельгия (93,3%), Дания (100,1%), Италия 

(138%), Латвия (233,4%); 
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– разрешение неплатежеспособности (увеличен коэффициент возврата средств до 40,2 центов за 

доллар, что больше чем с среднем в регионе Европы и Центральной Азии (38,5 центов за доллар); 

– налогообложение (время на уплату налогов составило 170 часов в год, что лучше, чем в среднем в 

регионе Европы и Центральной Азии (213,1 часов в год) и близко к уровню ОЭСР (158,8); 

– международная торговля (сокращена стоимость прохождения пограничного и таможенного контроля 

в процедуре экспорта и время прохождения пограничного и таможенного контроля в процедуре импорта. 

При этом условия для осуществления международной торговли на протяжении последнего ряда лет в 

нашей стране оцениваются как лучшие, среди членов ЕАЭС (Беларусь занимает 24 место, Армения – 43, 

Кыргызстан – 89, Российская Федерация – 99, Казахстан – 105), а также в сравнении с лидерами рейтинга 

Новой Зеландией (63) и Сингапуром (47) [3]. 

Согласно данным отчета за оцениваемый период было зафиксировано одно регуляторное изменение, 

которое усложняет ведение бизнеса. По мнению Всемирного банка, была ослаблена защита миноритарных 

инвесторов в связи с увеличением предельного срока раскрытия информации о сделках с 

заинтересованностью аффилированных лиц. 

Таким образом, по сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций 

рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост. Снижение 

позиции Республики Беларусь в рейтинге «Doing Business 2020», в целом и по ряду компонентов во многом 

объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по 

десяти контролируемым компонентам рейтинга. Однако, с учетом традиционного перерасчета данных 

рейтинга, по 9 из 10 показателей благоприятности условий ведения бизнеса позиции Беларуси относительно 

собственных результатов прошлого года улучшились либо остались на прежнем уровне, а по одному – 

снизились на два балла.  

Кроме того, в течение трех последних лет в Республике Беларусь принят ряд мер, направленных на 

либерализацию условий ведения предпринимательской деятельности к числу основных из них следует 

отнести:  

– сведение к минимуму регулирующих функций государства в экономической сфере;  

– сокращение сроков принятия административных решений; 

– сокращение количества лицензируемых видов деятельности и упрощение требований и условий их 

осуществления; 

– предоставление возможности льготного кредитования начинающих предпринимателей (низкая 

процентная ставка и длительный срок погашения). 

В настоящее время 29 видов деятельности выведено из числа предпринимательской, заниматься 

которыми можно без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при условии уплаты 

единого налога с учетом отдельного региона и вида осуществляемой деятельности. Данное нововведение 

благоприятно повлияло на развитие экономики страны, так в 2020 году было зарегистрировано более 91 

тысячи самозанятых, а поступления в бюджет составили 8 миллионов рублей.  

Созданы и благоприятные условия для желающих заняться ремесленным делом.  

Сегодня ремесленники обязаны уплатить ремесленный сбор в размере двух базовых величин (58 руб.) в 

год, подать заявления в налоговые органы и в течение полугода со дня постановки на налоговый учет 

приобрести книгу учета проверок. Ремесленники имеют право изготавливать практически неограниченный 

ассортимент товаров, используя при этом новые материалы и любые ремесленные техники. 

В Республике Беларусь создана и действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, состоящая из 113 центров поддержки предпринимательства (ЦПП) и 26 

инкубаторов малого предпринимательства (ИМП). Однако различная концентрация субъектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также самих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отдельных регионах страны, вызывает неравномерное его развитие по регионам.  

По состоянию на 1 ноября 2021 года больше всего центров поддержки предпринимательства 

сосредоточено в г. Минск – 30, второе место приходится на Гродненскую, Минскую и Брестскую области, где 

сосредоточено соответственно 20, 18, 16 ЦПП. В Могилевской области функционирует 13 ЦПП, Витебской 

области – 9, Гомельской области – 7. По состоянию на 1 ноября 2021 года в г. Минск функционирует 7 

инкубаторов малого предпринимательства. В Брестской – 4, Минской – 4, Могилевской – 4, в Витебской и 

Гомельской областях по 3 ИМП, в Гродненской области функционирует только 1 ИМП [2]. 

Неравномерное развитие предпринимательства в регионах республики обусловлено прежде всего 

различным географическим положением, наличием сырьевых и трудовых ресурсов; уровнем концентрации и 

специализации региона; отраслевой направленностью субъектов крупного, среднего и малого бизнеса 

сосредоточенных в регионе; уровнем доходов населения; наличием недостаточно развитой инфраструктуры, 

отношением и поддержкой со стороны местных властей.  
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Так, например, оценка итогов развития малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах 

Республики Беларусь в 2020 году позволила отметить, что Гомельская область по ряду оцениваемых 

показателей (валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость, выручка организаций и ИП от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, объем промышленного производства и др.) находится на 

последнем месте среди других областей республики. Причина сложившейся ситуации кроется в том, что 

Гомельская область относится к промышленно развитым областям страны, где сосредоточены такие 

промышленные гиганты как ОАО «Гомсельмаш», ОАО «ГЛЗ» Центролит», Белорусский металлургический 

завод и др., данные предприятия позволяют обеспечить занятость населения от 700 до 1500 человек. Поэтому 

к основным видам деятельности, которыми занимаются субъекты малого и среднего предпринимательства в 

Гомельской области в основном относится оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, 

строительство, сельское и лесное хозяйство.  

В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты интересов субъектов МСП на 

внешних рынках, роста их потенциала и доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в объеме 

экспорта в Республике Беларусь разработан комплекс мер государственной поддержки малых и средних 

предприятий, который предусматривает использование торгово-экономических, организационных, 

финансовых, информационно-консультационных инструментов. Особое внимание со стороны государства 

сегодня уделяется финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ориентированных на экспорт.  

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется со стороны 

коммерческих и некоммерческих структур с применением различных форм и способов финансирования в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров, работ, 

услуг» а также в соответствии с Положением об официально поддерживаемых экспортных кредитах. В 

настоящее время финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается: 

– областными исполнительными комитетами; 

– банками Республики Беларусь (12 коммерческих банков и ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь); 

– лизинговой компанией ОАО «Промагролизинг»; 

– Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей; 

– Государственным внебюджетным фондом социальной защиты населения Республики Беларусь. 

Основными приоритетными направлениями для оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства являются: 

 внедрение новых технологий; 

 расширение экспортного потенциала, производство импортозамещающей продукции; 

 создание и расширение материально-технической базы; 

 приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт основных 

средств. 

Размер субсидий для жителей сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем 

безработицы равен 15 БПМ, при установленном размере бюджета прожиточного минимума для данных 

категорий граждан 283 руб. 46 копеек. Для безработных лиц, в целях организации предпринимательской 

деятельности размер субсидии составляет 20 БПМ, в остальных случаях – 11 БПМ. 

Задача имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства заключается в наличии в 

каждом регионе доступного для субъектов малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества 

и технологического оборудования, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, при 

условии их эффективного использования. 

Информацию о неиспользуемых или неэффективно используемых капитальных строениях (зданиях, 

сооружениях), производственных площадях, незавершенных, законсервированных капитальных строениях, 

находящихся в государственной собственности, предназначенных для продажи и сдачи в аренду можно 

узнать: 

 на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь ( www.gki.gov.by ); 

 в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества; 

 на сайтах Гомельского областного территориального фонда государственного имущества 

( www.gomeloblim.gov.by), городского и районных исполнительных комитетов; 

 в газетах «Гомельская правда» и «Сельская газета»; 

 на радиостанциях и в автобусах городских маршрутов. 

В каждом районном исполнительном комитете области созданы комиссии по развитию 

предпринимательства и организации новых производств. 

http://www.gki.gov.by/
http://www.gomeloblim.gov.by/
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Облисполком в каждой области на постоянной основе проводит консультации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по разъяснению вопросов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Действуют специальные рубрики в областной, городских и районных газетах в целях популяризации 

предпринимательской деятельности. 

Систематически проводится широкомасштабная разъяснительная работа налоговыми органами в 

каждой области в целях соблюдения действующего законодательства. Плательщики налогов 

информируются посредством размещения изменений в законодательстве и его применения на практике в 

виде вопросов – ответов на сайтах глобальной компьютерной сети Интернет. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на ряд мер, направленных на либерализацию условий 

ведения предпринимательской деятельности, в Республике Беларусь на развитие малого и среднего 

предпринимательства негативное влияние оказывают общие проблемы развития страны, среди которых 

можно выделить:  

– дисбаланс в развитии столицы, областных центров и остальных районов Беларуси; 

– высокую централизацию государственного управления, ограниченность полномочий и 

экономической базы местных органов власти;  

– недостаточно развитое взаимодействие государственного сектора, частного бизнеса и 

общественности в целях развития территорий; преобладание, как и в целом по стране, материалоемких и 

энергоемких производств;  

– недостаточное количество источников доходов в регионах при наличии неиспользованных 

ресурсов (к примеру, земли и недвижимости); 

– недостаточно развитая инфраструктура и условия проживая в отдельных районах.  

Поэтому дальнейшие усилия со стороны государства должны быть направлены на формирование 

благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их 

потребностей; на совершенствование мер стимулирования развития МСП в отдельных районах с целью 

сокращения дисбаланса, связанного с их территориальным размещением; на совершенствование 

направлений развития инфраструктуры малого бизнеса;на снижение административных барьеров и 

развитие предпринимательской инициативы населения страны.  

В перспективе реализация данных направлений позволит существенно улучшить структуру 

белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост 

доходов населения. 
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ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА «М’ЯКОЇ СИЛИ» США 

 

Стаття присвячена характеристиці інституцій та інструментів політики «м’якої сили» США. 

З’ясовано, що в Сполучених Штатах сформована потужна та дієва система державних та недержавних 

органів, покликаних проводити політику публічної та культурної дипломатії у світовому масштабі. 

Ключові слова: «м’яка сила», США, публічна дипломатія, культурна дипломатія. 

 

Сьогодні «м‟яка сила» Сполучених Штатів, орієнтована на просування американських цінностей і 

уявлень про світоустрій (індивідуальна свобода, права людини, демократичні механізми, ринкова економіка, 

правова держава і громадянське суспільство), перетворилася на дієвий ресурс дипломатії, що впливає на 

політику та логіку поведінки акторів в міжнародних відносинах.  

Функціонування зовнішньополітичного механізму США в сфері використання методів і засобів «м‟якої 

сили» можна класифікувати в двох напрямах – офіційному та неофіційному. 

Однією з основних установ американського уряду, відповідальних за реалізацію зовнішньої культурної 

політики, є Бюро у справах освіти і культури (Bureau of Educational and Cultural Affairs) в структурі 

Держдепартаменту США. Бюро покликане сприяти розвитку взаєморозуміння між США та іншими 

державами за допомогою розробки та здійснення міжнародних освітніх програм і семінарів [4, с. 155]. 
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Установа забезпечує розвиток зв‟язків на особистому, професійному та інституційному рівнях між 

приватними особами та організаціями в США і за кордоном, а також інформує світову громадськість про 

американську історію та сучасність, мистецтво такультуру.  

Бюро у справах освіти та культури, зокрема, виступає з ініціативою і сприяє здійсненню наступних 

програм: 1) програма Фулбрайта, що надає гранти аспірантам, дослідникам, викладачам і керівникам; 2) курси 

з вивчення англійської мови, створювані відділом програм з англійської мови, метою яких є сприяння 

взаєморозумінню між США та іншими країнами, де вони відкриваються; 3) програми для Росії, країн СНД, 

східноєвропейських і балканських держав, які передбачають надання стипендій, а також сприяють розвитку 

зв‟язків на інституційному рівні; 4) через відповідну службу надає інформацію про нові гранти і культурно-

освітні програми з обміну як для приватних осіб, так і для наукових і некомерційних організацій; 5) підрозділ 

по інформації та ресурсів у сфері освіти (Educational Information and Resources Branch) розвиває популярність і 

підвищує престиж американської вищої освіти за кордоном; 6) програми з вивчення США покликані 

поліпшити знання про Сполучені Штати зарубіжних студентів за допомогою організації літніх семінарів, 

форумів і т.д.; 7) освітні партнерські програми націлені на підтримання контактів між американськими та 

зарубіжними установами в сфері середньої та вищої освіти; 8) відділ цивільних обмінів (Office of Citizen 

Exchanges) бере участь у розвитку культурних і молодіжних програм у співпраці з некомерційними 

організаціями США; 8) програма із захисту міжнародного культурного надбання заснована з метою 

демонстрації відповідальності США за збереження культурних пам‟яток в інших країнах;9) посольський фонд 

збереження культурної спадщини (Ambassador‟s Fund for Cultural Preservation) націлений на надання допомоги 

країнам, що розвиваються в збереженні їхньої культурної спадщини та демонстрацію поваги, яку виявляє 

США по відношенню до інших культур [3, с. 103-104]. 

Держдепартамент також активно розвиває програми по зміцненню культурних контактів із 

зарубіжними партнерами і популяризації американської культури та мистецтва через проекти: 1) Ініціатива в 

сфері виконавського мистецтва – проект, спрямований на забезпечення фінансування бюджетів 

американських посольств з метою організації гастролей майстрів виконавського мистецтва з США в країнах 

перебування американських дипмісій; 2) «Ритм дороги – американська музика за кордоном» (Rhythm Road – 

American Music Abroad) – програма по організації гастролей американських музичних колективів за кордоном, 

як правило, джазових і хіп-хоп виконавців; 3) держдепартамент забезпечує офіційне представництво 

американського сучасного образотворчого та інших видів мистецтва на великих міжнародних виставках, бере 

участь в організації виїзних експозицій американських художників; 4) проводиться окрема кінематографічна 

програма у співпраці з Кінематографічною асоціацією США та іншими організаціями при підтримці 

комерційних структур, спрямована на організацію та проведення за кордоном під патронажем американських 

посольств кінофестивалів, спрямованих на демонстрацію не тільки голлівудських блокбастерів, а й 

голлівудської класики, а також незалежного кіно [4, с. 157]. 

Фінансування програм Бюро у справах освіти і культури здійснюється як за рахунок коштів як 

федерального бюджету, так і приватного капіталу. З точки зору неурядової підтримки найбільш помітними і 

відомими програмами Бюро є згадувана Фулбрайтівська програма, а також програма для іноземних гостей 

(International Visitor Program). Цікаво, що фінансування культурних програм за кордоном іноді проходить 

через бюджети територіальних бюро Держдепартаменту. Крім того, на реалізацію проектів по двостороннім 

культурним обмінам чималі асигнування виділяються з боку держав-учасників проектів. Наприклад, в 2001 р 

іноземні уряди виділили 27,9 млн доларів США на підтримку наукових обмінів по лінії двосторонніх комісій 

Фулбрайта [9]. 

Якщо Державний департамент є дипломатичним відомством йісторично брав участь в реалізації як 

політики «жорсткої сили», так і «м‟якої сили», то Агентство США з міжнародного розвитку було утворено 

саме для просування інтересів країни «м‟якими» методами. Будучи утвореним в 1961 р. (Актом про зовнішню 

підтримку), ця інституція об‟єднала в собі існуючі на той момент різні зовнішньополітичні програми країни. 

Сьогодні Агентство США з міжнародного розвитку курує виключно невійськову допомогу США іншим 

країнам, при цьому знаходиться в тісному контакті з Державним секретарем США, хоча формально і 

залишається незалежним від Державного департаменту інститутом і не знаходиться в його прямому 

підпорядкуванні. 

Ключовими цілями своєї діяльності Агентство з міжнародного розвитку США називає такі: 1) сприяння 

економічному процвітанню; 2) зміцнення демократії та належного управління; 3) захист прав людини; 4) 

поліпшення здоров‟я населення світу; 5) підвищення продовольчої безпеки і сільського господарства; 6) 

поліпшення екологічної стійкості; 7) подальша освіта; 8) допомога в запобіганні тавідновленні після 

конфліктів; 9) надання гуманітарної допомоги в разі стихійних і техногенних катастроф [10]. 

У США інститут філантропічних фондів став одним з найважливіших політико-економічних важелів 

управління, в тому числі глобальними процесами. Це свого роду мережа спеціально створених установ, в якій 
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сконцентровані мільярдні кошти, певною мірою звільнені від виконання чисто економічних функцій, і 

основний напрям діяльності яких націлений на здійснення як політичного, так і економічного впливу. На 

думку фахівців, нині ніщо не приносить американському капіталу таких стійких економічно і політично 

вигідних дивідендів, як філантропічна діяльність, а найбільшу віддачу отримують провідні групи 

американського фінансово гокапіталу. Виділяються три головних напрямки, за якими діють основні 

американські філантропічні фонди: 1) розробка цілей і напрямів зовнішньополітичного курсу США на 

сучасному історичному етапі, а також стратегії і тактики для їх досягнення в майбутньому; 2) ідеологічне 

обгрунтування і соціально-економічне виправдання поставлених завдань, їх пропаганда в якості цілей, що 

відповідають інтересам американського народу; 3) підготовка, відбір і розстановка власних і зарубіжних 

кадрів для практичного здійснення глобальної політики США [4, с. 175-176].  

Філантропічні фонди і спонсорські установи стали своєрідною базою розгалуженої мережі різних 

організацій, яка включає так звані незалежні науково-дослідні та громадські організації, спільно фінансовані і 

керовані. До початку 1990-х рр. в США налічувалося понад 34 тис. благодійних фондів та організацій з 

сумарним капіталом, що значно перевищує 25 млрд дол. На найбільші фонди, такі як фонди Форда (з 

капіталом близько 12 млрд дол.), Ліллі (16 млрд дол.), Рокфеллера (3,3 млрд дол.), а також Карнегі, Джона і 

Кетрін Макартурів, Сороса та ін. припадає більша частина активів, зосереджених в благодійних фондах 

США [7, с. 38]. Всі вони відносяться до категорії цільових фондів, діють не тільки в національних, але і в 

світових масштабах, на відміну від значного числа інших фондів, які не виходять у своїй діяльності за рамки 

задоволення більш вузьких локальних інтересів. 

З 1970-х рр. відзначається значне зростання пожертвувань на благодійність з боку фондів і різних 

корпорацій США. У 1990 р. ними було витрачено близько 13 млрд дол., що майже в 5 разів перевищує подібні 

витрати в 1970 р.На культуру і мистецтво на початку 1990-х рр. було виділено 9 053 грантів на суму 639 млн 

дол.У 2000 р загальна сума пожертвуваних коштів склала, за даними щорічника Giving USA, 

203,5 млрд дол.або 2% валового національного продукту. Для наочності: це 558 млн дол. в день або 720 дол. в 

розрахунку накожного жителя США (в Канаді збір пожертвувань на одного жителя в 5 разів, в Англії –в 9 

разів нижче) [5]. Для порівняння: з вказаним рівнем філантропії порівнянна валова продукція таких 

виробничих галузей в США, як електронні комунікації (телефон, телебачення, радіо) такомунальний сектор 

(газ, електроенергія, санітарні послуги). Нижче цього рівня – обсяг продукції кожної з таких галузей, як 

промислове машинобудування, енергетичне обладнання і хімічна індустрія, а вище його лише будівництво та 

транспортні перевезення. На думку фахівців, жодна країна світу не може зрівнятися помасштабах 

благодійності з США, і досвід її організації вивчається в усьому світі. 

Слід також відмітити роль Конгресу США, яка полягає у формуванні законодавчої бази та забезпеченні 

функціонування внутрішньої і зовнішньої політики в різних галузях. Конгрес – засновник найбільших в США 

урядових організацій в сфері науки, культури і мистецтва, наприклад, Національного фонду мистецтв 

(National Endowment for the Arts), Національного фонду гуманітарних наук (National Endowment for the 

humanities) і т.д. До того ж Конгрес щорічно затверджує статті бюджету, призначені для фінансування 

культури, зокрема асигнування на утримання державних організацій (GSE – government sponsored 

enterprises) [8]. Крім двох вищезгаданих, до них відносяться такі установи, як Смітсонівський інститут, 

Національна галерея, Центр виконавського мистецтва ім. Дж. Кеннеді, Міжнародний центр Вудро Вільсона та 

ін. Безпосередньо або опосередковано ці установи беруть участь в здійсненні зовнішньої культурної політики 

американського уряду, що, зокрема, проявляється в організації і проведенні згаданих міжнародних 

культурних обмінів, організації виставок, взаємних обмінах експонатами тощо. 

Вагому роль в реалізації зовнішньої культурної політики США і програм публічної дипломатії в цілому 

відіграють неурядові організації (НУО). Крім федеральних відомств, на міжнародній арені діють сотні і тисячі 

НУО, які безпосередньо чи опосередковано виступають за захист американських національних інтересів і 

сприяють створенню позитивного образу США в світі. За деякими даними, тільки в зовнішньополітичній 

діяльності країни бере участь близько 15 тис. НУО, всього ж в США їх, за інформацією Держдепартаменту, 

понад мільйон [6, с. 251]. 

Під неофіційним сегментом реалізації Сполученими Штатами політики «м‟якої сили» в міжнародному 

масштабі розуміються такі опосередковані, але тим не менш вкрай ефективні важелі впливу, як вимір 

зовнішньої політики США, уособлений в першу чергу масовою культурою та її американським символом – 

Голлівудом. Голлівудський кінематограф – основний інструмент сучасної американської культурної політики, 

головний культурний продукт, ідеологічна зброя і один з найважливіших засобів формування іміджу цієї 

держави на світовій арені. До цієї категорії також належать засоби масової інформації, які є провідниками як 

офіційної, так і неофіційної зовнішньої інформаційної та культурної політики (телебачення, інтернет, шоу-

бізнес).  
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Незважаючи на те,що Голлівуд в багатьох країнах часто піддається критиці за свою «бездуховність» та 

комерціалізованість, саме продукція «фабрики мрій», що несе в собі «заряд» американських цінностей, 

американського бачення тих чи інших явищ і аспектів життя, користується великим попитом на переважній 

частині планети. «Касове» кіно дивиться величезна кількість глядачів по всьому світу, які формують своє 

уявлення про Америку за цим фільмам і сприймають їх як невід‟ємну частину американської культури, що 

посилено «експортується» і транслюється практично в усі регіони Землі. Державна ідеологія США часто 

визначає вектор розвитку творчої думки голлівудських режисерів і сценаристів, що, природно, відбивається 

на трансляції американських культурних цінностей зовні.  

До найбільш ефективних інструментів реалізації американської політики «м‟якої сили» відноситься 

американське телебачення, яке продає свої програми, фільми та серіали телеканалам в самих різних країнах за 

допомогою супутникового мовлення. Рейтинги в цій сфері бізнесу служать визначальним фактором, за них 

розгортається серйозна боротьба в конкурентному протистоянні телеканалів один з одним.Через канали 

телебачення багато в чому формується громадська думка, уявлення про навколишній світ, події тощо. Крім 

значної державної підтримки, провідний транслятор американської «м‟якої сили» – приватний сектор, який 

створив ряд впливових медіаімперій. Так, в 1979 р Р. Мердок створює News Corporation, найбільший 

американський медіаконгломерат, в який з часом входять телекомпанія 20 th Century Fox, телеканал Fox News, 

супутникові DTH оператори BSkyB, Sky Deutschland, Sky Italia, Foxtel, соціальна мережа MySpace, 

інформаційне агентство Dow Jones (включаючи службу Factiva), рекламне агентство News Outdoor, а також 

газети The Wall Street Journal, The Times, The Sun і New York Post. 1 червня 1980 р. американський бізнесмен і 

член Більдербергського клубу Т. Тернер запускає перший в світі цілодобовий телевізійний проект –CNN (The 

Cable News Network), новиниякого транслюються за допомогою сигналів 38 космічних супутників в 212 

країнах світу [4, c. 263-264]. 

Інтернет – один з передовихдвигунів американської поп-культури як частини «м‟якої 

сили» [2, c. 91].Політична активність громадських груп поступово переміщається в соціальні мережі, 

інтерактивні, розраховані на багато користувачів, веб-сайти, зміст яких наповнюється самими учасниками. 

Представляючи собою автоматизоване соціальне середовище, мережі дозволяють спілкуватися групі 

користувачів, об‟єднаних спільними інтересами. Запуск першої в історії соціальної мережі відбувся в1995 р. в 

Сполучених Штатах. Назва ресурсу зумовила його популярність – Classmates («Однокласники» –російський 

аналог). Початком буму соціальних мереж офіційно вважають 2003-2004 рр., пов‟язані зі створенням LinkedIn, 

MySpace і Facebook. З цього періоду соціальні мережі стають свого роду інтернет-притулком, де кожен може 

знайти технічну і соціальну базу для розвитку власної особистості. 

Таким чином, у США сформована потужна система державних та недержавних інституцій, покликаних 

проводити політику «м‟якої сили». Для просування інтересів країни «м‟якими» методами було створено 

Агентство США з міжнародного розвитку. Основним урядовим інститутом культурної дипломатіїСША є 

Бюро у справах освіти та культури Держдепартаменту.Офіційні інститути управління публічною і 

культурною дипломатією є дієвим засобом забезпечення національних інтересів і формування світової 

громадської думки. Також одним з найбільш ефективних інструментів реалізації політики «м‟якої сили» є 

інститут філантропічних фондів, які є локомотивами просування ідеології глобалізму. Великі фонди не тільки 

фінансуються і створюються політично орієнтованими інститутами, такими як аналітичні центри, але також 

відіграють ключову роль в організації освітніх установ. ЗМІ, Голівуд, Інтернет виступають основним 

інструментом трансляції американської культурної продукції та забезпечення «м‟якого» впливу і домінування 

Сполучених Штатів на більшій частині планети. Формуючи за допомогою цих каналів ліберально-

демократичне культурне середовище, американські соціальні мережі та ЗМІ відкривають шлях до зміни 

політичних та соціально-культурних процесів в небачених раніше масштабах. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: КОМПЕТЕНЦИИ И ФУНКЦИИ 

 

Статья посвящена рассмотрению существующих компетенций и функций современного 

руководителя и их значимости для управления организацией. Ключевые слова: руководитель, коллектив, 

компетенции, функции, организация. 

 

Ещѐ несколько десятилетий назад руководитель предприятия выполнял в основном хозяйственные 

задачи: обеспечение, координация процессов, словом, занимался решением насущных проблем. Со 

временем повышающийся уровень образования наѐмных работников, научно-технические нововведения, 

социальные процессы изменили взаимоотношения между руководством и коллективом. Основные функции 

руководителя современной компании тоже подверглись пересмотру. На сегодняшний день технологические 

процессы настолько усложнились, что руководитель просто не может обладать достаточной подготовкой, 

чтобы единолично управлять и контролировать деятельность многих квалифицированных специалистов. 

Так чем должен заниматься руководитель успешного предприятия? Давайте рассмотрим этот вопрос. 

Компетенции современного руководителя можно разделить на личностные, профессиональные, 

управленческие и, появившиеся не так давно, «современные». 

Рассмотрим компетенции подробнее.  

1) Личностные. Личностные компетенции закладываются природой, но поддаются корректировке. 

Если менеджер не стремится работать над собой, развиваться, это отражается на организации, еѐ позиции 

на рынке, сотрудниках. Он не может налаживать отношения с партнѐрами, подчинѐнными, принимает 

необдуманные решения, агрессивно относится к критике. 

К личностным компетенциям относятся: инновационность и новаторство; разработка грамотных 

решений; умение работать с любой информацией; достижение целей; саморегулирование, выдержка; 

инициатива, решительность; общительность, уверенность в себе; позитивное или адекватное отношение к 

подчинѐнным; ориентация на развитие; конструктивность к себе, коллегам. 

По мнению экспертов, есть необходимые в работе качества, которые руководитель может легко 

воспитать в себе, если приложит усилия. А есть те, которые выработать просто невозможно. Например, 

позитивное отношение к людям. Оно либо есть в человеке, либо нет. Если речь идѐт об отношении к людям 

вообще, а не к конкретному человеку, то у взрослого человека данную компетенцию в рамках отношений 

«сотрудник–работодатель» выработать практически невозможно. 

2) Профессиональные. Профессиональные компетенции включают в себя требования к конкретной 

профессии и к руководящей должности. Руководитель обязан знать всѐ о деятельности организации, 

управлять процессами и людьми, ориентироваться на достижения. 

К профессиональным компетенциям относятся: знания, навыки, приобретѐнные в ходе обучения и 

трудовой деятельности; ориентация на достижения, контроль; мотивирование и развитие работников; 

способность влиять на других людей; умение организовывать работу. 

3) Управленческие. Традиционными управленческими компетенциями руководителя считают 

лидерство, организаторские способности, стратегическое мышление, собственную эффективность. 

Руководитель должен знать технологические процессы, формировать команды, распределять работу, 

опираясь на способности подчинѐнных, точно и лаконично формулировать свои мысли. 

4) Современные компетенции эффективного руководителя. В идеале руководитель должен быть 

наделѐн значимыми общекорпоративными, личностными, профессиональными, управленческими 

компетенциями. Без них он не отличается эффективностью, не способен своевременно и качественно 

выполнять должностные обязанности. Но так как в последние годы требования к руководителю 

изменились, теперь он должен знать и уметь не только то, чему его научили изначально, но и то, что 

востребовано сейчас. 

В основном выделяют 3 компетенции: рeople management; коучинговое управление; высокий уровень 

жизненной энергии; рассмотрим их поближе. 

Под people management‟ом понимается ориентация на людей, а не на процесс. Крутой управленец 

отказывается от стереотипов в управлении персоналом. Он знает, что и в какой последовательности делать, 
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а также какой результат будет, но не отдаѐт сухие приказы. Руководитель с оптимизмом воспринимает 

креативные идеи и не мешает воплощать их в жизнь. Такой подход к управлению мотивирует и 

вдохновляет, а также способствует внедрению новых технологий и приѐмов. 

Коученговое управление в корне отличается от всех стилей, которые использовали ранее. 

Руководитель выступает в роли наставника, координирует и способствует достижению результата. 

Доброжелательная обстановка ведѐт к увеличению производительности труда и снижению числа ошибок. 

При этом сотрудники знают, что они всегда могут обратиться за помощью к начальнику. 

Высокий уровень жизненной энергии. Успешный руководитель буквально заражает других 

позитивностью, хорошим настроением и верой в светлое будущее. Даже в кризис он не унывает и 

подбадривает остальных. Подчинѐнные чувствуют заряд позитива, стараются перенимать модель 

поведения. 

Также можно выделить 5 функций руководителя: 

1. Стратегическая – постановка целей организации, разработка стратегии достижения цели и 

планирование деятельности. В обычных условиях она считается главной. 

2. Экспертно-инновационная (тесно связана со стратегической) – направляет процесс разработки и 

внедрения новых видов продукции и услуг, создает условия для организационных преобразований, 

консультирует подчиненных. 

3. Административная – целый ряд подфункций: 

- контрольная (оценка результатов деятельности, проведение ее необходимой корректировки); 

- организационная (распределение полномочий, задач, ресурсов, инструктирование и др.); 

- направляющая (координация работы исполнителей); 

- кадровая (подбор, расстановка, развитие персонала); 

- стимулирующая (убеждение и вдохновение работников, их поощрение и наказание). 

4. Коммуникационная – налаживание внутренних и внешних связей, проведение совещаний, 

переговоров, прием посетителей, ответы на письма и телефонные звонки, распространение информации, 

представительство и т.д. 

5. Социальная – создание в организации благоприятного морально-психологического климата; 

поддерживание существующих норм поведения и формирование новых; помощь подчиненным в трудную 

минуту. Появление этой функции обусловлено растущей ролью человеческого фактора в жизни 

организации. 

Итак, мы рассмотрели, какие компетенции имеет и какие функции выполняет руководитель в 

организации, а в заключение отметим личные качества, которые необходимо развивать каждому 

менеджеру. Эффективный руководитель обладает достаточной твѐрдостью в реализации принятых 

решений, несмотря на недовольство и возражения персонала. При этом «хороший» начальник всегда несѐт 

ответственность за свои действия, подавая пример подчинѐнным. Грамотный руководитель не стремится к 

тотальному контролю всех процессов вплоть до мелочей – он умеет делегировать полномочия, освобождая 

своѐ время для решения стратегических вопросов. Сегодня выигрывает тот руководитель, который умеет 

ценить профессионалов и понимает, что стратегический менеджмент рассматривает людей как самый 

ценный ресурс развития. Таков приблизительный портрет современного руководителя, который стремится 

обеспечить оптимальный подход к развитию бизнеса. 
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ПОЛІТИЧНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА  

ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОСТІ 

 

Стаття присвячена постановці проблеми та опису основних підходів до політичних мереж як однієї 

з сучаснихформ політичних комунікацій. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до вивчення та 

розуміння політичних мереж. Окреслено основні напрями використання політичних мереж та подальших 

досліджень в сфері новітніх мережевих комунікацій в політиці. Ключові слова: політичні комунікації, 

політичні мережі, політичний рій, віртуалізація політики, політична організація, символічна політика. 

 

Трансформація політичних систем та режимів сьогодні відбувається у більшості країн світу. 

Основний чинник, який часто докорінно змінює політичний процес – розвиток інформаційно-

комунікативних технологій. Технологія само про собі є нейтральною, але вона може бути використаною як 

для позитивних зрушень та оптимізації демократичного процесу, так і для посилення тоталітарних 

тенденцій, які також спостерігаються у сучасному світі. Так чи інакше, розвиток технологій позначається на 

всіх сферах суспільно-політичного життя. Разом з цим розвиваються й гуманітарні технології та знання, 

створюються нові підходи та актуалізуються новітні парадигми осмислення того, що відбувається у світі, а 

також в Україні.  

Одним з новітніх підходів до рефлексії суспільно-політичних процесів є т.зв. «мережевий підхід». 

Сучасний світ швидко змінюється та активно диференціюється, проявом чого є тенденції як для розвитку 

окремих колективів, спільнот та організацій, так різка уніфікація та індивідуалізація. Часто все це 

відбувається одночасно, що проявляється в ускладненні соціально-політичних комунікацій. Політичний 

процес медіатизується та віртуалізується і пересічний громадянин отримує з одного боку швидкий та 

легкий доступ до інформації та політичних комунікацій, а з іншого, наявний інформаційний шум та 

ускладнення суспільних процесів є основою для маніпуляцій громадською думкою та індивідуального 

сприйняттям політичної реальності. Методологічна основа політичних мереж дозволяє оптимізувати та 

уніфікувати окремі політичні процеси, а також є певною відповіддю на потенційну монополізацію влади, 

джерел суспільно-політичної інформації та комунікації. 

В основі мережевого підходу лежать розробки Т. Бьорцель, К. Дау,Г. Джордана, Е. Кляйна, 

Дж. Коппеньяна, Е. Луманна, Д. Марша, Д. Ноука, Л. Пала, Дж. Річардсона, Р. Родеса,Л. О‟Тул та ін. 

Історіографія розвитку мережевого підходу в політиці на сьогодні вже достатньо досліджена та 

пророблена [1]. Так, зародження цих ідей у наявній дослідницькій парадигмі виглядає, по-перше, 

відповіддю на вказані виклики сучасності і трансформацію політичної реальності. По-друге, поява цього 

концепту стала можливою завдяки проявленій неефективності плюралістичного та неокорпоративного 

підходів доопису та розуміння взаємодії між групами інтересівта державою. По-третє, мережевий підхід 

отримав поштовх через поширення досліджень економічної політики та зростання й розвиток соціальних 

рухів, ставши ефективним інструментом під час аналізу організаційних та інституційних особливостей 

розвитку громадянського суспільства. Нарешті, доцільність використання мережевого підходу була 

посилена тим, що державні інститутидотепер залишаються здебільшого розподіленими ієрархічними 

системами, що також закріплено нормативно, але вступати у взаємодію їм доводиться з інститутами 

громадянського суспільства та окремим індивідами, «ієрархія у якихне є чимось сталим чи раз і назавжди 

закріпленим, а часто навітьповністю відсутня чи недоступна для споглядання» [2, C. 66]. Відповідно, метою 

цієї статті є актуалізація та короткий опис мережевих підходів до вивчення політичної реальності, реалізації 

політики та функціонування інститутів громадського суспільства. Оскільки, згідно з існуючою політичною 

науковою течією [3] у мережевому підході, кордони у відносинах між інститутами держави та 

громадянського суспільства стираються та поглинаються віснуючих міжорганізаційних впливах та владних 

взаємодіях, то потрібно дослідити та зрозуміти теоретичні механізми цих відносин.  

Нові теоретико-методологічні підходи отримали концептуальний каркас завдяки дослідженням 

Т. Бьорцель. Власне, вона вперше ґрунтовно й розробила цей новий та цікавий концепт. Згідно з її 

підходами, мережа (network) є зв‟язком між індивідами, в основі якого лежить інтереси, а він сам є 

регулярними. Дослідниця описала ще й таку категорію, як «мережетворення» («networking»), 

щопредставляє собою створення мережі, зв‟язку між людьми та організаціями за допомогою новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. Коли активність окремих вузлів чи індивідів незначна 

з‟являються мережеві структури. Мережа в політиці є комплексом відносно стабільних відносин 
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неієрахічної та взаємопов‟язаної природи зв‟язків, що об‟єднують множину акторів, які обмінюються 

ресурсами та усвідомлюють, що співробітництво є найкращим шляхом досягнення спільних цілей [4]. 

Тобто головною ознакою функціонування мереж, за визначеннями дослідниці, стає саме відсутність 

ієрархії, навіть у достатньо сильно структурованих спільнотах. Розвиваючи цю думку далі, 

Т. Бьорцель [5]поділила мережі за: числом учасників та їх приналежністю, характеромінституціоналізації 

організації, сферою формування політики, розподілом ресурсів між учасниками, формуванням інтересів 

членів, ступенем концентрації влади. 

Р. Родс,розкриваючи сутність політичних мереж, запропонував власну типологію[6], згідно з якою 

виділяються: професійні мережі, політичні спільноти, мережі виробників, міжуправлінські мережі, 

проблемні мережі.  

Тобто крім відсутності ієрархії мережі характеризуються певною ідеєю, навколо якої вони 

створюються, як і традиційні організаційні порядки. Таким чином, ми приходимо до розуміння, що це 

просто нова форма політичної організації, яка стала можливою та ефективною саме через неефективність 

попередніх форм та вимог часу через розвиток інформаційно-комунікативних технологій. Залучення нових 

членів та включення до мережі відбувається у разі, якщо неофіт відповідає її цінностям. Цінності можуть 

створюватися як шляхом розповсюдження ідеї від певних лідерів, так і шляхом створення 

децентралізованих точок впливу, які разом виробляють спільну мету та фундамент існування. Завдяки 

децентралізації та відсутності єдиного центру зменшується ентропія та мережа стає здатною до 

самонастроювання, навіть у разі знищення одного чи декількох центрів прийняття рішень та продукування 

ідеологічних засад. Взаємодія відбувається відповідно до правил та протоколів, які прописані на початку 

створення мережі чи вироблені в ході її розгортання. Самоорганізація відбувається саме через механізм 

децентралізації, а часто навіть, ізоляції комунікацій на певних рівнях. Вузли мережі обмежуються у своїх 

контактах, тому вони обирають комунікації за пріоритетами цінностей або значущості на даний момент 

часу. А оскільки в мережі немає ієрархії та єдиного центру прийняття рішень, то такі системи цінностей 

можуть бути різними навіть в межах однієї політичної організації.  

Політичні мережі лежать в основі реалізації систем швидкого обговорення та донесення інформації. 

З‟являється такі феномени, як, наприклад, «форум думок» [7], на яких можливе обговорення на кшталт 

древньогрецької агори. Але постає питання імплементації таких рішень або хоча б створення та підтримка 

публічного дискурсу щодо питань, які піднімаються таким чином. На основі мережевих ресурсів 

формується відповідна мережева публічна політика, а паралельно з нею мережеве управління та електронне 

урядування. Високий ступінь політичної диференціації, яким характеризуються політичні мережі, дозволяє 

їм бути ефективними у будь-якому політичному полі і реалізовуватися як з боку влади, так і з боку 

потенційної опозиції. Тому з дослідницького погляду сьогодні стає надважливим питання, ким 

конструюються сучасні політичні комунікаціїта як.  

Одним з проявів мережевої форми існування сьогодні є присутність в інтернеті тієї чи іншої 

інституції – державного органу, партії, громадської організації тощо. Принципи мережевого підходу 

проявляються в оптимізації процесів надання державних послуг, зокрема через інтернет-сайти, месенджери 

та мобільні додатки. Показники інтернет-активності партій та громадських організацій зростають, оскільки 

знижують трансакційні витрати на утримання інформаційних служб, зменшують вартість та швидкість 

донесення повідомлень, дозволять більш точно працювати з референтними групами та цільовими 

аудиторіями, вивчаючи їх та враховуючи їх інформаційні портрети, потреби та інтереси. Інтернет-

повідомлення у такий спосіб стають ключовими у політичних комунікаціях. Їхніми основними функціямиє: 

інформаційна, комунікативна, організаційна, мобілізаційна, ідеологічна, просвітницька, маніпулятивна та 

інтерпретаційна. Тобто, фактично, інтернет-комунікації часто замінюють традиційні. Залишається 

актуальним питання доступу до інтернету або до технічних засобів звя‟зку (наприклад, смартфонів), адже в 

Україні офіційне покриття ще далеко від 100%, тому такі комунікації варто розглядати як засоби для 

експертів та активістів, які мають доступ, а вони вже можуть поширювати отриману інформацію 

традиційними способами. Значна частина активістів, політичних партій та лідерів сьогодні вже не мають 

звичайних громадських приймальнь, виходячи з вказаних причин, а віртуальні приймальні стають 

достатньою ознакою для ведення діяльності та створення ефекту присутності на території. З-рештою, 

комунікації у сучасних політичних мережах в країнах на кшталт України, де проблема з доступом 

залишається актуальною й досі, носять змішаний характер з паралельним існуванням новітніх та 

традиційних технологій.  

Зазначені процеси дозволяють говорити про окрему, т.зв. «мережеву ідентичність», яка може 

замінювати або ж посилювати традиційні прояви громадянської та політичної ідентичності. Тут головною 

проблемою, яка потребує якнайшвидшого вирішення, залишається ухід у віртуальність, що часто носить 

характер психологічних проблем за принципом втечі від реальності. Цей процес породив також таке явище, 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
71 

як слактивізм. У загальному плані цей феномен трактується як сукупність політичних та соціальних 

проблем, які, з одного боку, характеризуються легкістю вирішення, а з іншого, мають незначний 

практичний вплив. Яскравим прикладом слугує поведінка людини в соціальних мережах – обговорення, 

коментарі, але без наслідків та практичних дій. У такий спосіб відбувається фактична заміна практичної 

участі у політичному процесі, що, в цілому, вигідно владі, але не слугує розвиткові громадянського 

суспільства та всієї політичної системи.  

З іншого боку, новітні часи породжують і нові форми протестів. Мережеві форми протестної 

мобілізації демонструють свою ефективність вже друге десятиліття поспіль (починаючи з «арабської 

весни» та протестів у Великій Британії до сучасних рухів, як, наприклад, BLMу США). Останнім часом 

влада активно намагається взяти такі форми протестів під свій контроль завдяки запровадженню 

електронних засобів стеження та контролю. Тим не менше, мобілізація завдяки соціальним мережам, 

месенджерам та через чутки залишається ще достатньо впливовою формою протестних комунікацій в світі 

в цілому та Україні, зокрема. Потенціал впливу на владу мережевих організацій достатньо великий та ще не 

повною мірою оцінений. З іншого боку, мережевий підхід дозволяє й утримувати владу через створення 

організаційних форм її підтримки, поширення лояльності, нівелювання та каналізації протестів, вивчення та 

врахування громадської думки тощо. В межах такого підходу можливе управління новинами, причому як з 

погляду поширення, так і з погляду виявлення та боротьби з таким явищем як «fake-news».  

Наступним цікавим елементом використання мережевого підходу є політичний фандрайзинг, тобто 

пошук фінансування для досягнення політичних цілей та завдань. Найбільш яскравий та відомий приклад – це 

фандрайзингова мережева кампанія Б. Обами, яка довела свою ефективність на рівні великої розвиненої країни. 

Такі форми залучення до комунікації виявляються ефективними не тільки на такому рівні, але й у маленьких 

спільнотах чи за наявності обмежень з боку влади до діяльності чи фінансування окремих організацій.  

Нарешті, з‟явилося таке поняття як мережева партійна організація. Активно розвиваються віртуальні 

партії, кіберпартії тощо. Сьогодні ми вже маємо очевидні результативні приклади, такі як «Піратська 

партія» в Німеччині та Швеції, «Рух п‟яти зірок» в Італії тощо. Здебільшого ці партії мають чисто 

популістський характер, але так чи інакше всі вони досягли цілей задля яких створювалися та зрештою за 

невеликих інвестицій прийшли до влади. Нові методи вже мають власну історію та приклади осмислення й 

використання, що виявилося у розвитку т.зв. «принципу рою» [8], методику якого, згідно з авторським 

визначенням, моделями та прикладами, можна застосувати фактично у будь-якій організованій 

широкомасштабній діяльності.  

Всі ці вказані тенденції дозволяють констатувати наявність глибинних трансформаційних процесів 

суспільних відносин. Створюються та швидко розповсюджуються нові форми та моделі політичних 

комунікацій – віртуальні та символічні, ефективність яких часто в рази вища за традиційні форми. З-

рештою, завдяки цьому з‟являється таке явище як «мережеве суспільство», тобто суспільство, соціальна 

структура якого будується навколо мереж, що активуються за допомогою цифрової інформації та 

заснованих на мікроелектроніці комунікаційних технологій [9, с. 41]. Таке суспільство ніколи не мало 

аналогів в історії, тому саме сьогодні формується його історія, позитивний та негативний досвід 

використання мережевих практик у суспільно-політичній площині, апологетика та критика з боку 

дослідників-суспільствознавців та політиків-практиків.  

Політичні мережі як відносно нова форма політичних комунікацій та потенційний фундамент 

суспільства нового рівня щоразу доводять свою ефективність, у першу чергу, через зниження 

трансакційних витрат на організаційну діяльність. Водночас, вони ще мають досліджуватися та вивчатися, 

особливо крізь призму етичних та контртерористичних підходів у політичній практиці. Наявні тенденції 

свідчать про інтерес, розвиток та подальше розповсюдження мережевого підходу у світі, тож українські 

політики та науковці мають враховувати це для розвитку політичної системи й задля напрацювання 

адекватних відповідей викликам сучасності як всередині країни, так і на міжнародній арені.  
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ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Стаття присвячена вивченню теорій прийняття політичних рішень. Проаналізовано наукові 

підходи до дослідження політичних рішень. Узагальнено основні етапи вироблення та прийняття 

політичних рішень. Ключові слова: політичне рішення, теорія прийняття рішень, управління, політичний 

процес. 

 

В рамках дослідження політичних процесів науковці звертають дедалі більшу увагу на особливості, 

етапи та механізми прийняття рішень представниками політичної влади та агентами політичного впливу. У 

реальній політичній діяльності на початковому етапі розробки будь-якого рішення необхідним є 

забезпечення достовірною, перевіреною інформацією стосовно наявної ситуації, нагальних проблем, умов, 

специфіки та можливих альтернатив розвитку ситуації.  

Значний внесок в розробку теорії прийняття рішень зробили такі вчені, як С. С. Алексєєв, 

В. І. Абрамов, Д. Н. Бахрах, О. В. Висовень, В. П. Горбулін, А. А. Дегтярьов, М. А. Євсєєв, Д. Істон, 

А. Б. Качинський, Г. В. Новицький, М. Олуйко, В. Парсонс, Г. П. Ситник, Г. Саймон, А. Хігглі, Ф. Фукуяма 

та інші. 

Загалом більшість науковців розглядають процес прийняття рішень як цілісний процес, що 

складається з окремих узгоджених між собою стадій і динамічно розвивається в соціально-політичному 

просторі і часі. Даний процес має циклічний характер, останні фази кожного циклу забезпечують 

«зворотний вплив» і створюють умови для циклу наступного [1]. 

Суб'єктами прийняття політичних рішень в широкому сенсі можуть виступати окремі громадяни, 

члени громадських об‟єднань, представники органів державної влади, політичних партій, професійних та 

інших організацій, до компетенції яких відповідно до законодавства або статуту входять процеси 

вироблення і прийняття політичних рішень. 

Внаслідок аналізу наукових досліджень можемо виокремити такі поширені теорії прийняття 

політичних рішень, як когнітивна, біхевіористська, інкременталістська, нормативно-оптимальна, змішаного 

сканування, неоінституційна. 

Зокрема, когнітивна теорія акцентує увагу на ролі знань у процесі прийняття рішень. Її представник 

Г. Саймон [4] вказував на обмеження мисленнєвих можливостей людини у розв‟язанні складних питань, 

наявної інформації та на інші чинники, котрі перешкоджають виробленню оптимальних рішень. Окрім того, 

він стверджував, що всі рішення є результатом компромісу. Альтернатива, вибір якої становить політичне 

рішення, не гарантує повного чи досконалого досягнення цілей, а є найкращим з можливих рішень за 

певних наявних умов. 

Згідно інкременталістської теорії Ч. Ліндблома, прийняття політичних рішень – це процес взаємного 

пристосування та конкуренції його учасників, де важливу роль відіграють відмінності інтересів, брак 

ресурсів та змінюваності соціального середовища. На думку вченого, при порівнянні альтернативних 

рішень потрібно виходити із зіставлення цілей та засобів їх досягнення, необхідною є орієнтація не на 

радикальні дії, а на ті, які максимально наближують до розв‟язання питання, виокремлення дрібних питань 

для розв‟язання основного [2]. 

Біхевіористська теорія, вперше обґрунтована Г. Лассуеллом, трактує процес прийняття політичного 

рішення як форму поведінки, регулювання якої відбувається за допомогою мотивів, настанов, інтересів та 

цінностей учасників. 

Є. Дрор, наголошуючи на потребі вдосконалення організаційних структур та використання наукових 

досягнень, інформаційних технологій у процесі прийняття політичних рішень, розробив так звану 

нормативно-оптимальну теорію. 

Теорія змішаного сканування А. Етціоні враховує соціальний контекст прийняття рішень, тобто 

суспільні процеси, свідомість, структуру влади, суспільні норми, цінності. На його думку, у прийнятті 

політичного рішення потрібно здійснити «горизонтальне» сканування питання для виявлення важливих 

секторів, а лише потім надійде черга «вертикального» сканування – аналізу альтернатив розв‟язання 

складових цього питання.  
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Відповідно до неоінституційної теорії рішення в політиці приймають лише індивіди, які прагнуть 

максимізувати свої вигоди, переслідують власні інтереси, нехтують нормами моралі за умови наявності 

неповної інформації. Представниками даної теорії є Д. Ноук, Е. Ерроу [3]. 

Узагальнюючи наукові підходи, можемо виокремити такі етапи розробки та прийняття політичних 

рішень: 1) виявлення важливої проблеми, що потребує вирішення; 2) формулювання можливих альтернатив 

розв'язання проблеми; 3) порівняльний аналіз наявних альтернативних рішень; 4) ухвалення рішення, тобто 

вибір оптимальної альтернативи як плану дій; 5) впровадження рішення; 6) аналіз результатів реалізації 

політичного рішення. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що в політичній практиці часто поєднується застосування різних 

теорій, моделей та підходів під час прийняття політичних рішень, враховуючи наявні умови та специфіку 

нагальних проблем, що потребують вирішення. 
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MEDIA AND INFORMATION LITERACY AS CRUCIAL EDUCATIONAL PRIORITY 

IN A FAST-CHANGING MODERN WORLD 

 

The paper deals with the importance of MIL in building a new culture of communications and improving the 

quality of public discourse as being particularly relevant to promoting tolerance and engagement in public 

affairs.This descriptive correlational research using the predictive method assessed basic documentsand statistics 

related to the issue.The results of this study encourage educators to sustainprofessional development and 

adaptation to the constantly changing world. Keywords: media and information literacy (MIL), educators, teachers' 

professional development, global skills. 

 

21st century life characterized by rapidchangeaffects the educational landscapes of higher education 

institutions in numerous ways. Nowadays, how people learn has changed for students and educators almost 

everywhere around the globe. Such circumstances pose significant challenges for students, teachers, and 

governments.It isincreasingly recognized that education needs tocover more than traditional subjects if learnersare 

to be equipped to flourish now and in thefuture. Students of all ages need to learn theskills that are critical for 

lifelong learning andsuccess.That is why educators need to understand which skills are crucial in order to succeed 

professionally. 

The expert underlined that people should have to learn how to acquire new competencies throughout life in 

addition to the obtained subject matter and interdisciplinary knowledge.Therefore it is necessary to develop soft 

skills besides hard skills. Many skills which are now labelled in education as „global skills‟ are not new: 

conceptssuch as communication, collaboration, and critical thinking have existed for a longtime. What is new is the 

recognition that these global skills can and should be taughtin any subject.Media and Information Literacy (MIL) is 

a concept embracing a variety of overlapping issues relating to the skills above-mentioned. 

UNESCO has been reaffirming gradual repositioning of Media and Information Literacy in its previous 

Declarations such as Grünwald Declaration (1982), Prague Declaration Towards Information Literate Societies 

(2003), Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning (2005), Paris Agenda-12 

Recommendations on MIL (2007), Fez Declaration on MIL (2011), Moscow Declaration on MIL (2012), 

Framework and Action Plan of the Global Alliance for Partnerships on MIL (2013), Paris Declaration on MIL in 

the Digital Age (2014), and Riga Recommendations on Media and Information Literacy in a Shifting Media and 

Information Landscape (2016). The concept covers communication and information technologies in order to 

encompass learning, critical thinking, and interpretative skills across and beyond professional and educational 

boundaries. 

In contemporary society, wherein freedom of expression, press freedom, access to information and the right 

to information, and the right to privacy are essential higher educational establishments should take a necessary step 

to a critical, person-centred, sustainable development process. Media and information literacy skills are increasingly 

essential in response to technological and informational advancements having overtaken the available skills 
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required to use digital technology and media resources efficiently and ethically in order to produce sustainable 

development processes [6]. It was proclaimed in 2016 though this statement is indispensable still in the situation 

caused by the COVID-19 pandemic.To develop and implement policies, action plans and strategies related to the 

promotion of media and information literacy, and to increase awareness, capacity for prevention and resilience to 

disinformation and misinformation, as appropriateUNESCO as the leading international organizationdecided to 

proclaim a Global Media and Information Literacy (MIL) Week to be observed from 24 to 31 October each year. 

The objective of this global week is to give a consolidated message on the need for greater media and information 

literacy (MIL) development and increase people‟s critical thinking competencies (knowledge, skills, attitude, and 

ethics) in information, media, and technology; enabling their quest for civic and social participation, self-protection 

online, self-expression, economic development, and to counter disinformation [5]. 

The Global Alliance for Partnership on Media and Information Literacy (GAPMIL) developed the 

Framework and Plan of Action. According to it MIL skills include the ability to:  

– access, find, evaluate, use the information they need in ethical and effective ways; 

– understand the role and functions of media and other information providers such as libraries, museums and 

archives, including those on the Internet, in democratic societies and the lives of individuals;  

– understandthe conditions under which media and information providers can fulfil their functions;  

– critically evaluate information and media content; engage with media and information providers for self-

expression, lifelong learning, democratic participation, and good governance;  

– updated skills (including ICTs skills) needed to produce content, including user-generated [1]. 

The National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine approved a new version of the Concept of Media 

Education Implementation in Ukraine in 2016. This document recognises that one of the aims of Media education 

(ME) is fostering MIL, educating individuals to become media and information literate and bringing them 

empowered and engaged as global citizens. 

Nearly 60% of the world‟s population is using the Internet, yet wide-scale and sustainable media and 

information literacy training for all is still missing [4].Media and information literate individuals both students and 

educators should have the knowledge, the attitudes, and the sum of the skills to indicate when and what information 

is needed; where and how to obtain that information; how to evaluate it critically and organise it once it is acquired; 

and how to use it ethically [7]. And they must manage all types of information resources: oral, print, and digital. 

Above mentioned killscan be taught, and teachers can support the development of learners‟skills by integrating 

them intotheir teaching practice in a principledand effective manner.Transition to this model and the progress of 

education are possible only if teachers continue professional development throughout their careers. 

 

 
 

Figure 1.Media and Information Literacy according to IFLA Media and Information Literacy 

Recommendations [3]. 

 

According to the recent statistics of the ITU WorldTelecommunication/ICT Indicators Database, 2019, 

1.3billion (3/4) of the world‟s 1.7 billion households, representing4.9 billion people, have a television; and 0.6 

billion (1/3) of allhouseholds, representing 1.9 billion people, have access toa computer. As of January 2021, 59.6 

per cent of the world‟spopulation or 4.66 billion people are using the Internet; inthe middle of 2020, there were an 
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estimated 105 mobilecellularsubscriptions per 100 inhabitants [2]. Added to this thereare over 2.5 billion radio 

receivers. The World Associationof Newspapers reports 640 million users worldwide paidfor print and digital news 

each day in 2018. The UNESCOInstitute of Statistics estimates that close to 1 million newbooks are published 

annually in the world [4]. At the end of2019, over 69 per cent of the world youth population (aged15 – 24 years) 

was using the Internet. According to a UNICEFITUjoint report in 2020, 1.1 billion – or1 in 3 children andyoung 

people aged 25 years or less – haveInternet access at home. 

When put together, the numberof television and radio stations,newspapers, cell phones, access toand use of 

the Internet,books, libraries, billboards, and video games determine muchof what we learn aboutourselves, our 

country, our culturesand the world around us. In this connected world, beingmedia and information literate means 

that we can rethinkwhat is called lifelong learning, and considerconcepts such as educationfor sustainable 

development. 

The twenty-first-century educators should understand the importance of MIL in building a new culture of 

communications and improving the quality of public discourse as being particularly relevant to promoting tolerance 

and engagement in public affairs.They have to prepare learners for lifelong success, not only academically and 

professionally but also personally.Therefore one of the essential issues is teachers' professional development and 

adaptation of teachers to the constantly changing world. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МОТИВИРОВАНИИ СОТРУДНИКОВ 

 

Статья посвящена рассмотрению содержания эмоционального интеллекта, определению его 

значимости для мотивации сотрудников. Ключевые слова: эмоциональный интеллект, мотивация 

руководитель, сотрудники, организация.  

 

Для успешного взаимодействия руководителя и подчинѐнного необходимо, чтобы у второго была 

правильная мотивация для нужной работы. Мотивация является важной функцией управления, наряду с 

остальными (организация, план и контроль). Все эти функции должны чѐтко взаимодействовать между 

собой, иначе предприятие может ждать неудача, а то и крах. Грамотной мотивации способствует успешно 

освоенная руководителем наука об эмоциональном интеллекте. Ныне известно, что мотивация сотрудников 

осуществляется настолько грамотно, насколько высоко оценивается коэффициент EQ руководителя. В 

современном мире мотивация персонала и его эмоциональная компетентность заняли своѐ важное место в 

практической психологии на предприятиях. Эти явления практикуются и изучаются предпринимателями, 

желающими создать успешную компанию и благоприятную атмосферу в коллективе данной компании. 

Одной из задач руководителя является найти неконфликтный вариант в процессе подбора персонала 

и в дальнейшем правильно мотивировать их для успешной работы и развития предприятия. 

Для выяснения взаимосвязи эмоционального интеллекта и мотивирования сотрудников существует 

много научной литературы известных авторов. Самую знаменитую книга об эмоциональном интеллекте 

написал Дэниел Гоулман «Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта». В этой книге термин «Эмоциональный интеллект» расшифровывается, как – 

умение лидеров управлять собой и отношениями с другими людьми [2]. 

Эмоциональный интеллект – это приобретенная способность человека осознавать и понимать свои 

эмоции и эмоции окружающих. Овладев этой способностью, можно добиться определенного успеха не 

http://www.unesco.org/
http://osvita.mediasapiens.ua/
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только в карьере, но и в личной жизни. Быть эмоционально компетентным, значит иметь навыки 

управления своими эмоциями и в необходимых случаях корректировать их проявление для достижения 

определенных целей, а также распознавать эмоции окружающих, для лучшего понимания их слов и 

поступков. 

Гоулман Д. в своей книге сравнил значения оценки эмоционального интеллекта EQ и IQ на 

предприятии (рис. 1.) 

 

 

 

Рис. 1. Значения интеллекта EQ и IQ на предприятии 

 

Развитые компании уже довольно долго используют определенную систему подбора персонала. 

Существуют отдельные специалисты в этой сфере, и даже отдельные предприятия, специализирующиеся на 

подборе персонала для средних и крупных компаний. Грамотно составленное интервью и определенные 

тесты позволяют компании выбрать наиболее подходящего специалиста на определѐнную должность. 

Однако многие предприятия до сих пор используют только тест IQ в процессе подбора кандидата 

руководящую должность. EQ коэффициент определяет способность человека правильно истолковывать 

обстановку и оказывать на нее влияние. Считается, что существует 4 шага контроля и влияния на 

окружающую среду: осознание собственных эмоций; осознание эмоций окружающих; управление своими 

эмоциями; управление эмоциями окружающих. 

Общество – это «комок» взаимоотношений. Работа любого предприятия зависит от состояния 

эмоционального климата в нем. В теории риска на предприятии во главу ставится именно эмоциональная 

ситуация. Риск можно охарактеризовать как ситуацию, имеющую несколько вариантов исхода, в том числе 

и неблагополучный. Можно построить различные планы, обосновывая их успешность статистическими 

данными, но чаще всего именно поведение человека, и риски с ним связанные остаются в тени. Причины 

тому могут быть: 

1. Сложность и не возможность вычисления поведения и реакции человека. 

2. Потеря чуткости и эгоизм предпринимателя, сопровождающийся полной концентрацией на 

материальные ценности и деньги.  

Поэтому уже в самом начале зарождения предприятия стоит обратить внимание на 

профессиональное управление персоналом и по возможности привлечь специалистов в этой сфере. 

Хороший лидер – это «сверхчеловек», у которого в компании даже простой консультант любит свою 

работу. Этот феномен можно назвать успехом предпринимателя, ведь даже хорошую работу можно 

ненавидеть по скрытой причине диссонансного управления. По сути, эмоциональный интеллект лидера 

отражает эмоциональный климат на предприятии. 

Формирование эмоционального интеллекта происходит еще в момент формирования нового 

человека. Эмоциональный интеллект отчасти «природный дар». Как и многие факторы в психологической 

природе личности, эмоциональное состояние формируется так же с возрастом и приобретенным опытом, 

окружением. 

Рожденный на свет ребенок – это готовая основа для приобретения разных качеств уже имеющимся 

предрасположенностями. Детское сознание впитывает в себя очень много информации, она ему 

необходима для дальнейшего восприятия мира. Очень важно родительское внимание и чуткий уход за 

маленьким человеком, так как его органы чувств только формируют личность. Дальнейшее развитие 

личности уже зависит от этих основ, а в зрелом возрасте – от личного выбора. Это объясняет тот факт, что 

обретение навыков в зрелом возрасте – это трудная работа. Сформировавшиеся принципы должны быть 

сломаны в себе для построения нового восприятия и поведения. 
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Как и коэффициент IQ, показатель EQ имеет свой метод определения. В результате он может быть 

оценен от минимальной крайности до неопределенной максимальности, но у здоровых людей есть 

умеренный баланс развивающегося сознания. Это говорит о том, что каждый человек имеет определенный 

уровень развития. 

Способности понимать эмоциональный климат и управлять им так же успешно приобретаются. 

Человечество особенно своей разнообразностью. Такими особенностями могут являться разности типов 

мышления, усвоения и обработки информации. Это и многое другое зависит от: IQ, демографического 

положения, окружения, здоровья и многих других факторов. 

Навыки EQ могут развиваться человеком совсем неосознанно, например, пережив беду или тяжелые 

моменты. В момент осознания депрессии и подавленности, человек старается избавиться от страданий и по 

ходу переживания случая, у личности развивается эмоциональный интеллект. В жизни мы испытываем 

миллионы переживаний, где у нас есть шанс научиться и приобрести навыки управления психологическими 

ситуациями. 

Возможны два подхода к развитию эмоционального интеллекта: можно работать с ним напрямую, а 

можно опосредованно, через развитие связанных с ним качеств. Сегодня уже доказано, что на 

формирование эмоционального интеллекта влияет развитие таких личностных свойств, как эмоциональная 

устойчивость, положительное отношение к себе, внутренний локус контроля (готовность видеть причину 

происходящих событий в себе, а не в окружающих людях и случайных факторах) и эмпатия (способность к 

сопереживанию). Таким образом, развивая эти качества ребенка, можно повысить уровень его 

эмоционального интеллекта. 

Многие руководители рано или поздно, по ходу развития своего предприятия, сталкиваются с 

проблемой управления персоналом. Оттуда возникает нехватка руководства, поэтому компании среднего 

размера основывают отдел кадров. Управлять методом «все сразу» предпринимателю уже не хватает своих 

физических ресурсов т.к. предприятие перерастает в сложную систему и экономика предприятия, как его 

«сердце», требует профессионального подхода, и все отделы компании требуют частичной автономности и 

разделения по функциям. В такой период возможны изменения структуры предприятия и образования 

отдела кадров. Такие перемены не означают то, что жизнь директора станет проще, наоборот – его дело 

становится его жизнью. 

Многие управляющие, приходя к такому моменту, теряют вкус к жизни. Причина тому может 

крыться в изначально не правильном понимании бизнеса. Человек в современном обществе может 

испытывать нехватку свободы и поэтому решает, что путь к свободе находится за финансовой 

независимостью. Но такие мысли могут быть заблуждением и может прийти момент, когда ты становишься 

рабом своей деятельности. Это конечно зависит еще и от вида деятельности предприятия. Для избегания 

последствий такой «смысловой ловушки», предприниматели должны дойти до понимания того, что счастье 

зависит лишь от нашего восприятия окружающей нас среды. Понимание таких вещей делает возможным 

совершенствование EQ. 

Любое предприятие отражает настроение руководителя. Существуют признаки, по которым по 

которым можно предположить приблизительный уровень EQ директора по нематериальному состоянию 

предприятия. В первую очередь психологический климат персонала отражает EQ способности начальника, 

если персоналом управляет он. 

Если посмотреть на состояние групповой сплоченности коллектива, то можно быстро понять, 

сколько работы было отведено время на организацию единого коллектива.  

В предприятии должна быть общая идея и руководитель должен позаботиться об объединении 

персонала единой концепцией, достижении единства. Интересы работников должны совпадать с 

интересами руководителей. Такого эффекта можно добиться через мотивирование сотрудников, а 

мотивирование сотрудников осуществляется руководством предприятия. Для мотивирования сотрудников 

нужно иметь развитый EQ. 

Управление должно начинаться с простых истин «ничего личного». Руководитель должен работать с 

предприятием стратегически, применяя силы EQ и IQ. Любая критика и неудачи должны восприниматься 

как полезный опыт, а не как персональные ошибки и признаки личной неполноценности. 

Так же, как и организация персонала, его управление мотивирование требуют сильного влияния со 

стороны руководства. Для достижения успехов в делах такого уровня, нужно начинать с самого себя, так – 

как осознание силы эмоционального интеллекта приходит через его практическое освоение. К такому 

осознанию приходят многие молодые руководители, и с этим начинает рост их профессионализма. 

Мотивация сотрудников является одним из наиважнейших инструментов управления в современных 

организациях. Эмоциональный интеллект играет важную роль в мотивировании сотрудников. 

Ознакомившись с понятиями мотивации и EQ, мы знаем, что эмоциональный интеллект, по сути, – это 
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способность человека оценивать окружающую эмоциональную атмосферу, своѐ душевное состояние и 

равновесие и влиять на это. Чем лучше человек справляется с этой оценкой окружающего, тем больше он 

понимает и чувствует, как лучше поступить в данной и конкретной ситуации. На основе этого можно 

сделать вывод: чем лучше человек на руководящей должности оценивает окружающую атмосферу, тем 

лучше он понимает, как правильно замотивировать сотрудников. Он знает, как повлиять на 

работоспособность сотрудников, как легче разрешить какой-либо конфликт и как правильно наладить 

управление предприятием или определѐнной частью людей на этом предприятии. Человеку с высоким EQ-

коэффициентом, занимающую не руководящую должность (подчинѐнному), для хорошей работы 

необходимо создать благоприятную рабочую атмосферу. С такой атмосферой ему потребуется меньше 

мотивации, чем с окружающей атмосферой, в которой много конфликтов.  

Работник может эмоционально не выдерживать нагрузок или просто не иметь желание работать на 

предприятия по определенным причинам, которые были проигнорированы руководством. Осознание 

важности мотивирования персонала должно присутствовать в каждой организации, так как отдача 

вложенного труда работником чувствуется и если еѐ не достает, то продуктивность на предприятии начнет 

снижаться. Верное распознавание эмоций поможет составить подходящую стратегию мотивирования 

персонала. 
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СЕПАРАТИЗМ В БЕЛЬГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ 

 

У статті зроблено аналіз особливостей та можливих наслідків сепаратизму в Бельгії. Незважаючи 

на етнолінгвістичну та регіональну специфіку федеративної країни, а також позицію деяких політичних 

партій, реалізація сепаратистських ідей в Бельгії є сьогодні малоймовірною. В іншому разі це може 

призвести до розпаду цілої держави. Ключові слова: сепаратизм, Бельгія, Фландрія, Валлонія. 

 

Суперечності на осі Фландрія – Валлонія, які в другій половині XX ст. вилилися у відвертий 

сепаратизм, були закладені з самого моменту створення бельгійської держави. Те, що за мірками 

міжнародної політики виглядало вигідним компромісом, з точки зору внутрішньої політики стало основою 

конфлікту між фламандцями і валлонами. Сепаратистські настрої в Бельгії являють собою особливий 

випадок – якщо сподівання націоналістів хоча б з однієї сторонни справдяться, з карти Європи може 

зникнути ціла держава.  

Етнолінгвістична структура Бельгійської федерації – досить унікальне явище. Саме вона стала 

основною причиною федералізації країни. Мовна різноманітність має глибокі історичні корені, сягаючи 

періоду римської колонізації та переселення народів у результаті вторгнення германських племен. З того 

часу розбіжності під впливом різних історичних подій посилилися і поглибився мовний кордон між 

нідерландомовними і франкомовними бельгійцями.  

Бельгія існує як федерація національних суб‟єктів, які мають широкі права, і лише обмежене коло 

владних повноважень належить федеральному центру. Об‟єднання двох народів – фламандців (60%) і 

валлонців (40%), що розмовляють на різних мовах (фламандці – по-нідерландськи, валлонці – по-

французьки і сповідують різні релігії (валлонці – католики, фламандці – лютерани) в федеративну державу 

Бельгію з самого початку сприймалось як експеримент [8, с. 22].  

Бельгія реалізувала на практиці модель децентралізованої держави, заснованої на принципах 

етнічного та лінгвістичного плюралізму. Процес децентралізації і федералізації країни, що розпочався в 

1970 р., проходив дуже повільно і формально завершився Сен-Мішельськими угодами 1993 р. Протягом 

данного часу політичний устрій країни трансформувався 4 рази: 

1. В 1970 р. проведена перша ревізія Конституції. Законодавчо закріплено існування трьох громад: 

фламандської, франкофонної і германомовної (всі три мови стали державними) і трьох регіонів: Валлонії, 

Фландрії та Брюсселя. Однак межі цих регіонів не були визначені. На першому етапі громади отримали 

культурну автономію. Змішання фламандців і франкофонів в комунах, що охоплюють більшість жителів 

Брюсселя, змусило уряд розглянути можливість введення так званої добровільної територіальної асоціації 
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(людина сама вирішує, до якої громади вона воліє належати, не змінюючи при цьому свого місця 

проживання, а просто зареєструвавшись в комуні і вибравши мову, якою вона володіє в якості рідної). 

Однак компетенція регіонів в економічній сфері виявилася незначною. Що найважливіше, економічне 

лідерство Фландрії не було закріплено в політичній сфері. Ситуація вимагала подальшого просування по 

шляху федералізації. 

2. В 1980 р. вдруге переглянута Конституція. Фландрія і Валлонія отримали статус автономії. 

Додаткові поправки до Конституції незначно розширили фінансові та законодавчі повноваження регіонів. 

Залишилося невирішеним питання про статус Брюссельського регіону, його географічні межі та економічні 

повноваження; 

3. 1989 р. Брюссель отримав права регіону. Там була створена регіональна асамблея і уряд. Однак 

парламенти регіонів формувалися з депутатів національного парламенту з відповідних регіонів. Отже, вони 

не задовольняли вимоги автономії валлонської і фламандської сторін [5]; 

4. В 1993 р. провідні політичні угруповання фламандців і франкофонів підписали Сен-Мішельські 

угоди, що закріплені в Конституції Бельгії 1994 р., стаття 1 якої зазначає: «Бельгія – федеративна держава, 

яка складається з співтовариств і регіонів» [10]. З 1993 р. федеративний устрій Бельгії являє собою складну 

систему територіального та лінгвістичного поділу країни, що передбачає два типи суб‟єктів федерації – 

культурні співтовариства та економічні регіони [4]. Країна розділена на три спільноти: французьку, 

фламандську і німецьку; три економічних регіони: Валлонський, Фламандський і Брюссельський; чотири 

лінгвістичних регіони: французькомовний, нідерландськомовний, двомовний столичний регіон (Брюссель) і 

німецькомовний регіон. При цьому Валлонський і Фламандський регіони розділені на провінції, перелік 

яких зафіксовано в Конституції [6, с. 239]. 

У Бельгії з її 10-мільйонним населенням після набуття чинності Конституції 1994 р. існує 7 

законодавчих асамблей і 6 урядів та двопалатний федеральний парламент [5]. Регіони Бельгії наділені 

широкими повноваженнями, відають навіть питаннями зовнішньої політики і, відповідно до статей 68 і 128 

Конституції [10], мають право укладати договори міжнародного характеру. Однак на практиці розподіл 

компетенцій між федеральним центром і суб‟єктами федерації загрожує колізіями, адже схема нової 

державної машини така складна, що важко розібратися, до чиєї компетенції належить те чи інше питання. 

Особливістю її федеративної системи є відсутність ієрархії норм, тобто в даному випадку принцип 

«федеральне право породжує регіональне право» у країні не діє. Через те, що закони товариств і регіонів 

мають ту ж юридичну чинність, що і федеральні закони, час від часу виникають конфлікти, що 

вирішуються в Арбітражному суді.  

Федеральна реформа знизила загострення пристрастей, але так і не вирішила основні політико-

інституційні суперечності: по-перше, не було передано у відання регіонів соціальне забезпечення, а це одна 

з основних вимог Фландрії, по-друге, майбутнє Брюсселя не вписується в схему «мова-територія» 

(споконвічно фламандське місто було поступово офранцужене, і тепер 85% його населення складають 

франкофони). На Брюссель претендують як фламандці, охочі перетворити його в столицю нової держави, 

так і валлони, пов‟язані з цим районом у мовному та культурному плані. Все це ускладнює і без того 

непросту систему федеративного устрою.  

Бельгійський досвід територіального реформування виглядав досить привабливо і перспективно, 

поки ідея регіоналізму, підкріплена ідеологією націоналізму, не поставила під сумнів саме існування 

національної бельгійської держави. Існуючі етнонаціональні суперечності доповнилися економічними 

проблемами. Напруга між валлонами та фламандцями посилювалася і стала основним двигуном процесу 

реформ державного устрою в Бельгії. Так, незважаючи на мовний фактор, основна причина розвитку 

сепаратизму в країні – багатство півночі і бідність півдня [1, с. 35]. Підливає масла у вогонь ворожнечі 

історична пам‟ять фламандців, коли в ХХ ст. Валлонія була на піку економічного розвитку і гнітила колись 

бідних північних братів, а саме: не визнавала їхню мову, відмовляла в фінансовій допомозі. Тепер Фландрія 

платить тією ж монетою. 

Сьогодні майже всі партії Фландрії висувають ті чи інші проекти розширення самостійності регіону 

(в тому числі трансформацію Бельгії в конфедерацію) і розглядають відділення як один з можливих 

сценаріїв розвитку подій (Християнські демократи і фламандці, Прогресивна Фландрія і т.п.). Популярність 

фламандських націоналістів стрімко зростала у відповідь на «політику аскетизму», що її впроваджував ЄС 

і, відповідно, центральний уряд Королівства [2]. Проте фінансово-економічна криза лише проявила і 

стимулювала історично існуючі незадоволення й суперечності між різними частинами держави з мовними 

та культурними відмінностями.  

До недавнього часу найбільший вплив серед сецесіоністів мала крайнє права радикальна партія 

Фламандський інтерес (ФІ), що виступає за повну незалежність Фландрії і встановлення жорсткого 

контролю за імміграцією. Однак на позачергових парламентських виборах в 2010 р. найбільшу кількість 
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голосів і місць в обох палатах (19,61% і 17,29%) неочікувано отримала помірна націоналістична партія 

Новофламандський альянс (НФА), що на попередніх виборах виступала спільно з центристами, які тоді 

перемогли. В 2010 р. ФІ набрав лише 7,6% і 7,7% голосів [11]. Раптовий успіх НФА відображає один з 

етапів розвитку сильної політичної кризи, що вразила країну в кінці 2000-х рр. На парламентських виборах 

2007 р. перемогли помірні сепаратисти з партії Християнські демократи і фламандці, що багатьма 

валлонами було розцінено як підготовка ґрунту до сецесії – протест останніх блокував можливість 

створення змішаного управління (як того вимагає бельгійське законодавство) і поклав початок кризі. Після 

декількох невдалих спроб сформувати коаліційний уряд король розпустив парламент і призначив 

позачергові вибори, які і привели НФА до влади, що ще більше загострило конфлікт.  

Зростаючу електоральну підтримку НФА пояснюють не тільки небажанням «годувати» за свій 

рахунок бідніший франкомовний регіон Валлонію, а й поширеним відчуттям того, що «…ми дві окремі 

нації, з різними культурами, економіками, мовами тощо…» [2]. Після загальних виборів 2010 р. політична 

вага НФА виявилася настільки потужною, що вони були в змозі заблокувати формування бельгійського 

(коаліційного) уряду протягом безпрецедентно довгого періоду – 541 дня. Тоді де Вівер не зміг переконати 

своїх опонентів надати Фландрії більше автономних повноважень. НФА опинилася в опозиції, а новий 

коаліційний бельгійський уряд, створений восени 2011 р. соціалістами, лібералами і християнськими 

демократами, очолив вихідець з Валлонії соціаліст Еліо ді Рупо – лідер політичної сили, яка рішуче 

виступає за збереження цілісності національної держави. Однак, на місцевих виборах в жовтні 2012 р. 

фламандські націоналісти перемогли. Барт де Вевер закликав Еліо ді Рупо почати перегляд Конституції і 

розширити автономію обох регіонів Бельгії, роблячи наголос на фінансовій незалежності Фландрії від 

центру [3].  

Ступінь підтримки населенням ідеї розпаду Бельгії взагалі і фламандського сецесіонізму зокрема 

важко оцінити. На виборах в сенат 2010 р. сецесіоністські партії набрали у Фландрії в сумі біля 45% 

голосів [11]. Іредентистський сценарій виглядає менш привабливим, хоча окремі опитування 

демонструють, що біля 45% жителів Нідерландів бажають повернення Фландрії. Існує також слабкий 

іредентистський рух за приєднання Фландрії до Нідерландів. 

Цікаво, що сепаратистськими ідеями проникнулися і валлони. Формування сецесіоністського руху 

там стало реакцією на підйом фламандського націоналізму. На сьогодні він представлений іредентистською 

партією Возз‟єднання Валлонії і Франції (і її відділенням – Возз‟єднання Брюсселю і Франції), що виступає 

за відділення Валлонії шляхом референдуму і її приєднання до Франції. Іредентисти також пропонують 

провести аналогічні референдуми в Брюсселі і ряді франкомовних муніципалітетів Фландрії. Позиції партії 

вкрай слабкі, основні політичні сили Валлонії виступають за збереження єдності Бельгії і противляться 

навіть розширенню самостійності регіонів. Однак, в 2011 р. відбулися переговори з тодішнім Президентом 

Франції Н. Саркозі стосовно готовності Франції в разі розпаду Бельгії прийняти Валлонію до складу своєї 

держави як 28 область. Як показало опитування, проведене французькою газетою «Le Figaro», 66% 

французів і близько половини валлонців позитивно дивляться на такий сценарій (більшість валлонців 

розглядають такий сценарій лише за умови розколу Бельгії). Ступінь популярності ідей сецесії в Валлонії 

складає від 12 аж до 36% [9]. Таке розходження відображає складність ситуації, в якій опинилися жителі 

регіону: реальність розподілу Бельгії при слабкій мотивації покидати Бельгію.  

25 травня 2014 р., одночасно з виборами до Європарламенту, відбулися парламентські вибори в 

Бельгії. Це були перші вибори після сходження на престол Філіпа, що привернуло до них увагу світової 

громадськості, адже король Альберт ІІ, який нещодавно відрікся від престолу на користь свого сина, був 

гарантом нехай і нетривкої, але все ж єдності Бельгії. Після державної реформи 2010-2011 років Сенат 

Бельгії став зборами регіональних парламентів і більше не обирається прямим голосуванням. Реформа 

передбачала ліквідацію двомовного виборчого округу Брюссель-Халле-Вілворде, що оточує Брюссель, 

вибори в якому постійно викликали суперечки і конфлікти; кожна провінція і федеральна столиця отримали 

свої власні виборчі округи. Вибори, як і передбачалося, пройшли вдало для Нового Фламандського альянсу, 

що покращив результат на 2,86% (6 місць), набравши 20,36% голосів (33 місця) [12]. Несподіваним же 

стало те, що в рекордний для сучасної Бельгії термін – всього за чотири місяці – після чергових 

парламентських виборів, в країні 10 жовтня було сформовано новий уряд. Його очолив наймолодший (з 

1841 р.) прем‟єр-міністр, 38-річний Шарль Мішель («Реформаторький рух»). Інтриги додало і те, що 

всупереч сформованій з середини 1970-х років традиції, він представляє не фламандську, а валлонську 

етнолінгвістичну частину королівства. Після формування нового уряду Бельгії вимоги сепаратистів 

Фландрії про перехід країни до конфедеративного устрою також були відкладені.  

Практично ніхто в Європі не вірить, що бельгійці досперечаються до остаточного політичного 

розлучення, враховуючи, що більшість населення Фландрії і Валлонії ідентифікують себе з бельгійцями і 

зберігають впевненість у подоланні кризи розвитку держави. У той же час бельгійське «розлучення» за 
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своїм геополітичнм масштабом і символічною значимістю для Євросоюзу виявиться справжнісіньким 

«ударом в спину» єдиній Європі. Протягом довгих років Бельгія уособлювала європейську ідею, а тому 

розлом держави виявиться крахом «федеративної Європи» і всіх інших «об‟єднаних» Європ. 

На наш погляд, для політиків-фламандців сепаратистські рухи лише засіб боротьби за політичну 

владу. Потенціал сецесії досить високий, однак реальної можливості для від‟єднання немає. Їй 

перешкоджають низка факторів, найголовніші з яких: 1) відсутність підтримки сецесії населенням – 

більшість населення Фландрії, незважаючи на всі зусилля політиків, влаштовує федеративна Бельгія – вони 

воліють розширену автономію, а не незалежність і створення нової держави; 2) «брюсельський ребус»–

питання приналежності Брюсселя складає одну з ключових проблем можливого майбутнього розподілу 

Бельгії.Більшість фламандських сецесіоністських партій (в т.ч. ФІ) вимагають відділення не тільки власне 

Фландрії, але і де-факто франкомовного столичного округу Брюссель, мотивуючи це як географічно (округ 

оточений територією Фландрії), так і історично (до 1830 р. Брюссель був населений переважно 

фламандцями); 3) на тлі валлоно-фламандських протиріч зазвичай забувають про наявність в Бельгії ще 

однієї національної групи, а саме німецькомовних бельгійців; 4) незрозуміле питання з вищою державною 

владою: валлони готові в крайньому випадку залишити у себе монархію, фламандці ж схильні до 

республіканської форми правління; 5) ділити доведеться не тільки владні інститути, а й державний борг, 

який сьогодні перевищує 90% ВВП; 6) невирішеною в разі «розлучення» двох частин Бельгії виглядає 

членство в НАТО і ЄС, без якого немислима бельгійська економіка, орієнтована на експорт. Євросоюз, 

цілком природно, не зацікавлений у розподілі Бельгії, столиця якої одночасно є політичним і економічним 

центром ЄС. 

Отже, перспективи розвитку сепаратитизму в Бельгії виглядають досить туманно. Незважаючи на 

зростання підтримки населенням сепаратистських настроїв (Новофламандський альянс), яку 

продемонстрували результати парламентських виборів, ідеї сецесії (Фламанський інтерес) продовжують 

втрачати популярність. На наш погляд, для політиків-фламандців сепаратистські рухи лише засіб боротьби 

за політичну владу. Потенціал сецесії високий, однак реальної можливості для від‟єднання немає. 
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На сучасному етапі розвитку історичної науки актуальним є вивчення подій Революції Гідності у 

м. Бердянськ, як складової частини загальнонаціонального явища. Актуалізація дослідження полягає в 

ретельному та негайному вивченні, допоки пам‟ять учасників не зазнала суттєвих змін під тиском 

подальших подій та переосмислення внаслідок життєвого досвіду. 

У другій половині листопада 2013 р. студенти БДПУ починають активно реагувати на події 

київського Майдану. У соціальних мережах «Вконтакті» та «Фейсбук» створюються групи, де мітингуючі 

залучають свідоме населення м. Бердянська до протестів та підтримки Європейського Союзу. 28 листопада 

2013 р. відбулися збори Євромайдану щодо підтрики вступу України до ЄС. Мітингувальники вийшли з 

прапорами України та ЄС, тримали плакати «Бердянськ – до Європи», «Схід і Захід разом». До акції 

долучилося близько 200 осіб [1]. 

2 грудня 2013 р. біля міськвиконкому м. Бердянська проходив Майдан за вступ України до ЄС. 

Участь брали 50-200 чоловік, до вечора чисельність збільшилася. Лунали вигуки «З Україною в серці!», 

«Україна понад усе», «Москва! Геть руки від України» [3]. 

3 грудня 2013 р. проведено марш з українською та проєвропейською символікою на проспекті Леніна 

у м. Бердянськ. Мітингуючі хотіли зустрітися з мером Бердянська й дізнатися про його бачення ситуації. 

Через годину О. Бакай вийшов до мітингуючих та запросив усіх за круглий стіл. Першими зайшли юристи 

та почали вимагати недопущення «кабінетних» розмов. Мер міста просив мітингувальників не допустити 

кровополиття та вимагав, щоб на бердянському майдані не було сутичок та непорозумінь [2]. 

15 грудня 2013 р. Євромайданівці провели збори біля міськвиконкому. Скандували «Разом нас багато 

– нас не подолати! На противагу Євромайдану виступав Антимайдан, учасники якого стояли ближче до 

памятника Леніну та намагалися зняти прапор України. Антимайданівці мали проросійські прапори та були 

готові до штурму. 23 грудня 2013 р. на площі біля міськвиконкому зібралися євромайданівці та пропагували 

ідеї проєвропейського спрямування України [4]. 

19 січня 2014 р. жителі м. Бердянськ відреагували на «Диктаторські закони від 16 січня». Мітингуючі 

роздавали листівки з написами «Україна у нас єдина», один з організаторів Євромайдану, 

О. Сухомлинський, виготовив плакат «У країні диктатура». 22 січня 2014 р. в День Соборності України 

вулицями м. Бердянськ рухався Автомайдан. Близько 10 машин зі стягами ЄС та України. Офіційним 

гаслом Автомайдану було «Український вибір». Цього ж дня близько 20 людей вийшли до міськвиконкому 

з прапорами України та ЄС [1]. 

20 лютого 2014 р., після розстрілів на Майдані Незалежності у Києві, у м. Бердянську мітингуючі 

вирішили зібратися о четвертій годині вечора біля міськради та вшанувати память загиблих. Було близько 

300 осіб, мітингуючі запалили лампадки, схилили додолу прапори та заспівали гімн України [2]. 

У січні-лютому 2014 р. А. Омельченко разом з першим ректором БДПУ В. Кришко та активістами з 

університету (філологи, історики) йшли до міськвиконкому, інша частина людей йшла до поліції, третя 

частина євромайданівців прямувала до СБУ. Вони спотерігали за стратегічно важливими обєктами та 

недопускали проникнення до цих будівель антимайданівців [4]. 

На початку лютого 2014 р. в гуртожитку БДПУ, який знаходиться майже на березі Азовського моря 

та є найбільшим у всьому місті (девятиповерхівка), почали створювати своєрідний пункт огляду, бо 

пройшов слух, що В. Янукович буде тікати до Бердянська через море [3]. 

У лютому 2014 р. була організована Рада Майдану, до якої входили прихильники Євроінтеграції 

України з ЄС. До лютого 2014 р. євромайданівців була меншість, більшість становили анимайданівці. 

Здебільшого це були люди похилого віку. Вони провокували прихильників ЄС, говорили, що зараз 

привезуть бендерівців, фашистів [2]. 

У лютому 2014 р., коли відбулися розстріли на Майдані Незалежності в м. Києві та почалася анексія 

Криму, євромайданівці м. Бердянська почали виходити більш масово разом зі студентами та іншими 

викладачами БДПУ. І. Лиман, В. Кришко, О. Сухомлинов, А. Омельченко з підприємцями їздили на 

київський Майдан. У лютому 2014 р. Л. Подколзін організовує Раду Майдану, яка трансформувалася в 

Самооборону м. Бердянська [1]. 

Комуністи чергували біля пам'ятника Леніну на Приморській площі м. Бердянськ. Здебільшого 

Антимайданівці були похилого віку, тому деякі під час свого чатування отримували інсульти та інфаркти. У 

березні 2014 р. Азовці перекинули пам'ятник Леніну та кудись повезли. У березні 2014 р. Азовці 

устаткувалися та почали жити на «Косі», проросійські сили вщухли [3]. 

6 березня 2014 р. спроба впровадження у м. Бердянську «Русскої весни» була провалена. Тисяча 

бердянців зібралися біля міськвиконкому та не дали прапору РФ замайоріти на головній будівлі 

м. Бердянськ. Сепаратистські вияви було придушено [1]. 
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На початку березня 2014 р. у м. Бердянськ почали проводити Автомайдани. Перший раз, а саме 3 

березня 2014 р., колона з машин Євромайданівців рухалася головними вулицям міста з прапорами України 

та Європейського Союзу [4]. 

Протягом грудня 2013 – квітня 2014 рр. патрулювали місто на машинах задля недопущення 

провокацій та можливих конфліктів.Кожен день протягом грудня 2013 – квітня 2014 рр. мітингувальники 

виходили та стояли біля місьвиконкому, підіймали українські прапори [2]. 

У березні – квітні 2014 р. бердянські посадовці часто вдавалася до зборів населення та повідомляли, 

що до м. Бердянська їде два автобуси бандерівців. «Бандерівці» жодного разу не доїхали, але натомість 

протягом грудня 2013 – квітня 2014 рр. було багато незрозумілих людей, тітушок. До початку квітня 2014 р. 

Автомайдан нарощував свої сили. 5 квітня 2014 р. кількість машин була близько 90. На кінець квітня 

2014 р. проєвропейські мітинги стали потужніші. Проросійські сили були у програші, збори 

малочисельні [1]. 

Антимайдан у м. Бердянськ характеризується малочисельними, але постійними виступами. 4 грудня 

2013 р. біля офісу Партії регіонів у м. Бердянськ збиралися молоді люди у спортивних формах та сідали до 

автобусів [3]. 

Протягом грудня 2013 – травня 2014 рр. місцева телекомпанія «Південь» популяризувала події 

Антимайдану.10 грудня 2013 р. представники бердянської Партії регіонів поїхали до Києва на Майдан 

Незалежності та представили інтереси бердянського Антимайдану [2]. 

23 грудня 2013 р. відбулася 43 сесія міської ради, на якій влада намагалася примирти дві сторони: 

Євромайдан та Антимайдан. Антимайданівці в цей час біля місьвиконкому проводили мітинг на підтримку 

Митного союзу, але сесія міської ради попрохала призупинити мітинг на підтримку колишнього президента 

В. Януковича. Зайнялися відкриттям ялинки, яку Антмайданівці прикрашали геоогіївськими стрічками. 9 

січня 2014 р. відбулися збори Антимайдану біля мерії. Мітингуючі говорили, що проєвропейські сили «на 

коліна поставили синів та дочок України, а Росія їм дає схованку, щоб далі їх не гнобили» [1]. 

Протягом березня-квітня 2014 р. в м. Бердянську представники лівих сил та громадських організацій 

спільно із сепаратистськими громадськими обєднаннями тітушок «Щит» і «Оплот» проводили провокаційні 

акції, підбурювали бердянців до дискредитації української національної ідеї, української влади і 

державності, української мови і культури. 5 березня 2014 р. з 16.00 до 20.00 в м. Бердянськ на площі І 

Бердянської Ради комуністи провели мітинг. Учаснками були також представники громадських організацій: 

«городская ветеранская организация», «союз советских офицеров», «единое отечество», «черноморское 

казачество», які вигукували гасла: «Фашизм не пройдѐт», «Беркуту слава!», «Россия!», «Референдум» [4]. 

9 березня 2014 р. на площі І Бердянської ради відбувся несанкціонований мітинг та збір підписів 

щодо пропозицій до державної влади України про необхідність проведення референдуму щодо 

федералізації. Учасники акції: представники КПУ, громадських організацій «Союз радянських офіцерів» і 

«Единое отечество» (350 осіб) тримали прапори Російської федерації.16 березня 2014 р. з 12.00 до 13.00 в 

місті Бердянську на Приморській площі відбувся мітинг проросійських сил: КПУ, СПУ, громадських 

організацій (всього: 185 осіб), які вигукували гасла: «Фашизм не пройдѐт», «Россия!», «Референдум», 

«Русскому языку статус государственного!» [1]. 

23 березня 2014 р. в м. Бердянськ з 12.00 до 13.00 спочатку на Приморській площі а з 13.00 до 14.00 

на сходах міського Палацу культури відбулось два проросійських мітинги громадян під керівництвом 

І. Маманазарова. Під час мітингів підіймали прапори Росії, Партії регіонів, КПУ. У проросійських мітингах 

лунали заклики: «просить В.Януковича и В.Путина ввести войска РФ в Бердянск», «отсоединить Юго-

Восток Украины по образцу Крыма и присоединить к РФ», «вернуть власть Януковичу» [4]. 

30 березня 2014 р. в м. Бердянськ з 12.00 до 13.00 на Приморській площі відбувся проросійський 

мітинг громадян під головуванням громадського активіста міських проросійських політичних сил, члена 

штабу незареєстрованої міської організації «Щит», підприємця І. Маманазарова. Під час мітингу 

комуністами розповсюджувались в інформаційному наметі листівки зі зверненням Петра Симоненка про 

необхідність проведення референдуму в країні про зовнішньоекономічний вибір до митного союзу і 

роздавались газети від серпня 2013 року «По правде говоря» з критикою курсу євроінтеграції України. У 

мітингу прийняли активну участь представники: КПУ, Партії регіонів, громадських організацій: «міська 

ветеранська організація», «Союз советскихофицеров» (всього близько 95 осіб) [2]. 

6 квітня 2014 р. з 12.30 до 13.00 комуністи і регіонали Бердянська провели мирну ходу з прапорами 

РФ. 7 квітня 2014 р. з 18.00 до 20.00 провели збори з розповсюдженням листівок, збиранням підписів і 

закликами до проведення референдуму щодо федералізації України та необхідності запросити допомогу в 

м. Бердянськ від так званої «Донецької республіки» [3]. 

Отже, у м. Бердянськ з листопада 2013 р. Євромайданівці почали виступи. Реакція мешканців 

м. Бердянська на розгін студентів київського Майдану була неоднозначною. З одного боку населення хотіло 
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якнайшвидшого примирення та призупинення кровопролиття. З іншого боку всі розуміли, що вирішується 

майбутня доля держави і стояти потрібно до кінця. Відмінною рисою міста Бердянськ є те, що соціальна 

структура є досить строкатою. Більшість населення були проросійського спрямування та не підтримували 

Євромайдан. Антимайдан був надто поширеним явищем. Специфіка міста полягала в тому, що дуже багато 

людей тримали відпочиваючих, які приїжджали з Луганська, Донецька та Росії. Як наслідок, підтримували 

союз з Росією, адже росіяни сприяли економічному благополуччю багатьох містян. Старше покоління 

м. Бердянськ сподівалися на повернення Радянського Союзу, інші прагнули отримати гарний підзаробіток. 

Керівництво міста та партії лівого спрямування також сприяли розвитку Антимайдану. Хоча перемога 

Євромайдану у м. Бердянськ є відчутною, адже більшу частину євромайданівців становили представники 

інтелігенції. Останні змогли побороти сили Антимайдану. Бердянщина була активним учасником Революції 

Гідності. Містяни виступали за євроінтеграцію та підтримували протестувальників на Майдані. Це 

виражалося в проведенні мітингів та автопробігів. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІСЛЯ BREXIT: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті досліджено основні проблеми та перспективи розвитку співробітництва України та 

Великої Британії після Brexit. Вихід Великобританії з Європейського Союзу створює нові умови та новий 

етап в розвитку двосторонньої співпраці з Україною, а також несе за собою вагомий вплив на зовнішню 

політики та становище України. Brexit для України може мати як позитивні так і негативні наслідки. 

Brexit може знизити підтримку України з боку європейських країн, дещо посилити позиції євроскептиків. 

Brexit Великої Британії може ускладнювати процес євроінтеграції України, так як Велика Британія була 

чи не єдиною країною ЄС, що так активно підтримувала євроінтеграційні прагнення нашої держава. 

Проте уряд Великої Британії зазначає, що Brexit, це тільки нова можливість покращити та поглибити 

двосторонню співпрацю, більше підтримувати Україну в її внутрішньополітичних змінах, покращувати 

рівень торгівельно економічних відносин. Ключові слова: Brexit, євроінтеграція, Європейський Союз, Велика 

Британія, Україна, економічне співробітництво. 

 

Сьогодні одним із ключових питань для України є зміцнення її геополітичного становища не тільки в 

регіоні, а й у світі загалом. Досягнення даної мети можливе завдяки налагодженню міжнародної співпраці 

та ефективного двостороннього співробітництва з впливовими акторами світового співтовариства. Україна 

як незалежна держава має досвід ведення ефективного діалогу з провідними державами, вагоме місце в 

якому займає саме Велика Британія. Початком зародження двосторонніх українсько-британських відносин 

вважається період зі здобуття Україною незалежності. За весь час співробітництва відбулось чимало 

знакових та важливих етапів у співробітництві України та Великої Британії, просте абсолютно новим та 

важливим етапом вважається період з початку виходу Великої Британії з Європейського Союзу. 

2016 рік став особливо важливим в політичному житті Великої Британії. 23 червня в країні був 

проведений загальнонаціональний референдум, основна тематика якого стосувалась подальшої участі 

Сполученого Королівства в ЄС. Більшість британців виступили за вихід країни зі складу Європейського 

Союзу. Саме тому важливо зазначити, що період з часу вирішення Британією щодо виходу з ЄС становить 

так званий, новітній етап відносин. А саме: з‟являються нові перспективи та недоліки, передумови та інші 

напрямки зовнішньополітичної діяльності України та Великої Британії [3]. 

Тривалий процес виходу Сполученого Королівства із Європейського Союзу завершився 31 січня 

2020 року. Це суттєво вплине на реалії як у Великій Британії, так і в Європейському Союзі, вступ до якого є 

головним зовнішньополітичним пріоритетом України. Зміни відбудуться у процесі прийняття рішень, 

архітектурі європейської безпеки, міграційній політиці та торгівлі ЄС. 
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Важливо, що ще з початку двосторонньої співпраці Велика Британія активно підтримувала 

європейські та євроатлантичні прагнення зовнішньої політики України. Стратегічні аспекти відносин були 

сформовані на позиції Великої Британії щодо важливості подальшого розширення євроінтеграції, 

економічного та політичного співробітництва в рамках «Україна-ЄС». 

Велика Британія здійснила вагомий внесок у розвиток відносин в рамках «Україна-ЄС» під час свого 

головування в Раді Європейського Союзу у 2005 році [4, с. 286]. Відображенням підтримки з боку Великої 

Британії під час головування в Раді ЄС стало набуття Україною статусу країни з ринковою економікою, 

прогрес у переговорах щодо приєднання до СОТ, підписання Угоди про цивільну супутникову навігацію 

(ГАЛІЛЕО), Авіаційної угоди, Меморандуму про співпрацю в галузі енергетики. Було розпочато діалог 

щодо укладання нової комплексної Угоди України з ЄС, Угод про реадмісію та спрощення візового 

режиму, інтеграції енергетичного ринку України до європейського ринку. Саміт Україна-ЄС 1 грудня 2005 

року в Києві під керівництвом Т. Блера сторонами визнано найуспішнішим з усіх попередніх самітів такого 

формату [13]. 

Brexit та його наслідки активно «тримають» європейських лідерів в центрі вирішення проблем та 

подальших дій, саме через це Україна може зникнути з поля зору своїх європейських партнерів. Важливо, 

що Велика Британія була чи не єдиною державою ЄС, яка настільки підтримувала процес та можливість 

приєднання України до Європейського Союзу, а з процесом Brexit така перспектива для нашої держави 

відходить на задній план, і цьому є декілька причин [5]. 

Цей ряд факторів можуть дещо змінювати ситуацію та впливати на міжнародне становище 

України [8]. Ще з початку розвитку відносин Україна виначила напрям євроінтеграційної політики 

держави, який Велика Британія активно підтримувала протягом усього періоду двосторонніх відносин. 

Велика Британія допомагала Україні у політичній інтеграції нашої держави, і надалі підтримує та фінансує 

реформування та заявляє про готовність вступу України до Європейського Союзу. Проте, не дивлячись на 

таку підтримку Британії, вихід з Європейського Союзу певним чином впливає на зосередження та 

ставлення ЄС до процесів реформування та власного розширення. Зокрема, формує створення жорсткішої 

міграційної політики та більш суворого прикордонного контролю, що визначає особливу увагу до України, 

і до її вступу. Це, в свою чергу, призводить до перенесення процесу вступу нашої держави, а також певним 

чином його ускладнює [3; 5]. В усіх органах ЄС Британія була гучним проукраїнським членом, тому 

Україні доведеться шукати нових союзників в ЄС для досягнення своєї зовнішньополітичної мети – 

приєднання до Європейського Союзу після виходу Британії. У будь-якому разі, Україна залишатиметься 

серед ключових політичних інтересів для Міністерства закордонних справ Великої Британії у справах 

Співдружності націй так, Відділу міжнародної торгівлі, а також країною, що набуває все більшого 

значення. 

Особливим, на даний час є питання підтримки України у боротьбі з російською агресією. І тут також 

може спостерігатись негативний вплив Brexit Великої Британії, адже саме Сполучене Королівство 

посприяло запровадженню санкцій ЄС проти Росії та активно підтримувало Україну в протистоянні 

російській агресії та засуджувало анексію Криму. Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу ця 

ситуація може досить змінитись не в кращу сторону для України. Адже це змінює коло держав, що 

залишаються прихильними до перегляду санкцій, або їх поступового скасування та послаблення. Яскравим 

прикладом може слугувати заява 2018 року, коли італійський уряд визначив скасування санкцій проти Росії 

як одне із завдань коаліційної угоди [7]. 

Є і протилежні думки з цього приводу. Так, на думку експерта-міжнародника А. Шелест, Brexit не 

змінить позиції Європейського Союзу щодо російської агресії, а, тим більше, не вплине на позицію 

Великобританії, яка була однією з найжорсткіших в ЄС щодо підтримки України [10] 

Антиєвропейське питання та бачення набувають також більшої уваги. Адже, відомо, що певний 

період обізнаність українців в перспективах а потребах європейської та євроатлантичної інтеграції була 

дещо низькою. Зараз же населення України однозначно виступає за інтеграцію з ЄС, а не за союз з Росією, 

вторгнення якої в Україну підштовхнуло останню до глибокої фінансово-економічної кризи. Згідно з 

опитуванням, проведеним у травні 2016 року, 49% українців підтримують вступ до ЄС, а лише 16% 

підтримують інтеграцію до очолюваного Росією Митного союзу. Але Brexit може значно послабити ЄС і 

посилити Росію на глобальній геополітичній арені. Це, у свою чергу, може зменшити прагнення українців 

до ЄС. 

Як зазначає кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 

комунікацій Мателешко Юрій Павлович: «Антиєвропейська риторика також «підігрівається» російськими 

ЗМІ, в яких одразу після британського референдуму з‟явилася низка статей, присвячених цьому питанню. В 

одній з них зазначається, що після «витівки» Британії з Brexit в Україні виникає зовнішньополітичний 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=630&page=1&t=3
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=630&page=1&t=3
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парадокс: влада посилен транслює ідею про європейську інтеграцію, в той час, як інші країни від цього 

вектора відмовляються, вважаючи його дорогою в нікуди» [6]. 

В той час, Велика Британія заявляє, що Brexit – це вихід з ЄС, а не припинення співробітництва з 

Україною. Британія не збирається покидати Україну в підтримці за демократію, територіальну цілісність та 

протидії Росії. А навпаки політичні сили країни заявляють про можливість покращення та підвищення 

двосторонньої співпряці і, навіть, перехід на якісно новий етап двосторонніх відносин. Зокрема, в 

політичній, економічній сфері [11]. 

Brexit також має вплив на економічні,митні, податкові, фінансові аспекти відносин з ЄС. Це може 

відобразити і певний вплив на Україну, а саме через зниження попиту на українські товари на ринках 

держав ЄС. Адже вихід Великої Британії так чи інакше позначиться на Європейському Союзі, знизивши 

його економічний потенціал. Проте, британський уряд зазначає, що Brexit відкриває нові можливості як 

політичного, дипломатичного, так і економічного співробітництва з Україною. 

До привабливих для британського бізнесу сфер в Україні належать: розвиток української 

інфраструктури, перспективні інженерно-технічні розробки (енергетика та аерокосмічна сфера), фінансові 

послуги, сільське 

господарство, відновлення важкої промисловості, сфера охорони здоров‟я, військове 

співробітництво. Наразі британська сторона визначає для себе низку перспективних сфер діяльності в 

Україні: 

• сільське господарство, зважаючи на плани України збільшити виробництво зернових до 100 млн. 

тон і подвоїти їх експорт; 

• енергетика, що включає розробку нових та існуючих родовищ, ремонт і підтримання діяльності 

інфраструктури, проекти із енергоефективності і відновлюваних джерел енергії; 

• освіта, де важливе місце займає вивчення англійської мови; 

• інфраструктура на основі фінансування проектів із боку ЄБРР щодо підтримання існуючих об‟єктів 

і створення нових; 

• роздрібна торгівля, е-торгівля; 

• розвиток системи національної безпеки і оборони України через участь британських компаній у 

контрактах на надання послуг [12]. 

8 жовтня 2020 року Прем‟єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та Президент України 

Володимир Зеленський уклали угоду, яка приведе до зміцнення політичних і торговельних зв‟язків між 

двома країнами. Борис Джонсон і Володимир Зеленський підписали «Угоду про політичне співробітництво, 

вільну торгівлю та стратегічне партнерство», яка приведе до зміцнення британсько-української співпраці в 

площині політики, безпеки та закордонних справ, а також забезпечить постійні пільгові умови торгівлі для 

бізнесу і споживачів. 

Прем‟єр-міністр Борис Джонсон зазначив: «Велика Британія є найпалкішою прихильницею України. 

Чи мова йде про нашу підтримку у сфері оборони, зусилля зі стабілізації, гуманітарну допомогу, чи про 

тісну співпрацю з політичних питань – і наша позиція чітка: ми повністю віданні підтримці суверенітету та 

територіальної цілісності України. Угода про стратегічне партнерство, яку ми сьогодні уклали, означає 

початок наступної глави в історії наших відносин. Це глава, що принесе вищий рівень безпеки та 

процвітання народів Великої Британії та України» [2]. 

Серед головних викликів для успішного економічного співробітництва представниками британської 

влади в Україні визначаються наступні: наявність значного рівня корупції, наявність значних недоліків в 

регуляторному законодавстві та податковому режимі, велика забюрократизованість і повільність 

адміністративних процедур, неефективність судової системи, непрозорість у виробленні і впровадженні 

адміністративних рішень, спроби керувати економікою із застосуванням неринкових методів [9, с. 29]. 

Саме тому головним пріорітетом та можливістю використати процес Brexit в позитивному напрямку 

для України, є саме внутрішня зміна та реформування нашої держави. Як зазначає екс-депутат 

Європарламенту і фінансист Ніл Балфор «Урок «брекзиту» для України – ні на кого не покладатися» Він 

вважає, що «сила» України – в її унікальних ресурсах, яким бракує притоку капіталу, що готовий і може 

прийти, якщо Україна продемонструє ефективну боротьбу із корупцією. Україні варто відійти від 

сприйняття Європи як «місця, де все працює», а зосередитися на побудові такого місця у себе, вважає Пітер 

Дікенсон [1]. 

Таким чином, співробітництво України та Великої Британії після виходу з Європейського союзу має 

свої позитивні та негативні аспекти. Важливо, що Сполучене Королівство заявляє про свою незмінну 

позицію підтримки України у протидії російській агресії, виступає проти скасування санкцій проти Росії. 

Така позиція Великої Британії є дуже важливою для нашої держави на етапі російсько-українського 

конфлікту. 
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Можливим найбільш негативним наслідком виходу Великої Британії з ЄС може слугувати 

зменшення підтримки України зі сторони Європейського Союзу, а саме, що стосується зменшення тиску на 

Росію та можливості перегляду і ослаблення санкцій проти Російської Федерації. Також Brexit посилить 

позиції євроскептиків як всередині Європейського Союзу, так і в Україні. Проте британській уряд 

підтверджує можливість покращення двостороннього українсько-британського співробітництва. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНФОРМАЦІЙНО-ГУМАНІТАРНОМУ  

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

Стаття присвячена проблемам функціонування української мови в інформаційно-гуманітарному 

просторі України. Проаналізовано офіційні документи, публіцистичні статті про російшення освітньо-

культурної сфери. Досліджено матеріали засобів масової інформації про антиукраїнську маніпулятивну 

пропаганду, спрямовану проти формування національної ідентичності, в основі якої українська мова. 

Ключові слова: українська мова і культура, інформаційний простір, російщення, маніпулятивна 

пропаганда, інформаційно-психологічна агресія, національна безпека, російська мова. 

 

Актуальність теми. У багатьох ґрунтовних дослідженнях зарубіжних і українських вчених 

наголошено, що мова для кожного народу є органічним складником життєдіяльності, вона, як повітря, вода, 

хліб. Духовна формула «Національна мова + національна свідомість» має трансцендентний зміст. 

Деформація цього Боготворного феномену спричинює національне виродження, культурний, моральний та 

економічний занепад [1, с. 14]. 

Сотні років загарбники, вороги знищували українське Слово, зросійщували, полонізували, 

мадяризували, румунізували і навіть чехізували українців. Уже з правдивої історії відомо, що царські 

московські, російські та комуністично-радянські ідеологи і політики витворили 480 агресивних 

антиукраїнських циркулярів, указів, постанов, рішень, ухвал, розпоряджень щодо заборони і знищення 

української мови і культури. Водночас кремлівські «вожді», їхні засоби масової інформації формували у 

росіян великодержавну, імперську психологію, яка і сьогодні заважає багатьом змиритися з тим, що 

розпалася імперія зла, комуністична тюрма народів – СРСР. «Травма росіян з приводу загибелі імперського 

СРСР глибока ще й тому, що тоталітарна комуністична маніпулятивна пропаганда вселяла в їхні душі такі 

міфи про імперію, за якими вона є непорушна, непереможна, наймогутніша, і все це – завдяки «великому 
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http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016
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російському народові». У багатьох росіян виробилося не завжди усвідомлене відчуття своєї домінантності в 

Україні, і будь-який крок до зрівняння в реальних національних і мовно-культурних можливостях такі люди 

сприймають як своє ущемлення» [2, с. 7]. 

У героїчній боротьбі українців за відродження державної незалежності, яка завершилася перемогою 

30 років тому, українська мова завжди була визначальною морально-духовною цінністю. «Каталізатором 

національного самовизначення українців в останні десятиліття значною мірою слугувала боротьба за 

українську мову, що навернула багатьох до роздумів над своїм глибинним національним Я, – підкреслив 

директор Інституту української мови НАН України П. Гриценко. Українці відкинули антинаукові 

політиканські побудови, в яких заперечувалося саме існування української мови та українців як окремої 

нації, що ще й сьогодні повторює як мантру президент Росії, а за ним хором і соло – проросійські 

нафталінові політики України» [3]. 

Нині московські політико-ідеологічні маніпулятори безпрецедентно переповнюють російський, 

європейський і світовий інформаційно-гуманітарний простір брехливими постулатами, що українці і 

росіяни – один народ, у цього народу, мовляв, одна мова, одна віра, одна історія, одна територія. В. Путін 

опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». У цьому наскрізь імперсько-

маніпулятивному опусі Д. Медведєва, зухвало розкрито сутність ідеології гібридної війни Російської 

Федерації проти України та імперської політики Кремля. 

Стан розробки проблеми. Розбудова відродженої незалежності України триває за дуже складних 

суспільно-політичних, соціально-економічних, духовно-ідеологічних обставин. Інформаційно-психологічна 

війна за серця і роздум українців на мовному грунті не стихає, а набирає витончених обертів. Питання 

мовної політики у минулих часах і тепер у полі науково-публіцистичних досліджень багатьох вчених, 

політиків, журналістів. Адже кардинальна мета московських агресорів – не дати всеохопно функціонувати 

українській мові як чистому джерелі національної ідентичності. У своїх працях О. Білоус, О. Гнатюк, 

І. Дзюба, В. Іванишин, А. Капелюшний, В. Качкан, В. Кубайчук, В. Лизанчук, І. Лосєв, Л. Масенко, 

П. Мовчан, І. Огієнко, О. Пономарів, Я. Радевич-Винницький, З. Терлак, М. Тимошик, І. Фаріон, О. Федик, 

Г. Філіпчук, Ю. Шевельов, Ю. Шевчук, І. Ющук та низка інших дослідників, зокрема, наголошували, що у 

мові не тільки сконденсоване усе духовне, культурне, естетичне, гносеологічне, інформаційне багатство 

нації, а й змодельована складна прагматика життя. Мова містить у собі весь спектр психологічної мотивації 

поведінки людини, є прогностичною моделлю як для індивідуума, так і для цілого народу. «Мова поєднує 

національний організм у часі і просторі, забезпечуючи нації духовну й культурну безперервність, певний 

життєдайний уклад,світоглядну систему, орієнтацію у світі, моральний закон. Вона є найважливішим 

засобом ідентифікації та самопізнання нації» [1, с. 10]. – наголошувала О. Федик. 

Історичний досвід переконує, що «без національного виміру, без патріотичних почуттів людина не 

гідна свого імені, відмовляючись від частини своєї етнічної тотожності, вона неодмінно прирікає себе на 

деградацію» (О. Гнатюк). Саме цього (цілковитої деградації українців) засобами маніпулятивної 

інформаціно-психологічної пропаганди, паплюження та ігнорування української мови, брутальної політики, 

військової агресії прагне домогтися Московія-Росія. 

Досліджуючи колоніальну політику різних режимів на землях України стосовно української мови, 

Ю. Шевельов розвінчав звиродніле ставлення московського більшовицького керівництва до української 

мови, яке на словах засуджувало Валуєвський циркуляр та Емський указ, а насправді здійснювало їхню 

практичну реалізацію: «Урядове втручання взагалі, а в цьому випадку з боку уряду, опанованого росіянами, 

у внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Ні поляки, ні румуни, ні чехи до цього не 

вдавалися, як не вдавалася царська адміністрація дореволюційної Росії. Вони всі обмежувалися на заходах 

зовнішнього тиску: забороняли вживати українську мову прилюдно, цілковито або частково; накидали 

російську державну мову через освітню систему; зваблювали українців своєю культурою й можливістю 

кар‟єри; переселяли їх на неукраїнські території, а українські землі заселяли членами панівної нації тощо. 

Поруч цих «клясичних» метод радянська система встановлює контроль над структурою української мови: 

забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й орфоепічні правила, а 

натомість пропагує інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з російської мови. Таким чином на 

радянській Україні конфлікт між українською і російською мовами перенесемо із зовнішньої, позамовної 

сфери в середину самої мови. Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, а й у самій 

мові» [4, с. 173]. 

Мета і завдання дослідження. Розкрити імперіалізм маніпулятивної російської пропаганди, 

антиукраїнський асиміляційний контент, обгрунтувати, що для українців, як для будь-якої іншої нації, рідна 

мова – це дім життєдайного буття, світоглядний, націєтворчий корінь, чистий інструмент одухотворення 

національної ідентичності. 
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Виклад основного матеріалу. Відродження, розвиток й утвердження українських національних 

цінностей, створених попередніми поколіннями, але вилучених, сфальшованих або замовчуваних 

недругами впродовж тривалого часу, відкривають шлях до розбудови української гуманістичної 

національної держави. Саме у мові нація закодовує свою духовність, історію, всебічний багатовіковий 

досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, самобутність, неповторність. Мова є основою державницьких 

переконань, громадянського патріотизму. Московські, комуністичні, імперські ідеологи і політики добре 

розуміли, що з утратою рідної мови люди гублять психічну константу, моральні засади, зв'язок зі своїм 

родом, народом, нацією, не відчувають потреби у своїй державі. Тому «кожного року в СРСР зникала 

(знищували) одна мова. У 1939-1989 роках було ліквідовано 50 мов, що тотожно кількості зниклих етносів, 

народів, культур, – стверджує академік НАПН України Г. Філіпчук. – Найбільшої сили наруга проявлялася 

у ставленні до української мови. Лінгвоцид українства був знаком мововбивчого XX ст.» [5]. Іван Огієнко 

убивцям мови, культури, ідентичності українців дав зле прізвисько – «скорпіони на українське слово». 

Оприлюднені у листопаді 1958 р. тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про зміцнення зв‟язку 

школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в країні» і ухвалений сесією Верховної 

Ради СРСР 24 грудня 1958 р. закон про «зв‟язок школи з життям, який позбавив українську мову (в інших 

союзних республіках – їхні мови) права бути обов‟язковою в школі, дістав підтвердження в Україні в законі 

«Про зміцнення зв‟язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській 

РСР» від 17 квітня 1959 р. 

«Проголосивши велику роль і важливість російської мови у будівництві «світлого майбутнього – 

комуністичного суспільства», дозволивши батькам вирішувати, яку мову вивчати дитині (російську чи 

українську), в яку школу ходити (українську чи російську), ЦК КПРС і РМ СРСР створили всі передумови 

на користь російської мови, по суті узаконили поглиблення зросійшення» [5, с. 256]. У 1958 р. в містах 

України в українських школах навчалися лише 21% дітей (в 1926 р. – 97%). Але найгірше те, що 

«українські школи – і це вже стосується і міських, і сільських шкіл – зовсім не виховують національну 

гідність і національне почуття, не дають елементарного усвідомлення своєї національної приналежності та 

зв‟язаних з цим обов‟язків, не забезпечують наймінімальнішого знання рідної історії та рідної культури. Бо 

в більшості з них панує все той самий дух вищості і «предпочтительності» російської культури та 

другорядності української як «довеска» до російської. Тож і не доводиться дивуватися з того, що 

випускники шкіл України в масі своїй – цілковиті невігласи щодо української культури» [7, с. 195]. 

XXII з‟їзд КПРС у 1961 р. проголосив, що «комуністи не будуть консервувати і увічнювати 

національні відмінності. Слід з усією більшовицькою непримиреністю викорінювати навіть найменші 

прояви націоналістичних пережитків» [8, с. 206]. Все ширшим ставав розмах крил зросійщення, який 

призводив на «вимогу батьків і дітей» до зменшення кількості шкіл з українською мовою викладання, 

ігнорування вивчення української мови і літератури в російських школах, скорочення кількості годин для 

української літератури і мови у середніх спеціальних закладах. 

Хоч 28 жовтня 1989 р. законом «Про мови в Українській РСР» українській мові надано статус 

державної, 24 серпня 1991 р. було ухвалено «Акт проголошення незалежності України, 28 червня 1996 р. 

прийнято Основний Закон – Конституцію України, у 10-й статті якої записано, що «державною мовою в 

Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на всій території України», гостра боротьба за природне функціонування 

української мови в усіх клітинах суспільного і державного організму триває. Адже питання розвитку, 

всеохопного функціонування української мови в Україні – це питання життя або смерті української нації. 

Кремлівські політики та ідеологи, промосковська п‟ята колона в Україні, запаморочена частина українців 

комуністичною інтернаціональною блекотою майстерно експлуатують історію довготривалого перебування 

України в колоніальному лоні російської імперії – царської і совєтської. Імперіалізм маніпулятивного 

російського слова, антиукраїнський асиміляційний контент, інформаційні фейки промосковських ЗМІ в 

Україні призводять до деградації багатьох сфер держави – від політичної, соціально- економічної до 

освітньо-культурної. Адже «психологічний зв‟язок між людьми ґрунтується на морально-духовних, 

гуманістично-національних цінностях. Однак в Україні впродовж віків агресивно діяли і нині діють 

зовнішні та внутрішні політико-ідеологічні, психолого-педагогічні механізми витискання оригінального, 

самобутнього, українського із власної духовної території, а нині негативно впливають на утвердження 

національної ідентичності, поглиблені гібридною війною Російської Федерації проти України [9, с. 88].  

Творити антиукраїнський контент допомагали медійні працівники телеканалів «ZIK», «112 Україна», 

«News One», які рішенням Ради національної безпеки і оборони України і указом Президента України від 2 

лютого 2021 р. заблоковані. Ці телеканали пропагували антиукраїнські дезінформаційні наративи, мовляв, 

Україна – недолуга недодержава, або Україна – це нацистська держава, якою управляють «американські 

агресори». Ніби то не Росія напала на Україну і розв‟язала жахливу війну, а природно виникла 
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громадянська війна за «соціальну справедливість». Мовляв, Православна Церква України – це аморальне 

розкольництво, Майдан – велика помилка, не Революція Гідності, а націоналістичний державний 

переворот. Начебто в усіх нинішніх негараздах винен П. Порошенко, а єдиною «світлою надією» для 

України є В. Медведчук. 

Найбільший крик на захист заблокованих телеканалів «News One», «112 Україна» і «ZIK» підняли і 

розгорнули партійці «Опозиційної платформи – За життя» та їхні поплічники, мовляв, заборонено свободу 

слова, відновлено цензуру. О. Бондаренко, В. Медведчук, В. Рабінович, Ю. Бойко, В. Новинський, 

М. Бужанський, А. Портнов, О. Лукаш, А. Герман, Н. Шуфрич, В. Піховшек та інших не покликалися на 

34 статтю Конституції України, у якій чітко зазначено: «Кожному гарантується право на свободу думки і 

слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань». Тут же справедливо наголошується: «Здійснення цих 

прав може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров‟я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей…». 

У жорстоких умовах російсько-української війни за незалежність і мовно-духовну соборність 

української України кожний чесний громадянин, патріот стає на захист своєї Батьківщини, бо він дуже 

добре розуміє: якщо cвобода, cвобода слова, свобода функціонування засобів масової інформації сприяє 

нехтуванню українських національних цінностей та безпекових інтересів, призводить до того, що українці 

на своїй землі не почуваються господарями, то що це за свобода, кому вона служить? Звісно – явним і 

прихованим ворогам. Безперечно, вільне, навіть гостре дискусійне слово у засобах масової інформації має 

господарювати, але тільки в інтересах досягнення стратегічної мети – незалежної, духовно і матеріально 

багатої української України. 

На жаль, як слушно зазначає академік Г. Філіпчук, ті громадяни, що лише «закохані» в російську 

мову, літературу, «історіческоє велічіє», не є носіями українськості, а радше їх світогляд формується в ніші 

панросійськості. Саме цей людський капітал (матеріал), створений поза українською мовою та культурою, 

кремлівські «добродєтєлі» розглядають як плацдарм для своїх майбутніх агресій і проголошення 

сурогатних лялькових держав на кшталт «придністров‟я, абхазії, північної осетії, днр чи лнр». Гуманітарна 

зачистка на території України через мову, освіту, інформацію, книговидавництво, концертну діяльність, 

кіно, телеканали, радіо-FM, компрадорську інтелігенцію та чужомовних владоможців, що і донині 

продовжують упевнено «правити» слухняним і мовчазним народом, і є тією найбільшою небезпечною і 

безупинною війною проти України» [10]. 

З приємністю привертаємо увагу до важливої події: під час «небезпечної і безупинної війни проти 

України» «прокремлівські сили спіймали облизня» [11]. Конституційний Суд України визнав 

конституційним Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Річ у тому, що 

51 народний депутат попереднього скликання Верховної Ради України просили розглянути 

конституційність мовного закону. Серед них – переважно колишні регіонали М. Добкін, С. Ківалов, 

Т. Козак, Н. Шуфрич, Н. Королевська, Ю. Льовочкіна, Ю. Бойко. Вони писали, що Закон, мовляв, був 

ухвалений із порушенням процедури, а також нібито дискримінує національні меншини. Подання до 

Конституційного Суду «група дискримінованих» направила ще у червні 2019 року. Велика палата КСУ 

розпочала розгляд справи 7 липня 2020 року. Щоб ухвалити рішення, знадобився рік [11].  

Уповноважений із захисту державної мови Т. Кремінь наголосив, що Конституційний Суд проявив 

державницьку позицію та став на бік національних інтересів України. «Захист мови – це захист 

національних інтересів України. На 30-му році відновленої незалежності у нас немає права на поразки. 

Особливо приємно, що ми маємо це рішення напередодні 16 липня – другої річниці дії мовного закону та 

нового етапу імплементації його важливих норм» [11]. Але спроби переінакшити, припинити дію 

гуманістичного, справедливого Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

не вгавають.  

В Україні створено всі умови для вивчення мов національних меншин, розвитку їхніх національних 

культур. Але, живучи в Україні, покликані заради свого блага вивчати, знати, шанувати українську мову, бо 

без володіння державною мовою вони не зможуть бути повноцінними громадянами, реалізувати свої 

інтелектуальні знання в Україні. Ігнорування української мови і знання лише російської збільшує кількість 

російськомовного населення, яке є основним «трофеєм» Москви в Україні.  

«Охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і 

необхідності вивчати їх» [12], – наголошено в «Європейській хартії регіональних мов або мов меншин». Цю 

найголовнішу вимогу Мовної Хартії цілком ігнорують, або перекручують деякі депутати, політики, 

службовці, журналісти. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
91 

На телеканалах «НАШ», «Інтер» для мільйонів українських громадян промосковські режисери 

майстерно вибудовують середні та великі плани, в які начебто «випадково», але надзвичайно виразно 

потрапляють російські імперські символи: прапор, герб, портрети В. Леніна, Й. Сталіна, Г. Жукова, В. Путіна. 

Розширення функціонування української мови в інформаційно-гуманітарному просторі України, 

зарубіжних країнах та підвищення культури мовлення залежить насамперед від двох найважливіших 

чинників: свідомого ставлення кожної людини до своєї мови та державної мовної політики, творцями якої 

законодавча, виконавча і судова влада, а також морально-психологічної влади працівників засобів масової 

інформації. На жаль, і нині чимало депутатів, службовців, політиків, науковців, журналістів, хоч знають 

українську мову, але нею ігнорують. 

«Українську мову треба знати не тому, що вона «солов‟їна» чи зайняла якесь місце на конкурсі з 

милозвучності, а тому, що без неї ми не українці» [13] – наголошує мовознавець, лексикограф, професор 

Колумбійського університету Ю. Шевчук. 

Висновки. В інформаційно-психологічній війні за серця і розум українців головний удар російські 

агресори спрямували на українську мову. 73% громадян України вважають, що символом Української 

Держави є також Українська Мова. Так розуміли колись і розуміють нині й ті, хто нашу мову і культуру 

знищував і знищує. Згідно зі статтею 20 Конституції України, державними символами України є Державний 

Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. До державних символів України 

потрібно юридично зарахувати Державну Мову України як основний державотворчий чинник.  

Місійне покликання засобів масової інформації – допомагати усім громадянам усвідомити, що 

українська мова відіграє визначальну консолідуючу роль у державі і є головним чинником національної 

безпеки української нації і держави. 
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КАТЕГОРІЇ «УЧІ» («СВІЙ») ТА «СОТО» («ЧУЖИЙ») В ЯПОНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

 

Стаття присвячена таким культурологічним метафором японського менталітету як «учі» («свій») 

та «сото» («чужий»), які відіграють неабияку роль у вертикальній моделі японського суспільства. У 

статті було проаналізовано японську культуру крізь призму категорій «свій»/«чужий» та досліджено 

вираження цих категорій засобами японської мови. Ключові слова: «учі» («свій»), «сото» («чужий»), 

японське суспільство, японська мова. 

 

Кожного року в Японії святкують «Сецубун». Вже з самої назви свята «Сецубун» (節分), що 

складається з 2 ієрогліфів «сецу» (節 – «пора року») та «бун» (分 – «відділяти») зрозуміло, що святкові 

заходи цього дня пов‟язані із переходом однієї пори року в іншу, коли японці прощаються із зимою і 

вітають прихід весни. Традиція святкування Сецубун потрапила в Японію із Китаю ще у 8 столітті, де з 

приходом весни розпочинався Новий рік, період змін у природі, який вносив відповідні корективи у 

повсякденне життя людей. Період будь-яких змін в китайській культурі асоціювався із болісними 

адаптаційними процесами, тому розважливі і стримані китайці під час незгод та чвар, щоб не образати 

співрозмовника грубістю просто бажали йому «жити в період перемін».  

Відтак прихід весни – це не лише радість від перших зелених пагінців, цвітіння сакури, тощо, але й 

важка виснажлива праця в полі. У давнину люди вірили, що разом із пробудженням природи прокидаються 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 8  

 

 

 
92 

і різні духи. В Японії, де сповідують філософію Синтоїзму, цими духами є численні «камі» (божества), 

«оні» (нечисть), йокай, тощо. І хоч японці шанобливо відносяться до духів природи, проте не всі вони 

покликані сприяти та допомагати людям. Відтак, «сецубун» – це ритуальні дійства за допомогою яких 

японці намагалися захистити себе, свій дім та поле від зовнішього впливу несприятливих духів «Оні». Так, 

в період Мурамачі (1336-1573) виникла традиція «маме макі», що в перекладі означає «посівання бобами». 

Посівали боби не із зовні, як прийнято у нас посівати на Щедрий вечір, а навпаки із традиційної прихожої 

японського будинку «ґенкан» на вулицю перед входом у дім зі словами: «Оні ва сото, Фуку ва учі!» 

(«Нечисть просим геть із хати, щастя будемо вітати!»). Часто роль «оні», тобто нечисті, виконував батько, 

якого діти переслідували, жбурляючи в нього бобами. Звісно, вираз: «Оні ва сото! Фуку ва учі!» – це 

своєрідне ритуальне заклинання, мета якого прикликати добробут, успіх та щастя у дім, проте, цікаво 

розглянути цей вислів крізь призму японських культурологічних метафор «учі» та «сото». 

«Учі» та «сото» – це слова антоніми кожне з яких виражає і просторове, і філософське значення. У 

просторі категорія «учі» – це мій дім, будинок; все, що знаходиться в межах моєї території, натомість 

«сото» – це все, що поза моїм простором; те, що знаходиться назовні. Чудовим проявом цих категорій у 

просторі є архітектура будинків у традиційному японському стилі, де «учі» відділяється від «сото» за 

допомогою прихожої «ґенкан», своєрідної сходинки-підвищення перед якою гість залишає своє взуття, і 

перезувається у заздалегідь приготовані для нього господарями дому тапочки. Власне, наявність цього 

ґенкану як певного симолічного переходу із простору «сото» у простір «учі», є надзвичайно важливим 

елементом для розуміння того, що в японській культурі не має прямої дороги із однієї категорії 

безпосередньо в іншу. Відтак, поведінка гостя в ґенкан, його обізнаність з нормами японського етикету є 

важливою не лише в процесі входження у фізичний простір японця «учі», але є і визначальною у 

подальшому розвитку відносин в новому філософському контексті, де «учі» – члени соціальної групи мовця 

(родини, колективу), тобто, «свої», а члени інших груп розглядаються як «сото», тобто, «чужі». 

Японія – це острівна країна з надзвичайно мальовничою, але з доволі суворою природою: часті 

землетруси, цунамі, тайфуни, та спричинені великою кількістю опадів повені та гірські зсуви. Проте, японці 

змогли пристосуватись до таких жорстких умов, в яких поодинці не змогли б вижити, якби не згуртувались 

заради спільної мети – взаємодопомоги. Рис – основна зернова культура, яку вирощують в Японії. Без 

колективної праці вирощування рису було б не можливим. Відтак, приналежність до колективу є життєвою 

необхідністю в Японії, і вимагає від індивіда дотримання всіх норм та правил групи, своєрідної 

вертикальної структури, де підлеглий сумлінно виконує волю керівника. Такі відносини були і є доволі 

поширеними у різних східних культурах, зважаючи на філософію та впливи Конфуціанства.  

В давній Японії, коли люди практично все своє життя проживали в тій же місцевості, де були 

народжені, тому «єдиною можливістю виходу за рамки групи була подорож, під час якої людина могла на 

деякий час забути про норми, етикет, закони групи, тощо» [3]. Відтак, японський вислів «tabi no haji wo 

kakisute» (旅の恥はかき捨て) («Геть сором коли подорожуєш!») чудово відображає стан внутрішньої радості 

японця, звільненого, хоч і ненадовго з тенет колектиивних норм та догм, згідно з якими «deru kui wa 

utareru» (出る杭は打たれる), що в дослівному перекладі означає «по цвяху, який стирчить – ударяють». Відтак, 

в японській культурі – не так важливо висловити своє бачення, чи переконати когось у своїй правоті як 

важливо зберегти гаромонію. У своїх філософсько-естетичних нарисах відомі сходознавці Овчінніков та 

Рудофський писали, що «японців з покоління в покоління вчили виражати свої думки не прямо, а 

опосердковано, за допомогою натяків» [2]. Відтак, збереження гармонії у суспільстві було б не можливим 

без ще однієї пари категорій – «хон-не» і «татемае». 

Хон-не і татемае – це своєрідна трансформація категорій «учі» та «сото», де «хон-не» (в дослівному 

перекладі – «справжній звук», тобто справжні наміри, думки людини, які, щоб зберегти гармонію 

спілкування рідко висловлюються вголос) відповідатиме «учі», а «татемае» (в дослівному перекладі – 

«вбудований спереду», щоб приховати, замаскувати емоції) – відповідатиме категорії «сото». «Татемае» – 

це зовнішня оболонка, своєрідний фасад японської поведінки. Іншими словами, це поведінка та манери, які 

японець демонструє суспільству, це те, чого від нього вимагає суспільство в залежності від тих соціальних 

ролей, які він виконує. «Татемае» застосовується для підтримання гармонії і створення комфортної 

атмосфери між людьми. Таким чином, «хонне» і «татамае» – це своєрідна морально виправдана неправда, 

коли «те, що не висловнено вголос, значно сильніше за те, що сказано» [1]. 

У статті «Люди зору і люди голосу» Кімура Сьодзабуро, переклад якої здійснив Федоришин М. С. 

знаходимо доволі слушні поясненя самого японця стосовно взаємозвязку японської мови, ментальності та 

культури, в якій йшлося про те, що: «У нас (японців) немає мови. Немає мови як спілкування між людьми, 

які протистоять один одному» [2]. Звідси зрозуміло, що мистецтво безконфліктного спілкування в Японії є 

надзвичайно важливим, а категорії «хонне», «татемае», «учі», та «сото» – це власне ті чотири титани, які 

підтримують цю високу культуру. 
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Наявність в японській культурі категорій «учі/сото» зумовляює не лише модель поведінки в 

японському соціумі, але й зумовлює використання відповідного пласту мови в межах тої чи іншої групи. 

«Члени соціальної групи мовця розглядаються як «учі», а члени інших груп як «сото». Коли мовець 

розмовляє з сото но хіто (стороннім) про учі но хіто (члена своєї групи), то про нього він говорить так само 

скромно як і про себе, використовуючи тип ввічливої мови «кенджього» – своєрідні скромні 

самопринизливі вирази, за допомогою яких мовець згідно з мовним етикетом принижуючи себе та свої дії 

виявляє шанобливість до співрозмовника. Шанобливість спрямовують на особу вищого соціального статусу 

або «сото но хіто». Також для того, щоб висловити повагу до співрозмовника «сото но хіто» японці 

використовують ще один вид ввічливого стилю «сонкейго», своєрідні шанобливі вираизи, які вживаються 

для опису дій співрозмовника. Відтак, замість звичайних дієслів використовують їх шанобливі 

еквіваленти» [4]. 

Категорія «учі» у значенні «свої» чудово відображеється і у розмовному варіанті японської мови, де 

займенник «я» («ваташі») можна замінити словом «учі». Відтак, все, що належить мені виражатиметься за 

допомогою шраматичної конструкції «учі» + частка «но». Наприклад, моя донька – «учі но мусуме», моя 

дитина – «учі но ко», тощо. Цей же ієрогліф «учі» вживається і як складова компонента у слові «Канай» 

(«моя дружина»), де «ка» – дім, будинок, а «най» (ще 1 прочитання ієрогліфа «учі») – всередині. Відтак, у 

цьому слові яскраво відображено бачення японців ролі жінки-дружини, як тої, хто постійно перебуває 

«вдома», «берегині домашнього вогнища». З часом роль жінки почала змінюватись, тому і саме слово 

«канай» також почали використовувати з певною обережністю.  

Мислення людей безпосереденьо виражається через мову, тому й не дивно, що в японській мові 

ієрогліф «сото», який за іншим читанням вимовляється як «ґай» широко використовується у таких словах 

як: «кай-ґай» (закордон), «ґай-коку» (іноземна країна), «ґайкоку-джін» (іноземець) та «ґайрайґо», 

запозичені з іноземних мов слова, для виділення та записання яких була створена навіть окрема абетка 

Катакана. 
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НАСЛІДКИ СИРІЙСЬКОЇ КРИЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

 

Врегулювання сирійського конфлікту продовжує залишатися однією з найгостріших проблем 

міжнародного порядку денного, другого десятиліття XXI століття. Незважаючи на заявлення про 

ліквідацію ІД, організації, визнаної терористичною РФ, конфлікт триває. Очевидно, що ми є свідками 

нового етапу збройного конфлікту в Сирії. Ключові слова: Сирія, Близький Схід, сирійський конфлікт, 

наслідки, шляхи вирішення. 

 

Постановка проблеми. Внутрішньодержавне протистояння урядових сил, які виступають на стороні 

чинного президента Сирії Б. Асада, з розрізненої опозицією, яка не має спільної програми дій, стрімко 

трансформувалося в конфлікт з активним втручанням зовнішніх сил. Сирійський конфлікт набув 

глобального виміру в тому сенсі, що виявив корінні протиріччя між інтересами регіональних гравців і 

світових центрів сили. Його наслідки в тій чи іншій мірі відчувають на собі країни різних регіонів світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сирійському конфлікту і аналізу шляхів його врегулювання 

присвячені численні роботи політологів, сходознавців, фахівців з міжнародних відносин, а саме: 

Ю. В. Бураков, В. Горбулін, А. Бузаров. Вплив сирійського конфлікту на регіональний контекст стало 

предметом вивчення ряду дослідників, зокрема таких, як: А. Кулаков, B. Haddad. Безумовно, існуюча 

наукова література сприяє формуванню цілісної картини розвитку конфлікту, задаючи вектор для 

подальшого вивчення його новітніх тенденцій. 

Мета статті – проаналізувати перспективи врегулювання сирійського конфлікту на нинішньому етапі 

його розвитку.  

Слід зазначити, що після того як терористична організація «Ісламська держава» виявилася практично 

повністю розгромлена, настав новий етап розвитку конфлікту, який відкрив нові можливості для його 
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врегулювання. Але чи будуть можливості використані, багато в чому залежить від позицій основних 

зовнішніх гравців, що беруть участь в сирійському конфлікті.  

Дослідницькими завданнями є:  

- аналіз соціально-політичних наслідків конфлікту у Сирії; 

- вивчення розстановки сил, задіяних у конфлікті; 

- виявлення чинників, які затягують кризу. 

Результати дослідження. Остаточно виміряти руйнівні підсумки війни в Сирії поки що неможливо. 

Хоча широкомасштабні військові дії завершені, вугілля насильницького конфлікту ще тліє в окремих 

районах країни і продовжує приносити сирійцям численні страждання. Проте попередні результати цієї 

гуманітарної катастрофи XXI ст. виглядають страхітливо. У довоєнний час Сирія була досить 

благополучною в економічному плані країною з середнім рівнем доходів, але вже у кінці 2014 р. четверо з 

п'яти сирійців жили у бідності, 64,7% в умовах крайньої бідності. Ці люди були не в змозі забезпечити 

основні потреби, необхідні для виживання домогосподарств, і не мали можливості задовольнити власні 

базові потреби, у тому числі у харчуванні. 30% населення опинилися в умовах крайньої убогості, багато з 

яких пережили хронічний голод у важких формах [5]. Згідно з останньою доповіддю Програми розвитку 

ООН з людського розвитку, опублікованою в 2018 р., рівень якості життя громадян САР в період 2012-

2017 рр. у світовому рейтингу по індексу людського розвитку (ІЛР) опустився на 27 позицій. Тим самим 

Сирія продемонструвала найвищий показник у світі по мірі різького громадського регресу. Услід йдуть 

охоплені озброєними конфліктами Лівія та Йемен. Якість життя в них за той же період у світовому 

рейтингу по ІЛР знизилося на 26 і 20 пунктів відповідно [3]. Нагадаємо що індекс людського розвитку 

розраховується по таких базових вимірах благополуччя людей, як: довге та здорове життя, тривалість і 

рівень освіти, валовий національний дохід на душу населення, рівень бідності, безпеки та нерівності, у тому 

числі гендерної, екологічна обстановка, стан прав та можливостей громадян, соціально-економічна 38 

стійкість. За оцінками фахівців Світового банку, на початоку 2017 р. в Сирії під час війни загинули від 400 

до 470 тис. чоловік і більше половини населення (11,5 млн чоловік) покинули свої домівки. Біля третини 

вимушених переселенців виїхали з країни в якості біженців, що привело до найбільшої з часів Другої 

світової війни кризи, пов'язаної з біженцями [6]. Цілеспрямовані атаки на медичні установи серйозно 

підірвали систему охорони здоров'я. За станом на лютий 2017 р. біля 11% всіх державних лікарень були 

повністю зруйновані і майже 50% частично пошкоджені. У частці сектора долі зруйнованих лікарень 

складала 9%, майже 40% понесли серйозних збитків. Ушкодження шкільних будівель і використання їх в 

якості військових об'єктів нанесло значний ущерб системі освіти. За даними Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), 2,1 млн дітей в Сирії і 0,7 млн сирійських дітей за кордоном не відвідують школу, що веде до 

втрати людського капіталу країни, який оцінюється в 10,5 млрд дол. Про масштаби гуманітарної 

катастрофи в країні свідчить показник людського розвитку, що розраховується для 187 країн. У 2015 Сирія 

з середнього рівня опустилася на 134 місце (до рівня Конго, Замбії, Гани). За даними доповіді Світового 

банка, в перші п'ять років конфлікту щорічно знищувалося в середньому 538 тис. робочих місць. У 2015 р. 

рівень безробіття серед молоді досягнув 786,1 млн молодих сирійців не працювали та не навчалися в якій-

небудь формі, приблизно шість з кожних десяти громадян САР жили в крайній бідності. Збиток, нанесений 

інфраструктурі, привів до загального погіршення здоров'я населення по всій країні і до відновлення 

поширення таких інфекційних захворювань, як поліомієліт. Дані на початок 2017 р. показують, що більше 

сирійців загинуло через недоступність медичної допомоги, ніж безпосередньо внаслідок бойових дій. 

Сукупні втрати ВВП в результаті перебоїв в соціально-економічній системі в 20 разів перевищували втрати, 

викликані фізичним руйнуванням впродовж перших шести років конфлікту . Ці збої 39 знижували стимул 

до участі у виробничій діяльності, переривали економічні зв'язки та ланцюжки постачань. Руйнування 

соціальних та економічних структур і взаємовідносин, втрата довіри, що об'єднує людей, є значнішими 

чинниками, що перешкоджають відновленню країни, чим фізичний збиток. Їх відновлення стане важчим 

завданням, ніж відновлення матеріальної інфраструктури, приходять до висновку аналітики Всесвітнього 

банку [6, р. 36-39]. Дійсно колективні втрати людського капіталу можуть відновлюватися досить тривалий 

час – впродовж життя декількох поколінь. Є підстави сподіватися, що у Сирії цей процес не розтягнеться на 

такий тривалий період. Проте в плануванні розвитку країни слід враховувати неминучу нестачу 

професійних навичок сирійських громадян, що виникла в результаті відтоку висококваліфікованих 

фахівців, високого рівня безробіття (57% від працездатного населення в 2017 р.), тривалої відсутності 

належної шкільної та іншої освіти, недоїдання, що викликає у дітей затримки зростання й розвитку, виїзд за 

рубіж більше 5 млн біженців. У самій Сирії внутрішньо переміщених осіб, що покинули під час війни свої 

будинки, налічується близько 6 млн. чоловік. Населення (всього більше 60% громадян САР), що масово 

переміщалося, чинило сильний тиск на ресурси приймаючих співтовариств та країн. Катастрофа війни в 

Сирії викликали негативні гуманітарні зрушення в довколишніх державах. Виїзд сирійців переважно в 
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сусідні держави привів в деяких з них до відчутної напруженості на ринках житла і праці, зниженню якості 

й доступності громадських послуг, відсутності продовольчої безпеки. За оцінками Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), на середину 2017 р. на території прилеглих до Сирії країн 

Близького Сходу та Північної Африки, а також в Туреччині знаходилися 5,05 млн зареєстрованих 

сирійських біженців. Для зіставлення у диспропорції в порівнянні з Європейським регіоном фахівцями 

УВКБ ООН відзначається, що за період з квітня 2011 по травень 2017 р. в Європі громадянами Сирії було 

подано 884 461 клопотань про надання притулку. Найбільш складна обстановка у зв'язку з прийняттям 

біженців склалася в Лівані. Хоча країна не була безпосередньо втягнута в сирійський конфлікт, вона гостро 

відчула його деструктивні побічні результати. На 30 червня 2017 р. в Лівані було зафіксовано 1 011 366 

зареєстрованих сирійських біженців (99% від кількості усіх біженців). Вони склали 23% від місцевого 

населення довоєнного часу. 

Криза в САР відобразила на Ліван виключно відчутну дію. Оскільки ліванська економіка була 

найтіснішим чином пов'язана з сирійською, з початком конфлікту послідував різкий спад темпів зростання. 

Якщо в передкризові роки цей показник знаходився на рівні 10%, то в 2011-2014 рр. коливався в діапазоні 

1-2%. Було перервані звичні торгові шляхи, довіра інвесторів і споживачів була підірвана, знизився рівень 

безпеки. З 2013 по 2014 р. об'єми експорту та прямих іноземних інвестицій впали на 25%, туризм з початку 

кризи скоротився на 60%. Державний борг до середини 2014 р. досяг 141% ВВП. З припливом сирійських 

біженців пропозиція на ринку праці збільшилася на 50%, число державних шкіл, 41 виросло на 30-35%. 

Виникнув піковий попит на послуги державної охорони здоров'я. Непропорційно сильну дію криза зробила 

на і без того уразливі домогосподарства. Цьому сприяли не лише зростання конкуренції на ринку 

некваліфікованої праці та непомірно високий попит на державні послуги, але і той факт, що половина 

біженців мешкала в третині найбільш бідних районів країни. Згідно з підрахунками Всесвітнього банку, 

внаслідок сирійського конфлікту доля населення, що живе в убогості, до кінця 2014 р. склала 3,9%. Бідняки 

в Лівані стали ще біднішими [7]. Таким чином, війна в Сирії загострила і без того напружену внутрішню 

ситуацію у міжгромадських стосунках в Лівані. Щодо наслідків, які відбилися на економіці Сирії, то слід 

зазначити, що ще до початку активних військових дій (2011) Сирія була індустріально-аграрною країною з 

середнім для Близького Сходу рівнем розвитку. Були створені нові виробництва і побудовані (у тому числі 

за участю СРСР) нові підприємства (зокрема, текстильні і фармацевтичні) покращувалося положення в селі, 

була ліквідована неписьменність, поліпшені санітарні умови життя населення. Західними, китайськими й 

російськими компаніями були розвідані значні запаси вуглеводнів; почався видобуток нафти. 

Експерти Світового банку підкреслюють, що найбільш важливим чинником економічної дії 

конфлікту є не фізичний збиток, а збої в економічній організації, тобто порушення економічної зв'язаності, 

зниження стимулів для продовження виробничої діяльності, руйнування економічних і соціальних мереж і 

виробничо-збутових ланцюжків. Використані моделі показують, що сукупні втрати ВВП в результаті таких 

збоїв перевищують втрати капіталу в 20 разів за перші шість років конфлікту, оскільки шок від знищення 

тільки капіталу працює як деякі стихійні лиха, і в добре функціонуючій економіці капітали швидко 

відновлюються, гальмуючи подальший розвиток економічних наслідків. Без відновлення економічних 

інститутів і економічних мереж заміна основного капіталу сама по собі не забезпечить відновлення 

економіки. В цілому чим довше триватиме конфлікт, тим більше посилюватимуться образи і розкол в 

сирійському суспільстві, що ускладнить відновлення ефективних інститутів та економічних механізмів [8]. 

Варто зазначити, що у довгостроковій перспективі для вирішення конфлікту неминучим буде 

укладання дипломатичного договору, так як сама природа війни та структурна організація сторін, що 

беруть участь у безпосередніх бойових діях, такі, що рішуча військова перемога, здатна дати можливість 

одній з них диктувати свої умови, в принципі неможлива. Іноземна підтримка виявляється достатньою для 

продовження конфлікту, але недостатньою, щоб дати якій-небудь зі сторін вирішальну перевагу, оскільки в 

цьому випадку адекватне збільшення обсягів наданої допомоги, станеться і відносно її супротивників. 

Іншими словами, йти на компроміс сторонам рано чи пізно прийдеться. Проте безпосередня ціна 

продовження конфлікту для зовнішніх спонсорів недостатньо велика, щоб спонукати їх до негайних 

рішень, без яких мир укладений не буде. І принципово важливим чинником в цьому питанні стає обсяг 

інтересів, що відстоюються в конфлікті. Рівень конфронтації, вказує на 48 готовність, що Росії, що 

Сполучених Штатів боротися за досягнення власних цілей [4]. Досягнення ж мирної угоди вимагає 

попередньої реалізації декількох ключових умов, без яких неможливе саме виникнення об'єктивних 

передумов, як до ініціації сторонами серйозного мирного процесу, так і до перспектив світу бути не лише 

ув'язненим на папері, але і що насправді дотримується. По-перше, існує потреба в реальній відданості 

сторін, особливо зовнішніх акторів конфлікту, що спонсорують безпосередньо протестуючі групи, щоб 

вирішити конфлікт. Що у свою чергу вимагає прийняття ними ідей, що продовження війни менш вигідне з 

точки зору захисту їх інтересів в країні і регіоні, ніж укладення миру на умовах, на яких він може 
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теоретично бути укладений. Сторонам доведеться відмовитися від ідей повної військової перемоги і 

диктування власних умов угоди - прийняти як належне, що мир буде компромісним. Цьому логічно передує 

усвідомлення безглуздя, в стратегічному відношенні, продовження військових дій. По-друге, мир в Сирії 

неможливий без руйнування терористичних організацій, яке повинне, в ідеалі, здійснюватися за участю всіх 

зовнішніх акторів конфлікту, які раніше погодилися на першорядність цього завдання. До тих пір, сама 

структура конфлікту залишається занадто складною, щоб бути вирішена за столом переговорів. І сама угода 

не буде повноцінною (навіть якщо примиритися з усіма іншими сторонами) до тих пір, поки є екстремісти, 

що діють в Сирії, які, звичайно, не будуть брати участь у будь якому процесі врегулювання. По-третє, має 

бути розв'язання протиріч відносно способу визначення майбутнього сирійського народу і держави. До тих 

пір, поки питання збереження, зміни або реформації діючої влади не буде так чи інакше вирішено, 

компромісу з іншими положеннями мирної угоди досягнути не вдасться. Сторони конфлікту будуть мати як 

мотивацію, так і можливість спробувати оскаржити цю ключову позицію і спробувати забезпечити більш 49 

великі представництва своїх прихильників у післявоєнній Сирії. Це міркування є прямим наслідком 

«проблеми прихильності». А без вирішення цієї проблеми, як показує досвід мирних процесів другої 

половини ХХ та ХХІ ст., реального, дотримуваного та довговічного миру ніколи не було досягнуто. 

Максимум вдавалося заморозити конфлікт і відкласти його вирішення на невизначений термін, створюючи 

при цьому постійний ризик нової ескалації та відновлення війни. 

Висновки. Отже, незважаючи на ряд чинників, сирійський конфлікт триває. Тимчасові рамки 

можливого політичного врегулювання конфлікту неможливо визначити, і оптимістичні прогнози щодо 

найближчого майбутнього Сирії робити передчасно. Розбіжності між сторонами врегулювання конфлікту 

носять довгостроковий характер, і в їх основі – різноспрямовані прагнення світових і регіональних центрів 

сили визначити новий регіональний порядок, що складається на Близькому Сході. Проте, саме в 

політичному процесі врегулювання, а також в продовженні переговорів буде полягати перспектива 

завершення конфлікту. 
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УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

У статті розглянутоосновні аспекти впливу COVID-19 на відносиниУраїни та США. Виокремлено 

проблемні питання у відносинах двох держав. Проаналізовано основні напрямки українсько-американської 

співпраціщодо подолання наслідків пандемії. Ключові слова: геополітичне становище, двосторонні 

відносини, стратегічний характер, міжнародні відносини, економічна криза, коронавірус, COVID-19, 

пандемія. 

 

Постановка та актуальність проблеми. Глобальний характер пандемії СOVID-19, що змінила світовий 

порядок денний, та триваюча російська агресія проти України – зовнішні чинники з найбільшим впливом. 

Сьогодні одним із ключових питань для України є зміцнення її геополітичного становища не тільки в регіоні, 

а й у світі загалом. Можна стверджувати, що США є країною, інтереси якої визначають як глобальне, так і 

регіональне геополітичного становище України. Сьогодні США, незважаючи на екномічну кризу 

спричиненою пандемією, за економічним і військовим потенціалом є наддержавою світового масштабу, яка 

знаходиться на найвищому рівні ієрархії міжнародної системи. Крім того, США і досі є домінуючою силою в 
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Європі, і, напевне, будуть нею залишатися. Інтереси США у регіоні Центрально-Східної Європи полягають у 

тому, щоб, розширюючи простір євроатлантичної інтеграції, знайти для себе нових членів інтеграційного 

процесу, союзників, які б обмежували зростаючий вплив окремих європейських країн, насамперед – Франції 

та Німеччини, які дедалі більше зацікавлені у зменшенні присутності США в Європі. Також США зацікавлені 

в обмеженні впливу Росії на Європейському континенті. Тому існування й підтримка незалежної Української 

держави відповідає стратегічним інтересам Вашингтона.  

Варто наголосити, що глобальне і регіональне становище України визначається суперечністю 

національних інтересів США та Росії. Фактично російсько-американські суперечності прослідковуються в 

усьому спектрі основних світових проблем (Ірак, Афганістан, Балкани, Кавказ, Середня Азія тощо), що сприяє 

відновленню протистояння між цими країнами. Спільні погляди на боротьбу зі світовим тероризмом можна 

зарахувати до виняткових аспектів збігу зовнішньополітичних стратегій обох країн.  

Спільність позицій України та США має одну складову – це послаблення геополітичних претензій 

Росії. Водночас покладати великі сподівання на американський чинник у російсько-українських взаєминах не 

варто. США не зацікавлені в остаточному послабленні позицій Росії, оскільки розглядають її як потужний 

регіональний центр сили, порушення балансу якого негативно позначиться на євроазійській геополітичній 

системі.  

Україна має шанси стати провідником американських впливів у регіоні Центрально-Східної Європи. 

Вага українського питання в американській зовнішній політиці постійно зростає, хоча багато залежатиме від 

розвитку американсько-російських взаємин. 

Мета роботи – показати динаміку розвитку українсько-американських відносин на тлі пандемії 

коронавірусу.  

Досягнення поставленої мети обумовлює вирішення таких завдань: 

- визначитияк COVID-19 вплинув на розвиток українсько-американської співпраці;  

- виявити сфери найбільшої активізації двосторонніх відносин упродовж коронавірусної пандемії. 

Предметом роботи є аналіз двосторонніх США та України за часів пандемії.  

Методологічний інструментарій дослідження становлять загальнологічні методи: аналіз і синтез, 

дедукція та індукція, а також історико-хронологічний, проблемно-порівняльний методи. Застосовані деякі 

методи геополітики як частини теорії міжнародних відносин, зокрема системний, діяльний, нормативно-

ціннісний тощо.  

Аналіз попередніх досліджень. Жваве обговорення проблеми поширення коронавірусної хвороби 

відбувається у засобах масової інформації, де свої погляди висловлюють міністри, представники владних 

структур, провідні економічні експерти, соціологи та політологи, інші провідні фахівці з цього питання. 

Зокремацю тему досліджували: заступник директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка, 

Є Габер у своїх працях «Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні 

відносини», завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного 

авіаційного університету Т. Короткий у статті «Основні тенденції та прогнози COVID-19, міжнародні 

відносини та міжнародне право», науковий співробітник і викладач Гарвардської школи Кеннеді Брюс Шнеіра 

«How Hackers and Spies Could Sabotage the Coronavirus Fight» та інші. 

Виклад основного матеріалу. Уся світова спільнота, починаючи з середини грудня 2019 року, 

потрапила під величезний вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби. І хоча історія людства налічує 

десятки пандемій, після яких його кількість суттєво скорочувалася, нинішня ситуація має дійсно унікальний 

характер. Вперше пандемія розгортається в умовах глобалізації та поширення цифрових технологій. З початку 

пандемії робляться спроби усвідомити сутність того, що відбувається, зокрема у сфері міжнародних відносин. 

Пандемія СOVID-19 та жорсткі карантинні обмеження, дещо змінилисамі міжнародні відносини. Реакція на 

коронавірус меншою мірою стосується власне ефективності системи охорони здоров‟я, натомість значно 

більше питань національної стійкості, самодисципліни, психологічних (ментальних) особливостей окремих 

націй, толерантності та критичного мислення.  

Критичних глобальних змін, що докорінно змінять міжнародні відносини, не станеться. Всі присутні 

сьогодні тенденції не є новими, вони в тій або меншій мірі проявлялись на тлі тривалої політичної кризи після 

2014 р. або навіть раніше. Ситуація з коронавірусом лише стала каталізатором, що прискорив розпад 

існуючого світоустрою. 

Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже призвела до тисячних людських втрат у всьому світі, наклала 

суттєві обмеження на соціально-культурне життя населення і кардинально змінила тренди глобальної 

економіки. На сьогодні важко спрогнозувати, які остаточні людські жертви та економічні втрати зазнають 

держави в коротко-, середньо - і довгостроковій перспективі. 

Спалах пандемії COVID-19 у всьому світі повністю порушив політичну, соціальну, економічну, 

релігійну та фінансову системи світу. Понад 80 країн закрили кордони. Підприємства та установи, в кращому 
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випадку, перейшли на дистанційну/надомну роботу, в гіршому – запровадили «простій». В умовах карантину 

було закрито школи для приблизно 1,5 мільярда дітей. Десятка світових економік, таких як США, Китай, 

Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Індія, Італія, Бразилія та Канада зазнали великих збитків. 

Багато процесів та явищ впливають на економічне уповільнення, але під час пандемії на економіку 

найбільш суттєво вплинули масові звільнення – 470 мільйонів людей залишилися без роботи по всьому 

світу [6]. Звільнення відбувалися в секторі послуг, особливо в тих сферах, що передбачають особисті 

взаємодії, такі як туризм, роздрібна торгівля, готельний бізнес та транспортні послуги. У зв‟язку з цим, рівень 

безробіття зріс: якщо наприкінці 2019 р. рівень безробіття становив 8,7% у світі, то на кінець 2020 р. цей 

показник зріс до 9,9% [5].Але, натомість, зростає кількість інтернет-послуг, і для цієї сфери набирають людей. 

На етапі будь-якої кризи виграють ті, хто впроваджують інновації. 

Серйозних збитків зазнала діяльність у сфері туризму та готельний бізнес: авіакомпанії скорочували 

рейси, а клієнти скасовували відрядження та відпустки. Сектор туризму та подорожей відповідає за близько 

10,4% світового ВВП. Під час епідемії коронавірусу саме туризм постраждав найбільше, зокрема через 

обмежувальні заходи, які запроваджують держави на пересування громадян, карантин, заборону 

авіаперевезень, а тому світова туристична галузь за підсумками 2020 р. втратила 2,1 трлн доларів прибутків. 

Наприклад, в США втрати індустрії туризму призвели до зниження ВВП в розмірі 1,2 трлн доларів у 2020 р. 

Скорочення поїздок в 2020 р. призвело до втрати податків на 80 млрд доларів. Що стосується України, то за 

2020 р. ВВП (у базових цінах 2016 р.) скоротився на 4% [10]. 

8 листопада, Сполучені Штати відкрили свої кордони для туристів, які пройшли щеплення вакцинами, 

визнаними у США та ВООЗ. 

Це означає, що в'їзд дозволили тим, хто отримав одну дозу вакцини Johnson & Johnson, або дві дози 

таких вакцин: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, 

CoronaVac/Sinovac. 

Усі вакцини, що використовують в Україні, входять до цього переліку. Тож вакциновані українці через 

два тижні після повного щеплення можуть їхати в США – потрібна лише віза. 

Заборона на мандрівки до США для іноземців діяла майже два роки – від березня 2020 року. 

Американці також довгий час не могли відвідувати інші країни, але заборони для них зняли значно 

раніше. Наприклад, ЄС відкрився для громадян США ще у червні, а Британія – від кінця липня [11]. 

І якщо економічні наслідки через призупинення виробництва, закриття кордонів тощо, до прикладу 

падіння ВВП, можна порахувати та оцінити зараз, то наслідки, в т. ч. і економічні, від втрат у сфері охорони 

здоров‟я (кількості трудових ресурсів) та сфері освіти (якості трудових ресурсів) світ буде рахувати та 

оцінювати через багато років. 

Сфера освіти теж є однією із тих, на яку пандемія справила суттєвий вплив. І хоча, на перший погляд, 

втрати важко оцінити, проте наслідки можуть бути фатальними. Через закриття шкіл у 2020 р. втрати 

навчального часу складають приблизно 25% навчального року для розвинених країн та 50% – для країн з 

економіками, що розвиваються. До того ж, перехід на дистанційне навчання не у всіх країнах та місцевостях 

був організований максимально якісно. Та і сам процес дистанційної освіти, навіть при його високій 

організації, не може забезпечити тієї якості знань, умінь та навичок, яких школярі та студенти набувають в 

класах та аудиторіях у здоровому конкурентному навчальному середовищі [7]. 

Такождо дистанційної роботи та навчання долучилася і дипломатія. З‟явилося сучасне поняття «Zoom-

етикет», відповідно до якого під час відеоконференцій потрібно виключати мікрофон, не створювати зайвий 

шум, не виходити на зв‟язок неохайним, не одягненим за правилами тощо. Стали нормою різні нові види 

привітань, наприклад, ліктями, кулачками та ін. Пандемія запровадила і дрес код в одязі: маски стали 

невід‟ємною частиною гардеробу, їх сталиносити в тон одягу, перетворили на дизайнерські тренди, також 

увійшло в моду носіння красивих рукавичок для жінок. Це підхопили не тільки дипломати, відомі політичні 

діячі, спортсмени, актори, а й пересічні громадяни. Також ми можемо спостерігати на телебаченні в різних 

шоу-програмах, що всі глядачі одягнені в маски під логотип передачі, це теж один із етикетних прийомів під 

час пандемії, «Zoom-дипломатія» запропонована дипломатичною академією України імені Геннадія 

Удовенка, для професійної підготовки в академії, для швидкого пристосування до нових інструментів 

дистанційної роботи в форматі міжнародної взаємодії [14]. 

Ще однією проблемою, яка загострилася в умовах COVID-19, є ускладнення наслідків епідемії для 

країн третього світу у зв‟язку із обмеженням доступу населення до окремих видів послуг, а також якості їх 

надання. За даними МВФ [6] смертність від коронавірусу у країнах з низькою доступністю громадян до 

послуг охорони здоров'я, з точки зору можливості бути госпіталізованим при гострому перебігу 

захворювання, є значно вищою ніж в країнах з більш розвиненою економікою, системою охорони здоров'я та 

соціального захисту. Крім того, ступінь зараження вірусом, а відповідно і кількість смертей, серед бідного 

населення теж значно вище, ніж серед населення із середнім та високим достатком. 
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Якщо ми порівнюємо бюджет України та Сполучених Штатів Америки, то в нас постійний дефіцит, а в 

них – профіцит. Для США допомога, яку обіцяють підприємствам і кожному жителю, не стане проблемою. 

Для України будь-яка допомога населенню стане додатковим навантаженням на бюджет. 

За останніми офіційними даними, 194,4 мільйони американців – 67,7% населення – повністю 

вакциновані, 26 мільйонів з них – отримали третю дозу-підсилювач. Кількість смертей продовжує 

знижуватись – за останні 30 днів від коронавірусу в країні померло 755 тисяч людей. Натомість, у більшості 

штатів вперше за 2 місяці відзначається повільне зростання темпів зараження [12]. 

Тим часом в Україні протягом доби 10 листопада зафіксували 24 747 нових підтверджених випадків 

COVID-19: одужали 18 896 пацієнтів, померли 652 людини. Про це із посиланням на мінохорони здоров'я 

України. За весь час пандемії захворіли 3 мільйони українців, померли майже 75 тисяч. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено менш як 12 мільйонів. У МОЗ наголошують: 91,1% 

госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної 

вакцини [12]. 

Пандемія вивела на передові позиції новий напрям українсько-американської співпраці – взаємодія у 

сфері охорони здоров‟я. 

На сьогодні USAID виділив близько 10 мільйонів доларів США на підтримку зусиль України щодо 

вакцинації та передало близько 2,2 мільйона вакцин проти COVID-19 безпосередньо Україні через COVAX. 

Кошти USAID також підтримують технічну допомогу та навчання медичних працівників транспорту та 

зберіганню вакцин, а також допомагають розширити загальнонаціональні комунікаційні зусилля [20]. 

Очікується, що, задовольнивши найнагальніші потреби, внесок USAID доповнить інвестиції Світового 

банку, ЮНІСЕФ, COVAX та уряду України для оновлення постійної інфраструктури холодового ланцюга як 

для COVID, так і для рутинної вакцинації в майбутньому. 

Підтримка посилення холодового ланцюга в Україні є частиною ширшої допомоги USAID для 

реагування та пом‟якшення наслідків COVID-19 на загальну суму понад 50 мільйонів доларів США від 

початку спалаху в Україні. 

Пандемія, зумовлена коронавірусом, вже призвела до тисячних людських втрат у всьому світі, наклала 

суттєві обмеження на соціально-культурне життя населення і кардинально змінила тренди глобальної 

економіки. 

Спалах пандемії COVID-19 у всьому світі повністю порушив політичну, соціальну, економічну, 

релігійну та фінансову системи світу.Кожна країна прямо чи опосередковано відчула негативний вплив 

COVID-19. Немає активних контактів, не їздять делегації, багато візитів урядовців було скасовано,але на 

томість відбувається активне телефонне та онлайн-спілкування, відбуваються розмови на рівні заступників 

міністрів закордонних справ, фінансів, енергетики. Ні на день не припиняється електронне листування. 

Також, пандемія вивела на передові позиції новий напрям українсько-американської співпраці – 

взаємодія у сфері охорони здоров‟я.Так, від початку спалаху COVID-19, Уряд США вже виділив допомогу 

вартістю понад 50 млн дол., спрямовану саме на боротьбу з пандемією. Ці кошти допоможуть врятувати 

життя людей шляхом розширення заходів з просвіти у сфері громадського здоров‟я, забезпечення захисту 

медичних працівників, зміцнення лабораторної мережі, вдосконалення систем епідемічного нагляду та 

розбудови потенціалу для швидкого реагування на спалахи інфекційних хвороб в Україні. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 5-Ї РЕСПУБЛІКИ ФРАНЦІЇ 

ТА ЇЇ МІСЦЕ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

 

У статті розглядаються конституційний розвиток 5-ї республіки Франції та її місце на 

міжнародній арені. Досліджено основні принципи функціонування П’ятої республіки у Новітній час, що 

включає в себе конституційні закони другої половини ХХ – початку ХХІ століть та сучасний етап 

конституційного розвитку Франції. Зосереджується увага на ключових аспектах зовнішньої політики 

Франції. Також в даній статті охарактеризовано позицію Франції щодо підтримки безпеки на 

міжнародній арені. Ключові слова:П’ята республіка Франції, міжнародна арена, зовнішня політика, 

оборона, безпека. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі динамічного розвитку міжнародних відносин, незважаючи 

на постійні геополітичні зміни Франція періоду П‟ятої республіки займає одне з провідних місць на 

міжнародній арені серед європейських країн та в світі в цілому, за рахунок постійних та комплексних заходів 

політичного та дипломатичного впливу, a також зразкової Конституції, яка незважаючи на багатовікову 

мінливість формування вже понад століття слугує зразком для наслідування. З огляду на динамічний розвиток 

країни у різні періоди, Франція залишається послідовною у своїй політиці, та продовжує посідати домінуючу 

позицію серед країн Європи. Франція П'ятої Республіки регулярно здійснює свій вплив на міжнародну 

політику та веде незалежний зовнішньополітичний курс, задовольняючи власні інтереси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане наукове дослідження бере свій початок з 

зовнішньополітичного становища Франції напередодні прийняття Конституції 1958-го року, механізмам, 

принципам та структурі Конституції, оскільки завдяки своєму основному закону Франція займає провідні 

позиції на міжнародній арені. В ході розкриття даного питання ключовими джерелами виступили праці таких 

науковців як: Марченко В. В. (Конституційно-правовий статус уряду вкраїнах ЄС (на прикладі Франції, 

Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії), Протасова В. Є. (Парламентсько-президентська республіка: 

сутність, особливості, різновиди), Арсенєв Е. А. (Франция: проблемы и политика: Очерки о социально-

политической жизни), Глібов В. В.(Государственный строй Франции) та ін.Безпосередньо досліджуючи 

основні принципи функціонування Конституції 1958 року,аналізуючи систему та правовий статус вищих 

органів влади Франції, за основу взято праці таких науковців як: Бондар М. Ю. (Особливості проведення 

конституційного референдуму у Франції 1958 року), Сімоні Ф. (L‟administration coloniale et le référendumdu 28 

septembre 1958 dans les fédérationsd‟AOFet AEF), Сарторі Дж. (Порівняльна конституційна інженерія: 

дослідження структур, мотивів і результатів), Конституція Французької Республіки (прийнята на референдумі 

4 жовтня 1958 р.), Преамбула до Конституції (Préambule de la Constitutiondu 27 octobre 1946), Смірнов В. П. 

(Франция в XX-ХХІ в.)та ін. Досліджуючи конституційний розвиток П‟ятої Республіки в новітній час, 

зовнішню політику Франції та її позицію щодо підтримки безпеки на міжнародній арені, заджерельну базу 

взято конституційні акти ХХ-ХХІ ст., а також праці таких науковців як: Родрігес А. М. (Новейшая история 

стран Европы и Америки: XX в.), Пустовойт Л. А. (Система державного управління Республіки Франція: 

досвід для України) та ін. Також важливими джерелами виступають дослідження Р. Арона, А. Садовенка та 

Є. Обичкіної, оскільки дані дослідники аналізували сучасні проблеми процесів інтеграції, питання 

міжнародної безпеки та сфер впливу Франції. 

Мета статті полягає у вивченні зовнішньополітичного курсу Франції періоду П‟ятої Республіки 

наміжнародній арені та аналізу сучасних зовнішньополітичних стратегій Франції. 

http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/218775/218426
https://ua.usembassy.gov/uk/usaid-commits-additional-1-million-to-support-ukraines-response-to-covid-19/
https://www.ukrweekly.com/uwwp/2020-u-s-ukraine-relations-plenty-of-ups-and-downs/
https://www.ukrweekly.com/uwwp/2020-u-s-ukraine-relations-plenty-of-ups-and-downs/
https://foreignpolicy.com/author/shannon-k-oneil/
https://foreignpolicy.com/2020/02/28/hackers-spies-coronavirusespionage/
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/COVID-19-CRISIS-IN-UKRAINE.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/ukraine-receive-28-million-worth-cold-chain-equipment-support-covid-vaccination
https://foreignpolicy.com/2020/05/26/coronavirus-pandemic-silver-linings-climate-change/
https://foreignpolicy.com/2020/05/26/coronavirus-pandemic-silver-linings-climate-change/
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Для реалізації визначеної мети окреслено такі завдання: охарактеризувати передумови прийняття 

Конституції П‟ятої республіки, визначати механізми її прийняття, принципи та структуру; проаналізувати 

систему та правовий статус вищих органів влади Франції; дослідити конституційний розвиток П‟ятої 

республіки у Новітній час, а саме конституційні закони другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та сучасний 

етап конституційного розвитку Франції, висвітлити зовнішньополітичну активність Франції на міжнародній 

арені.  

Результати дослідження. Головною передумовою до прийняття Конституції П‟ятої Республіки 1958 

року було те, що даний період характеризувався сильною нестабільністю держави після війни, посиленням 

впливу комуністів (на початку даного періоду) і правих (під кінець даного періоду). Початок економічного 

зростання («Славне тридцятиріччя») супроводжувалося неконтрольованою інфляцією. Часто змінювалися так 

звані «примарні уряди» (зазвичай по 2-3 відставки прем'єр-міністрів на рік). 

Тогочасне становище Франції ускладнювалася зовнішньополітичними обставинами. Період 

ознаменований розпадом французької колоніальної імперії, війнами в Індокитаї, потім у Північній Африці. 

Франція стала однією із засновниць ООН, вступила в НАТО, та вже на даних етапах можна простежити, що 

Франція приділяла більше уваги зовнішній політиці, аніж внутрішній.  

Конституція Франції 1958 року набрала чинності та поклала початок існуванню нового політичного 

режиму – П‟ятої республіки, який досі функціонує. До Конституції Франції неодноразово вносились зміни й 

доповнення, прийняті за ініціативою уряду. На сьогодні положення Конституції Франції 1958 року, схвалені 

французьким народом, діють у редакції зі змінами й доповненнями, внесеними до Основного Закону Франції, 

та є взірцем для наслідування.  

Затвердження на загальнодержавному референдумі Конституції П‟ятої республіки та президентсько-

парламентської форми правління дало змогу Франції віднайти баланс у функціонуванні інститутів публічної 

влади та стало запорукою практичної реалізації системи «стримувань і противаг», сприяло розвитку 

народовладдя, громадянського суспільства та посилило позицію країни на міжнародній арені.  

Французький парламент, як і парламенти інших держав, має законодавчі, контрольні, судові, 

зовнішньополітичні та інші повноваження. Здійснюючи законодавчу діяльність, парламент приймає звичайні 

(прості) органічні та конституційні (що змінюють Конституцію) закони. Законодавча ініціатива належить 

прем'єр-міністру і парламентарям. Зовнішньополітичні повноваження парламенту зводяться до оголошення 

війни, стану облоги та ратифікації міжнародних договорів. 

Дослідження конституційного розвитку П‟ятої Республіки новітнього часу, полягає у аналізі 

конституційних законів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Що стосується конституційних законів ХХ ст., 

то це: зміна порядку обрання Президента республіки шляхом загальних виборів (закон від 6 листопада 

1962 р.), розширення права запиту Конституційної ради (закон від 29 жовтня 1974 р.), включення до 

Конституції норм Маастрихтського договору (закон від 25 червня 1992 р.), надання можливості африканським 

державам – колишнім французьким колоніям – залишатися членами Спільноти (закон від 4 червня 1960 р.), 

суміщення парламентських канікул зі шкільними і у зв'язку з цим зміна  термінів проведення сесій парламенту 

(закон від 30 грудня 1963 р.), регулювання процедури обрання Президента Республіки у зв'язку зі смертю 

кандидатів під час виборчої кампанії (закон від 18 червня 1976 р.) та ін. 

Що стосується конституційних актів ХХІ ст., то Конституційним законом № 2000-964 від 4 жовтня 

2000 року після референдуму, змінюється стаття 6, мандат президента Республіки скорочується з семи до 

п'яти років. Конституційним законом № 2003-276 від 28 березня 2003 року додано децентралізовану 

організацію Республіки в данійобласті доданостатті 37-1 (експериментальні положення), 72-1 до 72-4 і 74-1 

(назва «Місцевавлада»). Конституційним законом № 2005-204 від 1 березня 2005 року введено положення про 

ратифікацію договору про Конституцію для Європи. Створена нова стаття 885 (референдум щодоратифікації 

договору про приєднаннядержави до Європейського Союзу). Конституційний закон № 2005-205 від 1 березня 

2005 року передбачає включення до преамбули Конституції Екологічної хартії. У статті 34зафіксовано 

область закону, що додається для збереження навколишнього середовища. Конституційним законом № 2007-

237 від 23 лютого 2007 року внесено зміни до статті 77 щодовиборців Нової Каледонії. Конституційним 

законом № 2007-238 від 23 лютого 2007 року внесено змінидо Розділу IX (Стаття 67 та 68.) про 

відповідальність Президента Республіки. До Конституційного закону № 2007-239 від 23 лютого 2007 року, 

статті 66-1 додано, що ніхто не може бути засуджений до смертної кари. Конституційний закон № 2008-103 

від 4 лютого 2008 роки змінивназву XV положення Конституції та ратифікував Лісабонський договір. 

Відповідно до конституційного закону № 2008-724 від 23 липня 2008 року було внесено суттєві зміни до 

комплексного реформування установ (зміни в багатьох статтях) та ін. 

Цікавим є факт того, що Франціє є першою європейською країною, що в свій час виокремила зовнішні 

інтереси держави і керувалася своїми зовнішньополітичними орієнтирами впродовж століть. Франція 

використовує зовнішню політику, як спосіб утримання провідного місця у сфері міжнародних відносин. 
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Постійний пошук зовнішньополітичних концепцій та рішень говорить про багатовекторність та амбіції країни 

в цілому. Багатовекторність концепцій Франції П'ятої республіки зумовлена активною позицією країни, як 

одного з ключових геополітичних гравців.  

До найвідоміших концепцій французької зовнішньої політики, експансіоністську концепцію, 

концепцію політичної географії таісторіографічну концепцію. На основі аналізу багатовікової історії країни в 

контексті міжнародних відносин, можна стверджувати, що експансіоністська концепція довгий період 

знаходилася в основі політики Франції, яку у свій час успішно реалізовували кардинал Рішельє, Людовик XIV 

та Наполеон Бонапарт, завдяки чому вони збільшили кордони країни. 

Що стосується концепції політичної географії, то її засновниками виступають В. де Ла Бланш, 

А. Зігфрид, І. Лакост,Ф. Моро-Дефарж, К. Хаусхофер. Географ Е. Реклю на пряму проводив паралель між 

потужним впливом географічного середовища та успіхами європейської нації, надаючи ґрунту, клімату, формі 

та розташуванні материка заслуги за успіхи країни в зовнішній політиці. 

В свою чергу, Історіографічна концепція, основоположниками якої є М. Блок, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюбі, 

Л. Февр, відіграє важливу роль для даного дослідження, оскільки її суть полягає в тому, що історичні 

передумови так чи інакше безпосередньо впливають на сучасний стан країни. Сукупність багаточисельних 

факторів, стали причиною відомого нам сьогодення. 

Основоположником французької зовнішньої політики варто вважати Шарля де Голля, оскільки він 

заклав основний фундамент для подальшого руху Франції, а його погляди стали ключовими для наступних 

правителів. 

Після прийняття основного закону, перед П‟ятою Республікою Франції постали три ключові завдання: 

домінувати в Європі, створити противагу США і НАТО та убезпечити себевід потенційної загрози з боку 

Німеччини. Вищезгадані чинники сталиключовими при створенні Європейського об‟єднання вугілля і сталі у 

1950 р. Згодом стає зрозумілим, що Париж у своєму зовнішньополітичному русі не приділив достатньої уваги 

національним настроям та не спрогнозував наслідки зовнішньої політики, однією з яких стало збільшення 

мігрантів. Президенти Франції вбачали за основну ціль зміцнення європейського об‟єднання. Франція увесь 

час намагалася перебрати на себе домінуючу роль та проводити власну політику і в результаті такі амбіції 

завдавали більше шкоди та сповільнили процес розвитку європейського об‟єднання. 

З часом, прагнучи звільнитися з-під впливу США, Франція П'ятої республіки шукала спосіб 

забезпечення власної безпеки, чим стала ядерна зброя, що була покладена в основу військової доктрини 

П‟ятої Республіки. 

Геополітичні поразки Франції слугують причинами для подальшого обговорення стратегій 

зовнішньополітичної діяльності Франції. 

Висновок. Отже, сягаючи своїм корінням давнини, зовнішньополітична діяльність Франції в першу 

чергу говорить нам про те, що дана держава дбає про свої національні інтереси, що чітко простежується у всіх 

концепціях її зовнішньої політики. Франція П'ятої республіки завжди прагне займати домінуючу позицію на 

міжнародній арені, оскільки будь-яка поразка ставала поштовхом до подальших дій. Також Франція чітко 

захищає свої кордони та в свій час спромоглася відмовитися від численних колоніальних володінь, в той час, 

коли вони поставили під сумнів внутрішнюбезпеку та порядок країни. Аналізуючи етапи розвитку зовнішньої 

політики Франції, можна простежити закономірність, що найбільших результатів вона досягла саме в періоди 

правління харизматичних правителів. Проаналізовані моделі переслідували головну мету – утримати 

домінуючу позицію на міжнародній арені. Відтак, можна прийти до висновку, що французька зовнішня 

політика ефективна в плані досягнення цілей, за чим стоїть певна непослідовність, ірраціональність та 

схильність до імпульсивних рішень. У ХХІ ст. Франції доводиться не просто переосмислювати свої політичні 

стратегії, а й повністю змінюватися під впливом світового розвитку. Ефективна зовнішня політика можлива 

лише за умови збалансованої зосередженості на внутрішніх інтересах своїх громадян.  
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