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Передмова 
 

Соціальне середовище або оточуючий нас зовнішній 

соціальний світ безпосередньо впливає на людину та певні соціальні 

групи. Норми права, традиції, правила поведінки в суспільстві є 

невід‘ємною складовою соціуму. Соціальне середовище містить 

суспільні умови становлення, існування, розвитку та діяльності 

людей, які тісно пов'язані з суспільними відносинами. Соціально-

гуманітарне середовище – це сукупність умов існування людини та 

суспільства: економічні, політичні, соціальні, духовні, територіальні 

умови, що впливають на становлення особистості. Розвиток 

соціально-гуманітарної сфери, як частини національного 

господарства, є фундаментальною основою забезпечення 

життєдіяльності суспільства та задоволення їх потреб та інтересів. 

З огляду на вищезазначене, тема колективної монографії є 

актуальною для розвитку вітчизняного та зарубіжного соціально-

гуманітарного середовища. У колективній монографії будуть 

розглянуті питання специфіки розвитку сучасного соціально-

гуманітарного середовища через призму педагогічних, 

соціологічних, філософських, психологічних, мистецтвознавчих, 

культурологічних, філологічних, історичних, економічних, 

управлінських та правових аспектів його розвитку. 

Авторський колектив монографії представляють наступні 

науковці (інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): 

Koren Tatyana Anatolyevna, Баранов Святослав Юрійович, Баранова 

Алла Игоревна, Березовська-Чміль Олена Борисівна, Білоніжка Інна 

Сергіївна, Богданович Алексей Борисович, Брежнєва-Єрмоленко 

Ольга Василівна, Варіна Ганна Борисівна, Гаевая Инна 

Лаврентьевна, Дубрівна Антоніна Петрівна, Зайцева Виктория 

Дмитриевна, Каркин Юрий Владимирович, Кобець Юлія Василівна, 

Кравчук Ольга Юріївна, Кучин Сергій Павлович, Муханова Олена 

Миколаївна, Народовська Ольга Миколаївна, Николаева Татьяна 

Вадимовна, Орлова Алина Владимировна, Радіонова Людмила 

Олексіївна, Слободянюк Анатолій Володимирович, Сонечко Ольга 

Сергіївна, Стадник Григорій Васильович, Тарарышкина Любовь 

Ивановна, Требін Михайло Петрович, Чалюк Юлія Олексіївна, 

Чернишова Таїсія Олексійвна, Шевченко Світлана Віталіївна, 

Шепелєва Олена Володимирівна, Щур Александр Сергеевич. 
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Інформаційну базу дослідження становили правові норми 

чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів України 

та закордонних держав, звіти, матеріали експертних досліджень, 

аналітичні огляди, опитування, анкетування, наукові та методичні 

публікації авторів щодо специфіки розвитку сучасного соціально-

гуманітарного середовища. 

Колективна монографія буде корисною науковцям, 

викладачам, здобувачам вищої освіти, а також широкому колу осіб, 

які цікавляться питаннями трансформації сучасного соціально-

гуманітарного середовища. 
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Розділ перший 

Сучасні відносини у сфері педагогіки, соціології, філософії, 

психології та соціальних комунікацій 
 

Шевченко Світлана Віталіївна 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Варіна Ганна Борисівна 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

 

1.1. Особливості виникнення стресових станів у сучасній молоді 

в умовах пандемії 

 

На сучасному етапі намітилася тенденція до інтегративних 

системних підходів в області вивчення стресу. Сформовані 

концептуальні подання про стрес до теперішнього часу не дають 

чіткого опису його психологічної природи й функцій. Неоднозначні 

підходи є при аналізі різних видів стресу. Поряд зі звичайним 

визначенням стресу в науковій літературі чітко зміцнюють і такі 

поняття як постстресовий стану, пост травматичного стану й ін. Всі 

вони також вимагають свого обґрунтування й розкриття відмітних 

ознак, що характеризують їх зміст. 

Особливої актуальності вивчення стресових станів та стресу 

набуває в умовах пандемії, що може проявлятися у вигляді граничної 

активації внутрішніх ресурсів особистості, що відстоює свої колишні 

можливості реалізації життєвих задумів або вимагає від людини 

перегляду рівня своїх життєвих домагань і одночасної реконструкції 

свого Я. Ускладнення в умовах пандемії навчальної діяльності, 

перехід в дистанційний режим навчання або праці, зміна характеру і 

способу життя сучасної молоді, виникнення постійних стресових 

ситуацій ставлять високі вимоги перед інтелектуальним і емоційно-

вольовим потенціалами сучасної молоді, викликають їх розлади.  

Інтенсивний вплив економічної, соціально-політичної ситуації 

сьогодення у зв‘язку з пандемічною ситуацією, надмірне 

навантаження різними навчальними матеріалами, виконання різного 

роду занять, великий обсяг інформації, яку потрібно запам'ятати й 

переробити впливає на психічний стан молоді і в результаті може 
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привести до виникнення в них стресових станів, які 

супроводжуються внутрішнім напруженням. 

У вітчизняній науці розглядаються різні аспекти цього 

питання. Так, більшість як вітчизняних, так і закордонних 

монографій у сфері стресу присвячені здебільшого теоретичним, 

дослідницьким або діагностичним питанням (Г. Сельє, 

В. А. Бодров [2], О. Грегор, Д. Н. Ісаєв, Л. А. Кітаєв-Смик, 

М. В. Коврова [5], Л. В. Куліков, А. Г. Маклаков [8], Р. С. Лазарус, 

Н. І. Наєнко, Т. І. Пашукова [12] та ін.). Питання профілактики 

стресових ситуацій відображені в роботі О. В. Гейника [3]. Вивченню 

адаптивних антистресових психотехнологій присвячена робота 

В. І. Розова У роботі В. А. Абабкова й М. Пере [1] широко описані 

теоретичні підходи до вивчення проблем стресу, типів і факторів 

стресу, механізмів адаптації до стресових ситуацій, а також 

принципи їх попередження.  

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей 

виникнення стресових станів у сучасної молоді в умовах пандемії. 

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання: 

проаналізувати специфіку виникнення стресових станів, визначити 

особливості когнітивних реакцій на стрес та експериментально 

дослідити психологічні особливості стресових станів у сучасній 

молоді в умовах пандемії.  

Специфіка виникнення стресових станів у молоді обумовлена, 

в першу чергу, наступними найбільш розповсюдженими причинами: 

1. Навантаження (підвищеної інтенсивності). Досить часто 

причинами стресу молоді є надмірне навантаження різними 

навчальними матеріалами, виконання різного роду занять. Особливо 

актуалізується питання навантаження в умовах пандемії, коли значна 

кількість інформації відводиться на самостійну роботу. Дослідження 

психолога Т. Баумейстра показали, що у порівнянні із студентами, 

які мають академічну заборгованість, студенти, які не мають її, 

відчувають менший стрес і менше хворіють в кінці семестру. Але 

водночас останні під час семестру частіше перебувають у стресових 

ситуаціях і частіше хворіють. В цілому студенти, які мали «хвости» і 

були приречені на провал, хворіли більше і діставали більш низькі 

оцінки [3, с. 167-168]. 

2. Інформаційні причини. Так, наприклад, викликати стрес у 

молоді можуть погані канали обміну інформацією в університеті, на 

роботі тощо [8, с. 62]. 



9 
 

3. Фізіологічні причини (хвороби, зокрема захворювання на 

COVID-19). Як різні фізіологічні чинники можуть впливати на 

виникнення стресу, так і різні стресові ситуації можуть викликати 

виникнення різноманітних захворювань у людини. Стреси роблять 

молоду людину більш схильною до різних захворювань, в результаті 

чого послаблюється імунна система людини [5]. 

4. Емоційні причини. Головні проблеми, які потребують 

вирішення в період молодості, це досягнення ідентичності і 

близькості (на противагу ізоляції). Близькість приносить взаємне 

задоволення, тісні відносини з іншою людиною і є поєднанням двох 

ідентичностей без втрати кожним індивідом своїх неповторних 

особливостей. Коли молода людина не може або не здатна 

контактувати, наприклад перебуваючи на самоізоляції, це може 

призвести до виникнення стресу. Всі емоційні переживання, що 

переживає молодь в цей період. також певною мірою можуть 

викликати у молодої людини стресову ситуацію [9, с. 414]. 

5. Важкі життєві ситуації: хвороба, смерть близьких людей, 

труднощі, пережиті близькими, втрата місця навчання або роботи, чи 

загроза її втрати, стрімкі зміни умов життя, відсутність звичних, 

бажаних соціальних зв'язків, соціальна ізоляція, порушення емоційно 

значущих міжособистісних відносин – це не повний перелік проблем, 

що можуть бути актуальними для молоді, особливо в пандемічних 

умовах.  

6. Особистісна дисгармонія: внутрішньособистісні конфлікти, 

кризи невідповідності реального і бажаного Я, кризи розвитку 

особистості. 

7. Соціальні і соціально-психологічні чинники (безробіття, 

соціальна незахищеність та ін.) [4, с. 62]. 

Повсякденний стрес складається з дії безлічі стресорів малої 

сили, звичайних неприємностей у трудовому, навчальному, 

побутовому і сімейному житті молодої людини. Наслідки цього 

впливу молодь часто недооцінює. Однак, усе більшого поширення 

набуває уявлення про те, що багато дрібних неприємностей 

шкідливіші для здоров'я, ніж рідкі сильні стреси. На думку 

О. Осадька, вплив стресору на молоду людину не завжди шкідливий. 

Він вважав, що існують так звані корисні стреси, які мобілізують 

внутрішні ресурси людини. Розпочавши боротьбу з негативними 

природними чи соціальними умовами, людина може переглянути 

своє попереднє життя і вийти зі стресової ситуації не тільки не 
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втративши здоров'я, а й з новими силами та можливостями. Такий 

позитивний вплив стресової ситуації на життєві перспективи людини 

можливий тоді, коли в пошуку нових цілей та можливостей 

особистість долає внутрішні обмеження та досягає повної 

самореалізації [11]. Часто важкі стресові ситуації призводять до 

негативних наслідків та порушення нормального стану людини, що 

деструктивно впливає на подальший її розвиток. Розрізняють 

соматичні, психофізіологічні та особистісні наслідки стресу [13]. 

Однак доведено, що тривалий чи інтенсивний вплив стресорів 

може включати декілька форм особистісних змін. Перша форма 

особистісних змін під час стресу пов'язана з замкнутістю, 

відособленістю, відчуженням, відчуттям неадекватності, 

невпевненістю, поганою соціальною пристосованістю, 

психастенічністю та шизоїдністю. Друга форма характеризує 

афективні реакції, підвищену чутливість, незадоволеність 

сформованими взаєминами. Третя форма особистісних змін містить 

тенденцію до заперечення психологічних конфліктів, оптимізм, 

товариськість та інші адаптивні властивості.  

Стрес, розглянутий у вигляді процесу, припускає зусилля 

людини по його подоланню, спробу совладання з ним (англ. -coping). 

Більшість авторів дотримуються наукового поняття «копінг», 

включеного в структуру стресу, і не розглядають його як будь-які 

зусилля по совладанню з тією або іншою проблемою. Безсумнівно, 

що наукове співтовариство може дозволити використовувати, 

наприклад, поняття «совладання» замість «копінг» [10].  

На основі аналізу робіт різних авторів, можна виділити три 

підходи до поняття «копінг»: визначення копінгу – як властивість 

особистості мати відносно постійну схильність відповідати на 

стресову подію (Bіllngs A., Moos R.); розгляд копінгу в якості одного зі 

способів психологічного захисту, використовуваного для ослаблення 

напруги (Нааn N.). До третього підходу належать R. Lazarus і 

S. Folkman, згідно яким копінг розуміється як динамічний процес, що 

постійно змінює когнітивні й поведінкові спроби керувати 

внутрішніми й (або) зовнішніми вимогами, які оцінюються як такі, що 

напружують ресурси особистості [7, с. 124-128]. 

Виняткове значення для вирішення проблеми переживання 

стресових станів молоддю в пандемічних умовах має визначення 

рівня соціально-психологічного стресу, визначення психічних станів, 

адже від цих показників буде залежати їх психічне здоров'я, душевна 
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рівновага й впевненість у собі. В основу емпіричного дослідження, 

що було реалізовано нами упродовж 2020 року, покладені матеріали 

наступних методик:  

Перша методика "Опитувальник Ридера для визначення рівня 

соціально-психологічного стресу" [6, c. 120-124]. Завданням даної 

методики є виявлення рівня прояву соціально-психологічного стресу. 

Методика складається з 7 суджень і відповідної шкали оцінок. Після 

обробки даних були виділені 3 рівні прояву стресового стану. 

Отримані дані представлені на Таблиці 1. 

Таблиця 1  

Показники рівня соціально-психологічного 

стресу у молоді (n=35) 

Рівень соціально-психологічного 

стресу 

Показники соціально-

психологічного стресу 

(у %) 

Низький рівень 46 

Середній рівень 51 

Високий рівень 3 

 

Як вказує наведена таблиця 1, у 51% учнів виявлений середній 

рівень соціально-психологічного стресу. Це свідчить про досить 

сильний характер і здатність переносити стреси. До цього рівня 

відносяться юнаки та дівчата, для яких життя в умовах пандемії 

сприймається як ситуація, що пов'язана з переживанням стресу, але 

разом із цим вони готові до подолання цього стану. У 46% опитаних 

виявлений низький рівень по цьому показнику. Ця група, як правило, 

не сприймають своє «нове» життя як таке, що пов‘язано зі стресом. 

Для 3% характерним є високий рівень соціально-психологічного 

стресу. Ці юнаки та дівчата не тільки переживають своє життя дуже 

гостро, у них чітко виявлений стан стресової напруги й вони не 

завжди можуть оцінити всі позитивні й негативні сторони життя в 

умовах пандемії. 

Друга методика "Самооцінка психічних станів за 

Айзенком" [3]. Автор методики – Айзенк Ганс Юрген – англійський 

психолог, один з лідерів біологічного напрямку в психології, автор 

факторної теорії особистості. Метою цієї методики є визначити 

рівень прояву тривожності, фрустрованності, агресивності й 

ригідності, які в ряді випадків виступають проявами стресових 

станів. Ця методика містить 40 суджень, які повно описують різні 
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психічні стани. Судження відібрані за результатами оцінки 

надійності й валідності. Обробка даних дала можливість одержати 

наступні результати, що графічно відображені у Таблиці 2.  

 

Таблиця 2 

Показники рівня самооцінки психічних 

станів у молоді (n=35) 

Рівень 

показника 
Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

Низький 46% 29% 29% 40% 

Середній 51% 60% 60% 54% 

Високий 3% 11% 11% 6% 

 

Як бачимо з таблиці 2, у 46% загальної кількості опитаних 

виявлений низький рівень тривожності. До цього рівня відносяться 

молоді люди, які не відчувають напруги або нервозності у своєму 

житті. Було також виявлене, що 51% мають середній рівень, а 3% – 

високий рівень тривожності. Ці юнаки та дівчати характеризуються 

наявністю суб'єктивно пережитих емоцій у своєму житті в умовах 

пандемії. У 29% молоді виявлений низький рівень фрустрації. Вони 

мають високу самооцінку, стійкі до невдач і не бояться труднощів. У 

60% був виявлений середній, а у 11% – високий рівень фрустрації. Для 

цих юнаків та дівчат цей психічний стан має місце в їх житті, вони 

мають низьку самооцінку, прагнуть уникати труднощів і бояться 

невдач. Для 29% опитуваних характерним є низький рівень 

агресивності. Ці респонденти досить спокійно й виважено сприймають 

своє життя і пов'язані з ним труднощі. Разом із цим, у 60% виявлений 

середній рівень, а у 11% – високий рівень агресивності. Ці юнаки та 

дівчата мають труднощі в спілкуванні й взаємодії з людьми, досить 

нестримні. У 6% домінує високий рівень ригідності. Для них 

характерним є незмінність поводження, поглядів і переконань, навіть 

якщо вони розходяться й не збігаються з реальними обставинами 

життя. Разом із цим, для 40% юнаків характерний низький рівень 

ригідності, а для 54% – середній рівень за цією ознакою. Це вказує в 

цілому на схильність змінювати свою думку, переконання, поведінку у 

зв‘язку з обставинами та життєвими ситуаціями. 

Висновки. Підводячи підсумки нашого дослідження, слід 

зазначити, що в більшості молоді виявлений середній рівень 
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соціально-психологічного стресу й середні показники рівня прояву 

таких психічних станів як тривожність, фрустрація, агресивність і 

ригідність. Це дає підстави припустити, що ці молоді люди швидко 

переборють труднощі, які пов'язані з новими життєвими 

обставинами в умовах пандемії й мають високі можливості в 

подоланні стресових ситуацій, які виникають у цей період. Але на 

фоні цих показників, були виявлені й високі результати за 

позначеним даними. До того ж, щоденні складності, неприємності, 

труднощі, життєві стресові ситуації досить гостро відображаються на 

фізіологічному рівні. Саме в цій категорії осіб найчастіше 

спостерігається зниження працездатності, погіршення показників 

роботи, деформації особистості (переживання одинокості, депресії), 

так звані захворювання адаптації (серцево-судинні захворювання, 

гіпертонія, захворювання шлунку, безсоння) і ін.  

Результати роботи, особливо емпіричної її частини, можуть 

розглядатися як чинники, що визначають появу та прояви стресу в 

сучасній молоді, а також використовуватися як підґрунтя для 

подальших досліджень у даній області, які визначають перспективу 

цієї роботи: подальше вивчення стресових станів, розробка ефективної 

програми з їх подоланню з урахуванням всіх аспектів цієї проблеми. 
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1.2. The feature of language dispersion as a typical for multinational 

cultures and digitized society 

 

In today's world where preference is given to a comprehensive and 

equal educational space for all interested students, the issue of proper 

presentation of information and significant adaptation of educational 

materials and methods to the needs of students with certain deviations 

from the standard template has become increasingly important. It is also 

important to take into account all the diversity of possible needs of the 

new generation students. We are talking not only about physical, 

psychological and socially recognized defects, but also about personally 

adapted systems based on the essence of individual processes of the 

educational process as a whole. 

If the public increasingly mentions inclusive education that allows 

education applicants with special needs to be on an equal footing with the 

conventional concept of the ―student‖, then a number of people with less 

obvious needs are completely silent. In this abstract I would like to reveal 

the concepts of dyslexia and dysgraphia to review the general 

characteristics of these problems in the educational space and provide a 

number of guidelines that can significantly facilitate the process of 

interaction between teacher and student and improve the quality of 

obtaining new skills by future professionals. 

I also appeal to postgraduates who have already harmoniously 

joined the professional ranks and are active members of society. Against 

the background of the above-mentioned clinically confirmed cognitive 

deformations, it is impossible to ignore a new form for our time – 

language dispersion. Which, unlike dyslexia or dysgraphia, is not the 

result of trauma and does not develop from childhood. On the contrary, it 

is beginning to spread in already educated adults, most often polylingual 

members of society. 

I faced the fact that teachers know almost nothing about dysgraphia – 

but it's not their fault, no one taught them that. The number of people with 
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dysgraphy in the world is about 20%. It is said that their number is 

increasing. I can't say for sure, maybe it's because you didn't know about this 

feature before. It began to be recognized only about 45-50 years ago [1]. 

1. Introduction. The person thinks and in most cases is guided by 

figurative links which are later attached to a graphic designation. This 

skill is formed at the early stages of education. That is from the first years 

of primary education. Unfortunately, the lack of education of both the 

average family and the often overworked teacher leads to ignoring such 

problems of students. More often children with such problems are 

considered unsuccessful, lagging behind. It is very rare for parents 

personally or the administration of an educational institution to turn to 

specialists to find out the root of the problem. 

As a result, we get not only a student who does not fully master the 

educational material, but also a person who from an early childhood is 

"programmed" as intellectually inferior and devalued in the professional 

aspect, in fact deprived of a successful future.It is necessary to pay tribute 

to persistence and diligence of people. According to statistics, 60% of 

those who experienced similar difficulties overcame them with their own 

methods due to the support of the environment and their own strong-

willed qualities. But this is not professional help. And at the time of 

admission to higher education institutions, students adapted to their 

special needs but did not overcome them. Therefore teachers need to be 

aware of this issue in order to properly organize the educational process 

and help in the acquisition of knowledge, rather than worsen the current 

state of student. 

The terms "dysgraphia" and "dyslexia" refer to specific problems 

with writing and reading skills. The child in such cases for various reasons 

is not able to write competently or read quickly. 

In order to record what is heard, the person must not only remember 

the order of writing the details of each letter, but keep the semantic 

sequence of words and remember to distinguish them. If a person has a 

disorder in the differentiation of sounds, in their pronunciation, analysis, 

synthesis or spatial representations, it means that he may have dysgraphia. 

The causes of such disorders are pathological factors that affect 

people both in the womb and after birth. Genetic conditioning is possible. 

In addition, the basis of dysgraphia may be long-term somatic 

diseases and head injuries. An important role is also played by the child's 

lack of language communication, his pedagogical neglect, etc. Interesting 
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fact is that many cases of dysgraphia in children have also been reported 

in bilingual families. 

Sometimes the cause of dysgraphia is a violation of the ability to 

process visual information – it is difficult for people to remember and then 

reproduce what they see in a notebook. In a situation where they do not 

distinguish some sounds by ear, there is also confusion when writing 

them [2]. 

The concept of dispersion in the language environment has not yet 

been studied and not fully formed from a theoretical point of view. 

Therefore, it is currently difficult to identify and classify such deviations. 

They often occur in direct communication. Most often when writing long 

and coherent texts (in more advanced forms can be traced in short 

messages).In oral communication they are less objective and have 

complex neural mechanics, so they are often attributed to haste or lack of 

concentration. 

What you need to know about linguistic dispersion is that it 

manifests itself on the principle of "phantom wandering of the syllable". 

Most often a person notices that when writing a text loses a random 

syllable in a random word in almost every sentence. Less common is the 

transfer of a syllable from one word to another, or the mixing of two 

words into a single non-existent word. 

That is why this phenomenon is inherent in a more mature age 

group of intelligent society. From the very beginning, this was due to the 

growing flow of multilingual environment. For example, even when 

typing on the keyboard, we contemplate both Latin and Cyrillic (and other 

characters depending on the country of origin). And so, at the first 

moment of work, as the brain is able to adequately perceive and transcribe 

information by both sign systems, they are mixed and at the first stage a 

person automatically switches from one language to another, not by 

switching the input language on the keyboard, but completely 

reconfiguring cognitive flow to another. language. That is, a person begins 

to write a sentence in Ukrainian and ends it in English. Or he writes the 

Ukrainian word in Latin letters while adhering to the letter-sound 

imitation of the native language. 

Speaking of more similar languages like Ukrainian / Russian / 

Belarusian, etc. the process is even faster and what we used to call "surzhik" 

goes to a new level. We no longer drag words from one language to another 

by changing pronunciation and spelling to resemble the native language, we 

completely assimilate it in a sign-meaningful context. 
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It is due to the growing flow of information and the spontaneous 

trend of learning several foreign languages at once that the emergence of 

random loss of language structures has become more obvious. 

2. Methods. The methodology used in the article presupposes the 

usage of the following methods: narrative – for selecting, ordering and 

interpreting factual material; descriptive – for analyzing excerpts 

evaluation of some public resources, classification and regimentation – for 

grouping conceptual psycho and teaching ideas under study on different 

education and communication purposes.  

3. Results and Discussion. Dyslexia is a neurobiological disorder in 

the brain that complicates the process of learning to read or write. 

Remember that reading and writing are not for everyone, because not 

every brain is able to make the right connections. For the teacher, this 

means that it is unrealistic to teach a person to read by the usual methods. 

Dyslexia in each individual case may be different: someone reads slowly, 

someone confuses syllables or letters, someone will not be able to 

reproduce the material after reading. Often such manifestations are 

attributed to unwillingness to learn, inattention. The most difficult thing is 

that dyslexia, unlike dysgraphia, has no visual manifestations [3]. 

In adults with dyslexia all the same symptoms may be observed as 

within children, the manifestations may be exacerbated during stress or 

fatigue. 

By the time an adult reaches adulthood, he or she already has a 

wide arsenal of alternative learning strategies and professional activities.It 

is very useful to be with modern technology and all possible applications 

(which voice texts, automatically correct spelling), thereby minimizing the 

discomfort that can occur due to dyslexia. 

Dyslexia in adulthood can be fully compensated, there is a whole 

list of actors, writers, artists with dyslexia. Dyslexics in adulthood can 

also be successful in professions related to architecture, engineering, 

professions such as "man-man". 

But these successes are possible only under the condition of 

qualitatively spent work in the childhood. Otherwise, the adult will be 

characterized by low self-esteem, low levels of demands, it will be 

difficult for him to realize his personal potential [4]. 

Dyslexics very well compensate for their shortcoming. The strength 

of dyslexics is that they see what other people do not see. They pay 

attention to things that others simply do not notice. Thanks to the 

developed right hemisphere of the brain, they feel better, orient 
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themselves better, hear the nuances of pronunciation, pay attention to the 

play of light, the fullness of space. 

Dyslexics have a pronounced aesthetic taste. It is important for 

them to be beautiful, aesthetically pleasing, comfortable, as comfortable 

as possible. They strive for harmony in everything. It doesn't suit them at 

all. They reach for the beautiful. 

Dyslexics think in images. They see images of letters and words. 

This helps them to compensate for their own shortcomings with the 

difficulty of reading and writing. Therefore, we say that children, becoming 

older, with the correct format of information (figurative learning), can 

acquire knowledge at the level of the average person. As you may 

remember, intelligence is not reduced – intelligence is normal [5]. 

Dysgraphia is most often diagnosed in younger students. However, 

up to 10% of disorders occur in adults as a result of various factors that 

negatively affect the human psyche. Dysgraphia in adults has classic 

manifestations in the form of typical persistent errors that are difficult to 

correct. 

Note. Dysgraphia does not indicate a decrease in the level of human 

intelligence. The reason for its occurrence in adulthood is most often 

associated with a violation of the interaction between the brain 

departments. 

Dysgraphia in adults (especially developed on the basis of 

hemorrhages) is most often irreversible, while for children the prognosis 

is more favorable: most often young patients can be successfully 

rehabilitated and returned to a full life. 

Dysgraphia is available for correction, this requires certain efforts 

on the part of parents and specialists. This can take several months or even 

years (depending on the age of the person and the neglect of the problem). 

If you systematically deal with the child, then as a result he will be able to 

study according to the general education program in a regular school. 

Currently, many programs and techniques have been developed to 

overcome dysgraphia. The treatment of this disease should be dealt with 

in a complex: with a speech therapist, psychologist, neurologist and other 

specialists. At the time of correction, you may need to transfer a student to 

a specialized school or hire a tutor [6]. 

4. Conclusions. All the above descriptions of the pathogenic 

condition and the classification of features state one thing – none of these 

features is an indicator of a low level of intellectual abilities and human 

performance. Accordingly, we can say that people who have diagnosed 
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and received timely help or clarification from teachers are more likely to 

succeed in the day-to-day, educational, and professional fields. 

The pedagogical staff of any educational institution should take into 

account a number of visual indicators on which the diagnosis of 

dysgraphia is based and note the features of students' work with texts to 

identify dyslexics. This will not only be an active help to the students 

themselves. In the methodological context, this opens up additional 

opportunities for us. Especially in the given distance education along 

pandemic times. 

Since dyslexics prefer technological support, and dysgraphics are 

helped as much as possible by self-correction programs, this allows 

educators to avoid unnecessary stress and simplifies the process of self-

development and education in general. 

If we consider the self-sufficient phenomenon of language 

dispersion, which not only does not have any physical disorder and a certain 

mechanism for determining cognitive impairment (if it can be considered as 

such), then its correction is not a conceptually new approach. 

Unfortunately, most people continue to write off errors such as 

"phantom wandering" or random syntactic units due to fatigue, burnout, 

haste or inattention – a phenomenon that remains unexplored. and 

therefore prevention methods are rather preventive in nature. 

Therefore, while people with dyslexia and dysgraphia suffer from a 

slow pace of work, people with dispersion, on the other hand, have to 

slow down, reread what is written several times and say all the phrases 

that should be said to the general public in the head the day before to 

avoid the dominance of sweaty thinking. planned expression of such. 

So the main idea of this work was to help students with poor 

handwriting and slow comprehension with improving the quality of 

interaction with the teaching staff and getting proper support in striving to 

become worthy members of modern society. 

 
References 

1. Topol V. (2018). Disgraphia. Yak ychitelmozedopomohtuychniubytuyspishnim. Retrieved from 

https://nus.org.ua/articles/dysgrafiya-yak-uchytel-mozhe-dopomogty-uchnyu-buty-uspishnym/ 

2. Protsenko O. V. (2019). Dysgraphia ta yiiproiavy y skholiariv. Retrieved from http://kirc.kupyansk-

rada.gov.ua/info/page/15218 

3. Rubnikovich K. V. (2020). Inklusivnaosvita. Dysgraphia. Disleksia. Retrieved from 

http://ekaterinarubnikovsch.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

4. Dyslexia u doroslih. (2020). Retrieved from https://vemakids.com.ua/ua/educenter-dysleksyya-u-doroslykh 

5. Vezhys M. (2020). Dyslexia abo ―Hvorobaheniiv‖: supersila. Retrieved from 

https://osoblyvi.com.ua/ua/helpful-info/110-napriam-rozvytok/1636-dysleksiia-abo-khvoroba-heniiv-supersyla 

6. Zoon.med (2020). Dysgraphia. Retrieved from https://zoon.ru/med/disgrafiya/ 

 



20 
 

Требін Михайло Петрович 

Доктор філософських наук, професор 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Чернишова Таїсія Олексійвна 

Кандидат філологічних наук, доцент 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 

 

1.3. Боротьба з негативним інформаційно-пропагандистським 

впливом в умовах «гібридної» війни 

 

Вже більше семи років ми живемо в умовах неоголошеної 

російсько-української війни, яка увійшла в наше буття як 

«гібридна» війна. Головною особливістю «гібридної» війни є те, що 

задовго до початку війни і на протязі всіх уповільнених бойових дій 

дуже важливе значення приділяється боротьбі за розум і душу 

людей, тобто інформаційної боротьбі, боротьбі з агресивною 

російською пропагандою [1, c. 52]. Тому боротьба з негативним 

інформаційно-пропагандистським впливом в умовах «гібридної» 

війни є найважливішим напрямом в діяльності як цивільних, так і 

військових структур. Ця боротьба досягає свого позитивного 

результату, в тому числі, і завдяки використанню широкого спектра 

контрпропагандистських методів викриття брехливості російської 

пропаганди. 

Методів ведення контрпропаганди досить багато. Умовно усі 

методи контрпропаганди можна поділити на превентивні, 

наступальні й оборонні (протидіючі, нейтралізуючі). Превентивна 

контрпропаганда спрямована на інформування населення про 

природу і сутність російської пропаганди, на формування у громадян 

України критичного мислення, створення та поширення 

контрнаративів, наукового аналізу інформації, медіаграмотності та 

розпізнавання дезінформації. Перш за все, це метод викриття, який 

спрямований на точки уразливості російської пропаганди. Реалізація 

цього методу передбачає організацію відповідних тренінгів з 

критичного мислення, що спрямовані на формування навичок 

визначення когнітивних викривлень та їх причин, а також на 

вивчення тем, які можливо буде використовувати російська 

пропаганда, а також пропагандисти квазіреспублік. До таких тем 

належать меседжі, пов‘язані з потребами, цілями, страхами та 
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турботами особистості. Критичне мислення – це наукове мислення, 

суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних 

рішень. Як підкреслюють Ричард Пауль та Лінда Елдер, головним 

чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість, 

самостійність, рефлексивність (самоаналіз), цілеспрямованість, 

обґрунтованість, контрольованість, самоорганізованість [2].  

Найважливішим і найпродуктивнішим методом превентивної 

контрпропаганди ми вважаємо поширення контрнаративу. Сучасне 

інформаційне протиборство багатьма дослідниками визначається як 

війна смислів, або війна наративів [3]. Оскільки в ситуації 

постправди, в якої ми зараз і знаходимося, переважає розповідь про 

реальність (наратив), висвітлення подій у певному ракурсі, то актори 

сучасної війни активно користуються нав‘язуванням цільовій 

аудиторії таких наративів, які б сприяли насадженню певної 

ідеології. Існують стратегічні наративи, які конструюють смисли 

великої політики, як зовнішньої, так і внутрішньої. Для того, щоб 

поширювати ці наративи, пропагандисти (насамперед, медіа) 

використовують різні комунікативні стратегії. По-перше, фреймінг – 

організація «контенту новинного повідомлення шляхом 

«вставляння» його в «рамочку», тобто в контекст певного наративу 

для окреслення параметрів «правильного» сприймання новини 

масовою аудиторією» [4, с. 31]. По-друге, праймінг, тобто 

організація «правильного» сприйняття аудиторією новин знову ж 

таки в контексті певного наративу. І нарешті встановлення «порядку 

денного» – оформлення подачі інформації (кількості повідомлень, їх 

черговості, замовчування одних та нав‘язування інших тощо). 

Битва наративів, яка відбувається зараз у стосунках між Росією 

та Україною, пов‘язана з одвічною претензією російської культури 

на винятковість, на владні позиції стосовно української, що буцімто є 

менш вартісною. У російській культурі здавна склався наратив 

обраності та особливої місії російського народу, який поширювався 

й наразі поширюється офіційною пропагандистською машиною. 

Основними рисами цього місіонерського проєкту, на думку 

вітчизняного філософа Миколи Ожевана, є: по-перше, усвідомлення 

місіонером своєї виключності, тобто володіння ним особливими 

винятковими якостями, необхідними для виконання Надзавдання; 

по-друге, сприйняття місіонером цього Надзавдання як частини 

широкого національного проєкту; по-третє, «посланництво» 

місіонера на чужину для виконання цього Надзавдання. Як зазначає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дослідник, «для В. Путіна та його оточення неоголошена гібридна 

війна проти України, а разом і країн Заходу як її «спонсорів» стало 

зручним приводом для реанімації місіонерського наративу, сильно 

вкоріненого в російській політичній культурі, де модернізаційне 

«прорубування вікна в Європу» постійно наштовхувалося на спротив 

контрмодернізаційного пошуку міфічного Антихриста в образі 

Заходу» [4, с. 34]. Переважними фреймами такого стратегічного 

наративу Російської Федерації стають такі: «неспроможність України 

проводити самостійну державну політику», «залежність України від 

США та Європи», «розпалення Україною громадянської війни», 

«необхідність рятувати російськомовних українців, що стали 

жертвами бандерівців» тощо. Так, за даними недержавної 

громадської організації Інститут масової інформації (ІМІ), яка діє в 

громадському секторі з 1995 р. та реалізує проєкти, спрямовані на 

посилення позитивного впливу медіа на становлення громадянського 

суспільства в Україні, одним із найпоширеніших наративів, який 

просувають російські ЗМІ з 2014 р., є наратив «Україна – фашистська 

держава»: «У центрі повідомлень лежить висловлювання 

представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича, який 

зазначив, що український уряд нібито фінансує «військово-

патріотичні» табори для молоді під егідою ультраправих угруповань. 

Це висловлювання поширили видання RT, MK, РИА Новости» [5]. 

Також низку публікацій у російських ЗМІ присвячено нібито 

підготовці арештів та репресій опозиції. З посиланням на 

представника «Опозиційної платформи – за життя» Вадима 

Рабіновіча видання повідомляє про те, що «чинна влада зрослася з 

радикалами», які нібито нападають на громадян (RT, РИА Новости). 

Серед повідомлень на цю тематику була і фейкова новина про те, що 

нібито «на зʼїзді партії «Європейська солідарність», яку очолює 

колишній Президент України Петро Порошенко, для учасників 

заходу програли гімн терористичної расистської організації ку-

клукс-клан» [5]. У проаналізованих текстах ми бачимо ознаки 

маніпуляції, дезінформації та фейкову інформацію. 

Найкращим способом руйнації чужого наративу є інший 

наратив, вибудований поруч, іншими словами – контрнаратив. Таким 

стратегічним українським контрнаративом, важливим для 

формування політичної нації є самоусвідомлення українців як 

самостійного та незалежного європейського етносу, який має власну 

унікальну історію. На жаль, ідеї про генетичну та історичну єдність 
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українців і росіян, що формувалися протягом століть імперською 

ідеологією, продовжили формувати ментальність громадян 

незалежної України, що, як бачимо, мало серйозні негативні 

наслідки [6, с. 298-299]. Тому головним завданням 

контрпропагандистської діяльності різних рівнів організації є 

створення та поширення протилежного стратегічного наративу, 

«який умовно можна назвати «Українці – самостійний європейський 

етнос, який має власну історію». Донести правду про історичний 

шлях українців, унікальність їх культурних традицій до суспільства, 

розкрити їх духовно-ментальні риси – значить зламати ідеологію 

«Русского мира», спрямовану на відродження імперії-2, та 

стереотипи «меншовартості» українців» [7, с. 106].  

Наразі є достатня кількість досліджень, що доводять 

самостійну історію українців, тому імперському наративу, який 

заперечує існування українського етносу як такого, може бути 

протиставлений контрнаратив, який утверджує ідею власної 

ідентичності та державності. У контексті поширення контрнаративу 

«українці – самостійна нація, яка має власну історію» є 

продуктивним здійснення ребрендингу (зміна вигляду) Збройних 

Сил України (ЗСУ), який наразі успішно триває. Ідеться про зміну 

військової символіки, військових звань, форми одягу, військових 

свят тощо. Плідною є тенденція найменувань військових частин, які 

з 1991 до 2015 рр. перебували в парадигмі радянської мілітарної 

історії. З 2017 р. згідно з розпорядженням начальника Генерального 

штабу ЗСУ почався процес перейменування військових частин на 

основі використання української мілітарної традиції, національної 

історичної традиції і в деяких ситуаціях – територіальної традиції. 

Усі ці зміни «працюють» на створення стратегічного контрнаративу, 

який повинен протиставити імперським ідеологічним конструкціям 

нову реальність ЗСУ, що ведуть свій відлік від національних 

військових формувань і мають власні мілітарні та бойові традиції. 

Завдяки формуванню критичного мислення, створення та 

поширення контрнаративів, медіаосвіти дуже успішно можна 

сформувати медіаграмотність громадян, тобто досягнення такого 

рівню медіакультури, що стосується вміння користуватися 

інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і 

спілкуватися за допомогою цих медіазасобів, свідомо сприймати і 

критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її 

віртуальної симуляції – розуміти реальність, сконструйовану 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи 

контролю, які вони культивують. Чинниками медіаграмотності є 

сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям 

аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних 

жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати 

складні процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив. 

В умовах інформаційного суспільства дезінформація традиційно 

є одним із найефективніших методів (способів, прийомів) досягнення 

переваг у політичній, військовій, економічній, науково-технічній, 

інформаційній та інших сферах діяльності людини, суспільства й 

держави. Дезінформація (фр. des - префікс, що означає знищення, 

видалення, спотворення) – поширення неправдивої інформації з метою 

введення в оману. Неперевершено образно, вичерпно філософську 

сутність застосування дезінформування сформулював у VІ ст. до н.е. 

китайський стратег Сунь-Цзи у своєму трактаті «Мистецтво війни»: 

«Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти й можеш що-небудь, показуй 

супротивнику, ніби не можеш; якщо ти й користуєшся чим-небудь, 

показуй йому, ніби ти цим не користуєшся; хоч би ти й перебував 

близько, показуй, ніби ти далеко; хоч би ти й перебував далеко, 

показуй, ніби ти близько; заманюй його вигодою; доведи його до 

розладу та бери його…» [8, c. 10-11]. Щоб успішно боротися з вражою 

пропагандою громадянин повинен мати уявлення про основні методи 

дезінформації, а саме: уведення в оману конкретної особи (групи осіб) 

шляхом надання завідомо хибної інформації (застарілої, неповної, 

спотвореної, перекрученої) як підстави для прийняття відповідного 

рішення; модифікація інформаційного потоку; «білий шум»; 

дезінформування «від зворотного»; термінологічне «мінування» тощо. 

Наступальна контрпропаганда побудована за принципом 

асиметрії і діє непередбачувано для супротивників. Основна мета 

наступальної контрпропаганди - нанесення ударів по противнику на 

його власній території. Вона включає показ проблем і труднощів, які 

є в самій Росії, або на тимчасово окупованих українських територіях. 

До методів наступальної контрпропаганди відносяться: 

«Трансляція негативу» – полягає у формуванні у 

військовослужбовців негативного ставлення до певного об‘єкту 

пропаганди (наприклад, наративу «русский мир») за допомогою 

демонстрації тих груп осіб (наприклад, російських пропагандистів 

Д. Кисельова, В. Соловйова та ін.), які його підтримують 

(використовують), але викликають у цільової аудиторії негативні емоції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
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«Проекція негативного образу» – полягає в проектуванні 

негативних якостей будь-якого об‘єкта, або явища на інший об‘єкт 

або явище з метою створення його справжнього образу. Наприклад, 

на сайті «Інформаційні війська України» ми можемо знайти 

інформацію щодо РФ і В. Путіна: «Тоталітарна поліцейська країна з 

беззмінним фюрером, де всім править путінський кооператив 

«Озеро» і ФСБ, щось скімлить в сторону України))» [9]. У даному 

прикладі РФ показана як тоталітарна (виникає почуття жахів 

Голодомору, ГУЛАГу, мільйонів жертв сталінського режиму тощо), 

поліцейська (тобто держава де обмежені права і свободи людини) 

держава, яку очолює фюрер (асоціація с Адольфом Гітлером і 

мільйонами загиблих і знищених протягом панування нацистського 

режиму у Німеччині), а допомагають йому кооператив «Озеро» 

(олігархи, які збагатилися завдяки пограбуванню російського народу) 

та ФСБ (знов таки держава де обмежені права і свободи людини, де 

немає закону та справедливості, де є постійне втручання в особисте 

життя громадян з боку секретних служб). 

«Негативна інтерпретація» – полягає у внесенні змін до 

пропаганди противника, які надають їй інший напрямок і зміст, 

знижують довіру до неї, створюють негативний образ. 

«Знецінення негативу» – включає перенесення акцентів на 

елементи будь-якої теми, що володіють меншою негативністю, 

короткому порушенні і не згадуванні надалі даної теми тощо. 

«Громадський осуд» – використовується для створення осуду 

тих чи інших дій суб‘єкта пропаганди з боку громадської думки. 

Здійснюється підбором висловлювань груп впливу, «представників» 

різних верств населення, відповідних даних соціально-психологічних 

опитувань тощо. 

«Створення контрасту» – складається в підборі фактів, 

відомостей, образів, на тлі яких оцінка певних елементів іміджу 

приймає необхідний відтінок. 

«Страхітливі теми і повідомлення» є одними з 

найефективніших методів психологічного впливу на 

військовослужбовців. Мета – уявити можливі дії Російської 

Федерації як загрозу для суверенітету, територіальної цілісності 

України, життя, безпеки і добробуту українських громадян тощо. 

«Семантичний дискурс» – представляє поступову конвертацію 

позитивних чуток, що надаються російськими пропагандистами, в 

негативні за допомогою семантичного дискурсу. 
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Оборонна контрпропаганда є класичною контрпропагандою, її 

головне завдання – протидія підривної пропаганди російських ЗМІ, 

вона доводить її брехливість, неточність, спотвореність. Методи 

оборонної контпропаганди: 

«Пряме спростування» – полягає в прямому спростуванні 

різних пунктів неправдивої російської пропаганди. Показовим 

прикладом спростування недостовірної інформації може бути 

аргументоване спростування фейку, який зʼявився 22 квітня 2021 р. 

на Telegram-каналі «ХС Харків», а пізніше був поширений на 

інстаграм-сторінці української волонтерської спільноти під назвою 

«Алекс Туманов групп», звідки потрапив на фейсбук-сторінку 

народної депутатки Соломії Бобровської, яка й надала йому 

офіційного розголосу. Авторка розмістила зафільмований обід 

одного з курсантів ХНУПС імені Івана Кожедуба, на тарілці якого 

видно щось на кшталт ракоподібного. Міністерство оборони 

переконливо доводить, що відео є провокативним, оскільки: це 

створіння абсолютно не притаманне фауні України і схоже на 

ракоподібних, які живуть у північних морях і океанах, тому в 

Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині; на 

відео видно, що ця істота не варилась у казані разом із борщем, адже 

ракоподібні, потрапивши в температуру 100°C, отримують червоне 

забарвлення, у кадрі ж створіння зелено-коричневе, тобто не варене; 

істота нагадує скоріше силіконову іграшку або приманку для 

морської риболовлі, яку в даному випадку застосували як реквізит у 

відеоролику, щоб викликати певну реакцію у глядачів; як було 

встановлено керівництвом ХНУПС імені Івана Кожедуба, відео 

спочатку зʼявилося на одному з російських інтернет-ресурсів [10]. 

Цілком логічним є й висновок як про відсутність медіаграмотності в 

користувачів інтернет-ресурсів, яких використовують у рамках 

класичних гібридних загроз для здійснення деструктивного 

психологічного впливу на свідомість громадян і 

військовослужбовців, так і про недостатній рівень свідомості самих 

авторів відео, які мають розуміти, що будь-яка публічна інформація, 

яка від них походить, може стати знаряддям у «гібридній» війні й 

завдати шкоди іміджу ЗСУ. 

«Спростування стереотипу» – складається в прямому 

спростуванні стереотипів, що розповсюджуються російською 

пропагандою (наприклад, «росіяни й українці – брати навіки», 

«злодіяння ОУН – УПА в роки Другої світової війни» тощо). Без 
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додаткових заходів рідко буває ефективний. Це пов‘язано з 

психологічними особливостями сприйняття людиною: зруйнувати 

створений стереотип набагато складніше, ніж створити новий. 

«Ігнорування» – полягає в навмисному ігноруванні тих чи 

інших тем російської пропаганди. Базується на тому припущенні, що 

негативна тема, що залишається «на слуху», приносить більший 

збиток порівняно з темою, що з‘явилася на короткий проміжок часу 

(ефективно в разі незначності теми пропаганди супротивника). 

«Імунізація» – полягає у превентивному використанні 

пропагандистської теми, яка може бути застосована пропагандою 

супротивника, зі зміненими і пом‘якшеними компонентами або 

елементами для зменшення довіри до теми. 

«Використання евфемізмів» – метод «приклеювання ярликів» 

навпаки, полягає в заміні емоційно забарвлених слів менш 

емоційними і зрозумілими словами. 

Таким чином, грамотно використовуючи методи 

контрпропаганди ми можемо мінімізувати негативний інформаційно-

пропагандистський вплив на населення України в умовах 

«гібридної» війни. 
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1.4. Вплив громадської думки в процесі формування  

державної політики 

 

Громадська думка, або суспільна думка - уявлення про спосіб 

існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, 

об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у 

якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського 

життя [1]. У повсякденному житті громадською думкою вважають 

думку колективу (спільноти) про події та факти внутрішнього й 

зовнішнього життя, поведінку окремих членів колективу. 

Першим згадуванням поняття «громадська думка» вважають 

використання латинських виразів «publika opinion» і «opinion 

publika» у творі «Полікратик» «Policraticus sive de nugis curialium» 

(1159) англійського схоласта Йоханнеса фон Солсбері. 

Й. фон Солсбері є представником раннього гуманізму, читав 

класиків античності і від них сприйняв думку про владу «орinion 

рublikа». Проте, ще в Давньому Римі та Греції існував вираз«Vox 

populi – vox Dei», що перекладається як «Голос народу – голос 

Божий», що свідчить про намагання наділити громадську думки, 

думки більшості населення, народу надприродною силою, тим 

самим показавши її значимість. 

Громадська думка – один з найважливіших інструментів 

громадянського суспільства, за допомогою якого народ може 

оперативно висловлювати свою довіру або недовіру до системи 

влади, тим самим встановлюючи кожний раз міру її легітимності. 

Аналізуючи теорії, можна дійти висновку, що стабільність 

державної системи забезпечується найрізноманітнішими засобами, 

серед яких є два абсолютно необхідних: сила держави і та 

психологічна підтримка, яку рядові громадяни надають своїй еліті, 

своїй системі, своєму режиму, своїм лідерам. Так, падіння ціннісної 

підтримки владних рішень з боку мас нижче мінімального рівня або 

повна відсутність її, що, звичайно, трапляється не так часто, є 

одним із факторів підриву авторитету влади, що послаблює її 

соціально-психологічну основу, і, в кінцевому рахунку, не може не 

привести до початку масових незадоволень, направлених на заміну 



29 
 

її іншою владою, яка б користувалася більшим престижем та 

ціннісною підтримкою [2]. 

Н. Макіавеллі аналізуючи засади владарювання на основі 

формування громадської думки зауважує, що «треба видаватися в 

очах людей співчутливим, вірним слову, милостивим, щирим, 

благочестивим – і бути таким насправді, але внутрішньо треба 

зберігати готовність виявити і протилежні якості, якщо це здається 

необхідним» [3]. 

Вказуючи на особливу значимість громадської думки, 

Дж. Локк звертає увагу на про право народу (більшості) на крайні 

заходи, повстання та повалення влади, яка не відповідає стану 

громадської думки. Ш. Монтеск‘є, вбачаючи підґрунтя влади в 

«дусі народу», культурі, наголошує на тому, що саме на її основі 

можна заволодіти громадською думкою і тим самим мати реальну 

владу. Продовжує дану ідею Ж. Ж. Руссо, який запевняє, що перед 

тим, як вводити ті чи інші закони, треба дочекатися певної зрілості 

народу, тобто будувати владні відносини з урахуванням 

громадської думки, і виділяє «моральність, звичаї та особливо 

громадську думку, від якої залежить успіх усього іншого» [4], як 

найважливіший серед усіх тип закону. 

М. Вебер беручи до уваги особливу значимість проблеми 

плебісцитарного обрання лідера, наголошує, що обраний народом 

лідер, голова держави, має стати виразником та захисником 

народних мас, потреб та ідей, що дозволяє згуртувати і об‘єднати 

населення держави, запобігти народним бунтам та виступам і 

частково забезпечити її процвітання, тому що кожна соціальна 

група буде відчувати можливість владного впливу на 

бюрократичний апарат, піклування з боку держави, особисту 

захищеність. Таким чином, звернення до народних мас є 

необхідним засобом управління, політичної боротьби та 

професійної вдосконаленості політика [5]. Хоча М. Вебер 

скептично ставився до ідей всезагальної волі, права народу 

розпоряджатися собою, демократичної ідеології в повному обсязі, 

дана теорія, на його думку, була єдиним засобом забезпечення 

ефективності влади: вибору лідера, надання його правлінню 

законності, можливості значній масі населення брати участь у 

справах нації. 
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Б. А. Грушин, роблячи акцент на необхідності врахування у 

владних відносинах стану громадської думки, виділяє три її основні 

функції: експресивну, консультативну, директивну [6]. 

Сенс експресивної функції полягає в тому, що громадська 

думка за будь-яких умов займає певну позицію щодо того або 

іншого суспільного явища, дій владних структур. Громадська думка 

оцінює і контролює дії влади, спрямовані на вирішення соціальних 

проблем, тисне на владу силою маніфестацій, засобами 

електоральної поведінки, моральними важелями тощо. 

Консультативна функція полягає в тому, що громадська думка 

радить владі, як вирішити ту чи іншу соціальну проблему. При 

цьому передбачається, що влада дійсно потребує такої поради, 

зацікавлена в її отриманні. Директивна функція виявляється в тому, 

що громадськість сама вносить рішення щодо вирішення проблем 

життя суспільства, і це рішення має імперативний характер. 

Прикладом реалізації директивної функції є референдуми, вибори 

тощо.  

Роль громадської думки можна трактувати як своєрідний стан 

свідомості, який являє собою приховане чи явне ставлення до 

різноманітних подій, фактів чи процесів соціальної дійсності, 

зокрема політичної діяльності [7]. Але перш за все громадська 

думка формує сприйняття дійсності через так звану призму масової 

свідомості, яка несе собою віддзеркалення спільних чи 

специфічних, національних або духовних, професійних та інших 

класів інтересів у цілому процесі суб‘єктів політичного процесу. 

Громадська думка є важливою складовою в механізмі прийняття 

політичних рішень і в здійснені влади на всіх рівнях, оскільки 

виступає в ролі знаряддя політики, також її можна роздивлятись як 

особливий вид влади.  

Громадська думка як складова функціонування політичних 

систем є постійним діючим фактором управління, за допомогою 

якого виконуються важливі та визначальні впливові функції а саме: 

- Інформаційна, сутністю якої є надання інформації про 

суб'єктивний світ людини, її ставлення до подій і явищ дійсності. 

- Нормативна або регулятивна, що формує соціальні, 

політичні, культурні, моральні правила і норми в суспільстві, 

цінності та їх установки. 

- Оціночна, що виявляється у формуванні ціннісного 

судження з якогось питання. 



31 
 

- Експресивна, що реалізовується у впливі на державні 

інститути влади та органи управління. 

- Консультативна, що передбачає участь у підготовці і 

прийнятті певних рішень управлінськими органами, надання 

необхідних порад, консультацій з тієї чи іншої проблеми. 

- Директивна, що полягає у винесенні рішень із суспільно 

важливих проблем і знаходить вияв під час виборів, референдумів, 

а також у різних формах самоврядування. 

- Прогностична, що уможливлює прогнозування суспільних 

змін, виявлення та усунення деструктивних факторів у суспільному 

житті. 

- Виховна, що забезпечує вплив на поведінку людини. 

- Критична, що вказує на наявні в суспільстві недоліки 

шляхом проведення мітингів, демонстрацій, страйків, виступів. 

Для реалізації цих функцій має бути гарантований вплив 

громадської думки на функціонування політичної системи, як було 

вище зазначено одним з елементів цієї системи є інститути. Саме з 

їх допомогою і здійснюється той самий вплив і включення 

інституційних норм на прийняття політичних рішень. 

Також необхідними умовами реалізації функцій громадської 

думки є демократичність політичного та економічного суспільного 

устрою; забезпечення вільного висловлювання своєї думки; 

наявність вільного і безперешкодного доступу громадськості до 

необхідної інформації як засобу формування компетентної думки; 

взаємодія громадської думки, владних структур, засобів масової 

інформації, політики та ідеології. 

Важливим є те, що характер впливу громадської думки на 

політичні процеси залежить від існуючого політичного режиму в 

даний момент часу. Так, в умовах тоталітаризму, авторитаризму за 

допомогою державних інститутів здійснюються маніпуляції 

свідомістю мас відповідно до офіційної ідеології. Але зазвичай в 

таких умовах немає потреби вивчати громадську думку і надавати 

їй важливого значення [8]. 

Громадська думка може бути моністичною, плюралістичною і 

одностайною. Для вивчення та виявлення масової свідомості 

створюються державні та інші служби. Метою створення таких 

інституційє виявлення та вивчення масової свідомості. Так як 

громадська думка досить важлива для політичного життя, її 

вивчення потребує наукового підходу. Також прогнозують 
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створення моніторингу, тобто системи показників, завдяки яким 

можна відслідковувати динаміку змін як окремих верств населення, 

так і громадської думки загалом. Одними з основних каналів 

виявлення громадської думки являється референдум, всенародні 

обговорення, збори, опитування населення, але особливе значення 

представляють засоби масової інформації. Станом на теперішній 

час, у політології їх простежують як найважливішими 

інструментами завоювання і здійснення влади. Західні політологи 

називають засоби масової інформації - четвертою гілкою влади [9]. 

Стан громадської думки має суттєвий влив на рівень довіри та 

ефективність суб‘єкта владних відносин. Стан цих показників може 

бути визначальним для стабільності державної політики та усього 

суспільства. Проте, реалії суспільного життя України щодо даної 

проблеми демонструють неоднозначну картину.  

Так, за результатами соціологічного опитування, проведеного 

з 4 по 8 грудня 2020 року Київським міжнародним інститутом 

соціології (КМІС) методом CATI (телефонні інтерв’ю з 

використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) 

на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів(вибірка 

репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і 

старше) України. До вибірки не включаються території, які 

тимчасово не контролюються владоюУкраїни - АР Крим, окремі 

райони Донецької та Луганської областей, вході опитування 

проведено 2001 інтерв'ю,статистична похибка вибірки (з 

імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 

2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких 

до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для 

показників, близьких до 5%) серед респондентів переважає недовіра 

інституціям центральної влади (президенту, парламенту, уряду), 

правоохоронним і судовим органам (національна поліція, патрульна 

поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським) [10]. 

Серед інституцій центрально ївлади президенту України 

довіряють 34% (у 2018 році аналогічний показник був 16%, але на 

той момент президентом був П. Порошенко). Водночас, лише 14% 

довіряють уряду і 12% – парламенту (аналогічні показники для 

КМУ і ВРУ, які були чинні на грудень 2018 року, становлять, 

відповідно, 11% і 8%).  

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% 

у 2018 році), а національній поліції – 29% (стільки ж було у 2018 
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році). Дещо гірший показник має СБУ – 27% (проти 21% у 2018 

році).  

Якщо українським ЗМІ довіряють 30% (у 2018 році – 31%), 

то російським ЗМІ – 4% (стільки ж було у 2018 році). 

Висновки. Громадська думка – спосіб прояву суспільного 

стану свідомості. Як правило, є усвідомленням населення соціально 

економічних проблем, які необхідно вирішувати якомога швидше. 

Іноді вона виникає в результаті вислову думок найгостріших 

соціальних або економічних проблем. 

Громадська думка складається з бажань, бажань і думок 

більшості людей. Це колективна думка людей суспільства або 

держави з питання або проблеми. 

Ця концепція виникла в процесі урбанізації та інших 

політичних і соціальних сил. Вперше стало важливо, що люди 

думали про зміну форм політичного протистояння. Демократія 

вимагає громадської думки, тому що вона отримує владу від 

громадськості. 
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1.5. Социальная сущность чрезвычайных ситуаций 

 

Катастрофы сопровождали человечество на протяжении всей 

его истории. В древности мир был наполнен опасностями множества 

бедствий, таких как: наводнения, ураганы, извержения вулканов, 

землетрясения, пожары, эпидемии, нашествия диких животных и 

враждебных племен. Уже с того времени люди пытались найти 

объяснения подобным явлениям и на основе этого предупредить 

страшные угрозы. Так, если причиной возможного бедствия 

объявлялся «гнев Божий», то свое поведение люди старались 

построить таким образом, чтобы не разгневать Бога. Если причина 

бедствий – колдуны и ведьмы, то обозначались и соответствующие 

пути предупреждения несчастий. В Новое время с развитием науки 

люди стали защищаться от природных бедствий, основываясь на 

технических достижениях. С ростом научно-технического прогресса 

человек строил все более совершенные системы защит от опасных 

явлений, а также создавал для себя комфортные условия 

существования, все больше вводя в окружающую среду технические 

нововведения. Однако созданная человеком искусственная среда 

послужила причиной появления огромного количества новых, более 

изощренных опасностей. В результате сегодня мировое сообщество 

приходит к пониманию того, что сама по себе человеческая 

деятельность, ее развитие постоянно создают множество новых 

рисков, при этом старые риски накапливаются и модифицируются, 

приобретая все более опасные формы. 

Увеличение количества чрезвычайных ситуаций различного 

характера наблюдается во всем мире. При этом их последствия 

имеют тенденцию к росту: в результате современных катастроф 

погибает больше людей, возникающие чрезвычайные ситуации несут 

больший материальный ущерб. Наша страна в этом отношении не 

является исключением. Географическое положение Беларуси, ее 
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климатические условия таковы, что практически во всех ее регионах 

существует опасность природных катастроф: наводнений, лесных 

пожаров, ураганов и других катаклизмов. 

Действительно, изучение рисков и чрезвычайных ситуаций 

важно только в смысле их влияния на человека и общество. Изучение 

чрезвычайных ситуаций, их предотвращение, ликвидация последствий, 

поддержание безопасности и экологического равновесия в мире – все 

это имеет смысл только для человеческого общества, вне его ценностей 

это не имеет смысла. Всякому чрезвычайному событию предшествует 

те или иные отклонения от нормального хода какого-либо процесса. 

Характер развития события и его последствия определяются 

дестабилизирующими факторами различного происхождения. Это 

может быть природное, антропогенное, социальное или иное 

воздействие, нарушающее функционирование системы. 

В литературе выделяются пять фаз развития чрезвычайной 

ситуации: накопление отклонений; инициирование чрезвычайной 

ситуации; процесс чрезвычайной ситуации; действие остаточных 

факторов; ликвидация чрезвычайной ситуации. 

Опасность чрезвычайных ситуаций – в их быстром 

распространении. Кроме того, чрезвычайные ситуации, будучи 

техногенными, природными, биологическими, экологическими и 

социальными характера, касаются любой сферы жизнедеятельности 

человека. Чрезвычайная ситуация, как событие, отклоняющееся от 

нормального течения жизни, является стрессообразующим фактором. 

Как отмечают Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт, «фактически стресс, 

вызванный негативными интерпретациями события, может прямо 

воздействовать на нашу иммунную систему и сделать нас более 

подверженными болезням».  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций важно их 

понимание как процесса, при котором внезапность катастроф 

является лишь внешней, кажущейся характеристикой. Исходные 

причины, предпосылки негативных событий необходимо выявлять в 

ходе нормального функционирования социальных систем. При 

анализе чрезвычайной ситуации как социального процесса 

просматривается следующая цепочка: 

1) объективно неустранимое в современном обществе создание 

и накопление рисков разнообразного характера, что связано со 

спецификой деятельности человека, его решений; 
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2) собственно чрезвычайные ситуации, характеризующиеся 

нарушением функционирования социальной системы, 

деструктивными социальными процессами; 

3) чрезвычайные ситуации катастрофического типа, когда 

разрушается существующая социальная система; 

4) посткатастрофные развитие, особенностью которого 

становится возрастание социальной напряженности и, одновременно, 

существование риска повторных чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо отметить, что развитие чрезвычайных ситуаций 

необязательно проходит все четыре выделенные этапа. Одни 

чрезвычайные ситуации практически сразу развиваются по 

катастрофическому сценарию, минуя вторую стадию, другие – 

пропускают третий этап, не приобретая тяжелых катастрофических 

последствий. Чрезвычайные ситуации влекут за собой социальный 

ущерб населению и территории, оказывают отрицательное влияние 

на физическое, материальное и моральное состояние людей, 

снижают их благополучие и жизнедеятельность. Одним из важных 

видов последствий чрезвычайных ситуаций является снижение 

качества жизни, особенно таких еѐ показателей, как: состояние 

здоровья, степень удовлетворения жизненных требований населения, 

утрата достояния, резкое нарушение привычного уклада жизни, 

личные невзгоды, физические и моральные страдания и др. 

Принципиальными сущностными критериями экстремальных 

ситуаций следует считать их чрезвычайность, выражаемую во 

временных критериях (внезапность развития), с одной стороны, а 

также нарастание с момента их возникновения различных угроз 

(«опасных» факторов) и разрушительных действий, с другой стороны. 

В целом, как установлено современными исследованиями, 

наиболее общими сущностными чертами экстремальных ситуаций 

могут быть признаны:  

- событийная внезапность – экстремальная ситуация всегда 

представляет собой особый случай;  

- трансгрессивность, или нелинейность процесса, 

проявляющаяся как радикальные по содержанию и резкие по своему 

осуществлению изменения ненаправленного характера;  

- чрезвычайность, или неравновесность состояния (крайняя 

степень изменения ситуационных отношений в связи с их выходом 

за пределы нормативных или привычных действий и состояний, к 

пределам существования вещей);  
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- интенсивность, лавинообразность этого процесса; 

- повышенная чувствительность к ходу времени;  

- динамичность;  

- деструктивность как наличие и проявление негативных 

последствий и катастрофического потенциала;  

- стихийность развития;  

- актуальность опасности разрушения систем (то есть 

актуализация парадигмы «жизнь – смерть»);  

- множественность проблемности;  

- разнокачественность проблем данного процесса (физические, 

психологические, гносеологические и др.);  

- нестабильность, неупорядоченность данного процесса и в 

связи с этим неопределенность тенденций возможного развития и 

(само)разрешения экстремогенных противоречий;  

- экстремозависимость;  

- напряженность, то есть высокий уровень напряженности 

ситуативных процессов и отношений, обусловливающий стрессовое 

состояние субъекта;  

- проблемность ликвидации;  

- актуальность экстренного реагирования субъекта на 

развертывание экстремальных ситуаций.  

Интегративная совокупность указанных характеристик 

позволяет отразить глубинную сущность экстремальных ситуаций, 

вскрыть их определяющие признаки как основные экстремогенные 

факторы, активно влияющие на деятельность человека. Как правило, в 

качестве определяющего или универсального сущностного признака 

экстремальной ситуации рассматривается фактор опасности – прежде 

всего непосредственной угрозы для здоровья и жизни людей (их 

гибели) либо же угрозы срыва их деятельности по решению жизненно 

важных задач. Иными словами, понятие «экстремальная ситуация» 

отражает не просто напряженное и сложное, а именно исключительно 

опасное событие (или совокупность опасных событий) относительно и 

только во взаимосвязи с деятельностью людей, их существованием на 

грани жизни и смерти.  
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1.6. Концепція толерантності у філософії Джона Локка: 

уроки для сьогодення 

 

До сих пір, однак, майже не піддається серйозному науковому 

аналізу така політико-філософська категорія і одночасно одна з 

центральних цінностей лібералізму, як «толерантність», що стає тим 

часом все більш популярною і не знає собі рівних по затребуваності 

в усіх сферах суспільно-політичного життя: мотив толерантності, як і 

сам термін, багато в чому організовує навколо себе дискурс засобів 

масової інформації, висловлювання правозахисників, роздуми 

педагогів, викладки соціальних працівників. Сьогодні вже всі знають 

про те, що «потрібно бути терпимими», що анітрохи не заважає 

зростанню екстремізму як в українському суспільстві, так і в усьому 

світі.  

При вивченні толерантності вчені, найчастіше, розглядають її 

як цінність в собі або звертаються до неї як до одного з видів 

історично політичної практики. Наше дослідження розширює спектр 

підходів до толерантності, доповнює «операціональне» бачення 

даної категорії. З точки зору авторів терпимість як така не є 

чеснотою і значима лише тоді, коли сприяє іншим важливим цілям і 

благ людини, яких не можна досягти інакше як за умови примирення 

з існуванням відмінностей.  

Ми розглядаємо толерантність не як моральну, етичну 

категорію, не як цінність в собі, а як категорію філософсько-

політичну, і в користь даного ракурсу можна привести ряд, з нашої 

точки зору, вагомих підстав. По-перше, сучасні дослідники, як 

правило, уникають категоріального осмислення толерантності. По-

друге, праці класиків, за якими стоять багаті традиції, потребують 

переосмислення відповідно до реаліям сучасності: процеси 

глобалізації, масові трудові міграції, виробництво етнічних і 
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релігійних ідентичностей. По-третє, криза ліберальної толерантності, 

яка змушує дослідників звертатися до інших, неліберальних, її 

підстав, в першу чергу ставить питання про переосмислення підстав 

толерантності в рамках самої ліберальної теорії. Зрозуміло, повністю 

вільна від моралі концепція толерантності не може бути 

сформульована.  

Сучасна риторика терпимості по відношенню до раніше 

маргіналізованих груп (трудових мігрантів, інших видів культурних 

і/або сексуальних меншин) обумовлена неможливістю більшості в 

високорозвинених країнах ігнорувати зростання їх впливу.  

За довгу історію філософської думки до теми терпимості 

зверталися багато мислителів. Ось дуже неповний перелік: Святий 

Августин – в період Пізньої Античності; Барух Спіноза – в Новий 

час; Монтеск'є, Вольтер, Руссо, Дідро – в епоху Просвітництва. У 

процесі дослідження ліберальної терпимості нами для поглибленого 

вивчення були обрані праці трьох класичних ліберальних авторів: 

Джона Локка – як зачинателя дискусії про віротерпимість в ранній 

сучасності, Іммануїла Канта – як родоначальника природно-

правового підходу до ліберальної толерантності, а також Джона 

Стюарта Мілля – автора її утилітаристської парадигми. 

На сучасному етапі дискусії найбільш послідовне осмислення 

категорії толерантність представлено в працях теоретиків трьох 

різних політико-філософських напрямків: ліберально-деонтологічних 

(Джон Ролз і Рональд Дворкін), мультикультуралістського 

(Ч. Тейлор, М. Сендел і У. Кімлика) і «солідаристського» 

(М. Уолцер, Ю. Габермас, С. Бенхабіб).  

У західних демократіях про толерантність пишуть, в 

основному, в зв'язку з глобальними проблемами сучасності і кризою 

лібералізму як політичної ідеології. Для даного дослідження 

виявилися корисні статті Дж. Грея про постсучасну толерантність, 

С. Бенхабіб – про колізії політики мультикультуралізму в 

ліберальному суспільстві, переосмислення ідей Локка і Мілля у 

виконанні С. Мендус, роботи Г. Маркузе про репресивну 

толерантность, а також статті таких авторів, як: Р. Белламі, Б. Вільям, 

Д. Хейд і ін.  

Ми поділяємо точку зору авторів, які вважають політичну 

практику терпимості породженням Нового часу (Сучасності), 

нерозривно пов'язаним з «винаходом» приватності, і визначаємо її як 
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спосіб взаємин, при якому особливості приватного життя 

сприймаються як байдужі речі.  

Отже, терпимість – це такий спосіб ставлення до «Іншого", при 

якому особливості приватного життя сприймаються як байдужі речі. 

Тому прав М. Уолцер, який звернув увагу на репресивний характер 

будь-якого режиму толерантності: «непереборна «переплетеність» з 

насильством» мимоволі властива для ліберальної толерантності, 

заснованої на універсальному розумі [1].  

А хто такий Інший, до якого проявляють терпимість? Інший – 

це не досконалий Чужий, насильство проти якого «буває обумовлено 

глибиною культурного розриву і заходом конкурування: чим більше 

відчуження і чим вище конкурентна напруга, тим вище ймовірність 

насильства» [2]. Інший це той, хто включений в спільний з «нами» 

світ, але в чомусь відрізняється від «нас».  

Ми звертаємося до Джона Локка, як до джерела дискусії про 

ліберальну терпимість. Історично категорія толерантності проклала 

собі шлях в класичну ліберальну теорію через розробку Джоном 

Локком теми терпимості в релігійній сфері. У політиці потрібно 

обґрунтовувати межі, за якими діє не толерантність, а безжалісне 

придушення, і лібералізм, як будь-яка серйозна політична теорія, 

починається з цього [3]. У Локка чітко позначені і ті «межі свавілля і 

покірності», про які, слідуючи «моді на терпимість», згодом нерідко 

забували [4, с. 66]. Вони обумовлені тим же, чим і вся його теорія 

віротерпимості, в основі якої лежить «моральний принцип» або 

«закон природи», пізнаваний за допомогою «світоча розуму».  

Класифікуючи «думки і вчинки» людей, Локк визнає тих, хто 

має «абсолютне і всеосяжне право на терпимість» то, що він 

позначає як «спекулятивні думки і віра в Бога» [4, с. 67]. Опис 

об'єкта «досконалої терпимості» виглядає у нього наступним чином: 

люди можуть мати власні релігійні переконання, самостійно 

вибирають місце, час і спосіб поклоніння Богу, не стерпівши в цих 

справах «перепон і шкоди» від інших. Основна ідея Локка полягає в 

тому, що правитель не може нав'язувати підданим релігійних 

переконань і, більш того, покликаний захищати їх від будь-якої 

нетерпимості в цій сфері. 

В наш час, коли проблема насильницького навернення в будь-

яку віру або обмеження певної категорії віруючих в правах у всьому 

світі (крім декількох країн) втратила актуальність і в поняття 

терпимості (з боку держави, оточуючих) вкладається інший зміст, що 
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має на увазі особливе ставлення, надання спеціальних умов, 

проблема меж толерантності (за Локком – «меж сваволі і 

покірності») набуває особливої актуальності.  

Для формулювання явищ, що виходять за межі терпимості, 

спробуємо висунути аргументи Локка, на користь тези про те, що 

різні способи віросповідання, а також практичні принципи і думки 

мають право на терпимість, сформулювати «від противного». При 

цьому ніяк не вдасться обійти причини терпимого ставлення: (1) 

богошанування віднесено Локком в розряд дій, які не «обурюють 

спокій суспільства», що не створюють «небезпеку і загрозу миру 

держави» і тому мусять сприйматися терпимо [4, с. 69]; (2) практичні 

думки, що стосується шлюбу, питань розпорядження власністю, і 

дій, які випливають з цього, за допомогою яких люди впорядковують 

відносини, так само як і інші байдужі (тобто що не мають 

відношення до релігії) речі, з точки зору Локка, мають право на 

терпимість «в тій мірі, в якій вони не ведуть до заворушень в державі 

і не приносять суспільству більше шкоди, ніж користі» [4, с. 70], 

(3)право на терпимість в церковних культах має, за Локком, все те, 

що є прийнятним у звичайному житті: «дозволене на бенкеті 

дозволено і для богослужіння», дозволене «в державі не може бути 

заборонено правителем для церкви» [4, с. 114]. Так ми приходимо до 

примату держави в мирських і церковних справах. І сам Локк робить 

висновок про те, що ні дозволене в державі може і повинно бути 

заборонено правителем для церкви.  

Отже, право на толерантне ставлення не поширюється на 

думки та дії що з них випливають, що ведуть до заворушень і 

приносять суспільству більше шкоди, ніж користі, як і на все, що 

обурює спокій людей і створює загрозу миру держави. Те, що 

заборонено державними законами для всіх громадян, не може бути 

об'єктом терпимості по відношенню до якоїсь однієї категорії людей.  

Інакше кажучи, думки, які «спрямовані на підрив влади і 

уряду», правитель, відповідно до Локка, вільний заборонити, як і 

«дії, що випливають з будь-якої такої думки» [4, с.72]. До речі, не що 

інше, як питання про межі терпимості і свободи, послужило Локкові 

приводом виділити конкретний випадок, коли допустимо примус по 

відношенню до людей, «які вимагають для себе права на 

терпимість»: якщо в систему їх поглядів міцно входять спекулятивні 

думки, абсолютно руйнівні для суспільства, які даними людьми 

шануються за основоположні догмати віри, і якщо неможливо 
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вирішити одне (богослужіння), не допускаючи поширення іншого 

(руйнівних думок або дій). З точки зору Локка, коли люди 

збиваються в групи (релігійні об'єднання або партії), «відмічені 

рисами відмінності від решти суспільства», то їх слід остерігатися, за 

ними необхідно наглядати, а при необхідності і пригнічувати для 

запобігання негараздів. Виділяючи випадки допустимого насильства 

щодо тих, хто вимагає право на терпимість, Локк забуває згадати і 

про обмеження на примус, при чому вони у нього продиктовані 

доцільно, оскільки для нього очевидно, що силою неможливо 

змусити відмовитися від переконань, а насильство, найчастіше, веде 

лише до згуртування гнаних. Правитель в його теорії для того, щоб 

не залишитися без підданих, «зобов'язаний не турбувати або 

знищувати деяких заради спокою і безпеки інших, поки не 

дізнається, чи є спосіб врятувати всіх» [4, с. 79], оскільки у Локка 

існує тільки одна альтернатива віротерпимості: встановлення 

однаковості віри шляхом фізичного знищення сектантів.  

Підставою терпимості у Локка є характерна для його етичної 

філософії категорія природного розуму, що дає нам уявлення про 

деякі моральні закони природи – прояви божественної волі, уявлення 

про належне, яким люди повинні керуватися у своїх рішеннях. 

Основним доказом існування закону природи (крім того, що люди 

здатні з існування речей, які сприймаються чуттєво, зробити 

висновок про наявність якогось могутнього і мудрого творця) є 

феномен совісті. Філософ вважає, що природний світоч розуму даний 

Богом усім людям, але кожна людина самостійно пізнає істину, 

використовуючи при цьому здатності, дані йому природою. Люди 

бувають «незрячі до світочу розуму» з різних причин. Вони 

безтурботні, ліниві, зіпсовані пороками та закривають очі на закони і 

мораль, будучи охопленими своїми афектами, велінням поганих 

пристрастей і спокусами задоволень [5]. Їм простіше керуватися 

традицією, чужим прикладом, заповітами предків, звичаями країни й 

авторитетами благородних і мудрих, ніж використовувати 

«дискурсивну здатність душі» [5, с. 15-16, 21].  

Іншою причиною може бути просто якась розумова 

відсталість. За Локком, отримання свободи (в тому числі 

незалежності від батьківської опіки) безпосередньо пов'язано зі 

здатністю побачити світоч розуму (в процесі дорослішання). 

«Незрячих» Локк виганяє за межі політичної взаємодії і не поширює 

на них свою концепцію толерантності. Зі сфери терпимості 
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виключені ті, з ким неможливий (з тих чи інших причин) суспільний 

договір. З точки зору Локка ненадійні і не заслуговують терпимості 

три категорії людей:  

1) атеїсти, які відкидають Бога, як першоджерело закону, для 

яких з цієї причини не можуть бути святі ні вірність слову, ні 

договори і угоди, ні клятви; 

2) католики, які визнають лише політичне верховенство 

Папи Римського і вважають, що ні слід дотримуватися слова, даного 

єретикам (тобто всім іншим християнам); 

3) а також магометани, службовці «іншому государю» 

(Оттоманської султану) [4, с.124-125], які, по суті, виключені за те 

саме що і католики – за неподільність їх приватної та публічної 

іпостасей.  

Межі ліберальної толерантності аж ніяк не є непорушними. І, 

як справедливо зазначають дослідники, вже незабаром після смерті 

Локка атеїсти були успішно інкорпоровані в англійське суспільство. 

Оскільки, мислячи історично, а не метафізично, ми розуміємо, що в 

дійсності межу толерантності прокладає не абстрактний 

універсальний вічний розум, а існуючі в конкретних історичних 

контекстах політичні реалії.  

Перш за все, терпимість Локка – це категорія, що вкрай вузько 

розуміється. Фактично мова у нього йде про «морально-релігійну 

єдності християн всупереч всім доктринальним, обрядовим та інших 

відмінностей між ними, які постають... несуттєвими» [6, с. 13].  

Таким чином, надзвичайно важливо для з'ясування локковской 

концепції, та логіки розвитку толерантності в західній ліберальній 

цивілізації: 1) моральний консенсус створює можливість і саму 

основу суспільного життя (в тому числі, існування держави); 2) цей 

консенсус досягається не взаємним визнанням важливості 

відмінностей, а визнанням їх неістотності; 3) політичним суб'єктом 

може бути і той, хто не входить в таку моральну спільність, але 

лояльний по відношенню до держави, яка з`явилась на її основі. 

Репресивність подібного розуміння толерантності (а католиків 

в кінці XVII століття, за Локком, можна було терпіти лише в тій мірі, 

в якій вони ставали не істинними католиками, тобто відмовлялися 

від визнання вищого авторитету Папи в публічно-політичних 

справах) сьогодні часто стає предметом дискусій в зв'язку з 

політичною боротьбою мусульман проти того, щоб їм (в повній 
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відповідності з концепцією ліберальної толерантності) в ліберальних 

демократіях не дозволяють залишатися справжніми мусульманами.  

Політична практика терпимості, безумовно, і сьогодні включає 

насильство, оскільки будь-яким шляхом (в тому числі і за допомогою 

придушення) забезпечує деполітизацію приватних відмінностей. 

Спроби залишити приватні відмінності в приватній сфері сьогодні 

тягнуть за собою особливо багато протиріч. Це в повній мірі 

неможливо, по-перше, оскільки список того, що має право на 

толерантне ставлення, розширюється тільки завдяки політичній 

боротьбі. По-друге, в сучасному світі ті, по відношенню до кого 

здійснюється практика терпимості, зазвичай починають відчувати 

гостру потребу в своїй символічній представленості, особливо це 

стосується тих Інших, у світоглядній системі яких не можна 

прокреслити чіткої межі між приватним і публічним простором.  

Ескалація конфлікту, як правило, відбувається за такою схемою. 

До певного моменту представники маргіналізованих груп проявляють 

готовність засвоювати той тип особистості, який нав'язується їм 

загальноприйнятим шаблоном. Однак «конформізм, що автоматизує» 

[7, с. 158] в формі соціальної мімікрії прийнятний далеко не для всіх 

індивідів, особливо в тому випадку, якщо порушені їхні економічні 

інтереси. І коли якась критична маса людей починає розуміти, що 

прийняття існуючих правил гри, прикритих риторикою толерантності, 

не рятує їх від реальної дискримінації, будь-які приватні відмінності 

можуть бути переведені в політичну площину.  

Ми вважаємо, що маємо право висунути гіпотезу про те, що 

деякі конфлікти, зокрема, між мусульманами і християнами, за 

інерцією інтерпретовані як «міжкультурні» або «міжцивілізаційні» 

насправді мають економічну природу.  

Розкриваючи політичну природу релігійних гонінь, які 

супроводжуються обмеженням в правах, позбавленням майна та 

іншим, ще Локк висловив аналогічну гіпотезу про справжні причини 

боротьби за чистоту віри, на його думку, замість любові до істини 

мова в таких конфліктах, найчастіше, йде про панування, грабежі 

тільки прикриваються релігією.  

Якщо звернутися до причин, за якими мусульмани у Франції, 

Великобританії, Німеччини, Бельгії та інших європейських країнах 

публічно акцентують нині свою конфесійну приналежність, то 

доведеться визнати, що витоки такої поведінки не обмежуються 

сферою релігійної терпимості. В 1989–2003 роках мусульмани, 
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головним чином у Франції, педалювали тему хіджабу, носіння якого 

заборонено у французьких школах, але спроби французького уряду 

представити цю проблему як загальноконфесійну (поширивши 

заборону на носіння релігійних символів у державних школах на 

іудеїв і християн) не мали успіху.  

Французька влада, яка була стурбована цілеспрямованим 

культивуванням етнорелігійних особливостей на шкоду єдиному 

світському суспільству, не пішли на поступки екстремістам, які 

виступали під прапором віротерпимості. Доводи противної сторони, 

що «закони терпимості беруть верх дати можливість кожному 

сповідувати свою релігію і свої принципи так, як він вважає за 

потрібне, до того ж не тільки в приватному, а й в публічному житті», 

суперечать французької конституції і закону 1905 року про 

відокремлення церкви від держави. Відверто кажучи, вони 

суперечать і щодо класичної концепції толерантності. У всякому 

разі, якщо звернутися до праць Дж. Локка, то випадок французьких 

мусульман, швидше за все, відноситься до категорії, коли групи 

«слід остерігатися», а при необхідності і пригнічувати її.  

Однак уважний аналіз дозволяє виявити, що за темою хіджабу і 

арабо-мусульманської ідентичності ховається економічний конфлікт. 

У перші повоєнні десятиліття, коли Франція переживала 

економічний підйом і гостро потребувала дешевій робочій силі, вона 

охоче приймала алжирців, тунісців, марокканців і інших вихідців з 

колишніх французьких колоній. А коли економічний бум закінчився, 

безробіття вдарило в першу чергу по цим чужинцям. Самі французи 

визнають, що прибульцям сьогодні майже неможливо підвищити 

свій соціальний статус. Почасти це відбувається внаслідок нерівності 

стартових можливостей, частково – через відсутність прагнень.  
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2.1. Веб-дизайн: концептуальні засади проектування 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій останніх 

десятиліть сприяє створенню нових візуально-комунікативних форм, 

де інформація стає головним продуктом споживання. Подача, пошук, 

інтерактивний якісний обмін інформаційними ресурсами виводить на 

перший план інструменти і засоби веб-дизайну, які адекватно 

забезпечують нагальні запити користувачів нашого часу. Гармонійне 

поєднання естетики й функціональності у веб-проектуванні 

відбувається шляхом синтезу принципів графічного дизайну та 

новітніх технічних досягнень. Дійсно, збільшення конкуренції серед 

фірм-виробників поставило їх в умови, коли необхідно виділятися не 

лише якістю товару, а й відповідним стетичним виглядом, Тому, 

образно-художні аспекти проектування вийшли на передній план, що 

диктує вектори розвитку і формує актуальні тренди, забезпечуючи 

успіх у привернені уваги потенційних споживачів. 

Галузь проектування веб-ресурсів доволі нова, однак викликає 

активний інтерес сучасних дослідників. У вивчення особливостей 

веб-дизайну важливу роль відіграють наукові розвідки вітчизняних і 

зарубіжних науковців, таких як: Д. Бородаєв, – у вивчені 

позиціонування веб-сайту як об‘єкту нового напрямку в графічному 

дизайні [1]; В. Даниленко – аспекти української художньо-проектної 

культури [2]; Д. Кірсанов – розкриття практичних методів у 

проектуванні [5]; Н. Кузнєцова – проблеми моделювання 

віртуального простору сучасної культури [6]; Т. Китаєвська та 

Х. Ісмаїлов – проблеми стилю у веб-проектуванні [4; 3]; 

Л. Торласіус [9] – роль естетики у веб-дизайні; О. Ситник – візуальна 

комунікація в системі композиційно-графічного моделювання [7]. 

Також, слід виділити наукові пошуки дослідників, які зробили 

суттєвий вплив на становлення веб-проектування, окреслили його 
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актуальні напрямки та проблеми, оптимізували навігацію інтернет-

ресурсів: Дж. Калбах, Я. Нільсен [8], Д. Олсопп, Дж. Родес. 

Первинний етап у веб-проектуванні потребує визначення мети, 

наявності корисного контенту та розуміння запиту цільового 

користувача. У зв‘язку з цим постає низка завдань моніторингового 

характеру, а саме: визначення потенційного користувача; 

призначення веб-ресурсу; методи задоволення потреб споживача; 

визначення аспектів привернення уваги користувачів; виявлення 

особливих елементів, що зробить веб-сайт унікальним. Рішення цих 

завдань визначатиме тип веб-сайту або цифрового ресурсу. Це 

важливо, щоб зрозуміти, що очікують користувачі від веб-сайту. 

В контексті піднятої теми, варто визначитися з поняттям «веб-

сайт». Це сукупність веб-сторінок, які надають користувачам 

різноманітний контент, включаючи текст, зображення, відео, аудіо 

тощо. Вони ідентифікуються з доменним ім‘ям та публікуються на 

веб-сервері. Соціальні опитування показують, що класифікація веб-

сайтів у різних категорій користувачів відрізняється, оскільки на цей 

поділ впливає багато факторів, від суто технічних питань до 

представленої інформації та цілей, що веб-сайт транслює [5]. 

З цим, варто сформулювати типологію існуючих веб-сайтів. 

Основними чинниками класифікації, що необхідно враховувати є 

взаємодія функціональності, контенту та естетики. Важливо 

враховувати продуктивність, що стосується регулярності та 

масштабу змін змісту веб-сайту. За цією ознакою веб-ресурси 

можуть бути розділені на дві великі групи: статичні та інтерактивні. 

Ця класифікація базується на частоті, з якою оновлюється вміст веб-

сайту. Статичні (фіксовані) веб-сайти є основними в інтернет 

середовищі, зрідка змінюють свій зміст і не оновлюються 

користувачами. Переважно веб-сайти подібного типу створені з 

метою надання інформації, а не для налагодження взаємодії. 

Натомість характерним для інтерактивних (динамічних) веб-сайтів є 

регулярне оновлення контенту. Більше того, користувачі можуть 

генерувати контент самостійно або налаштовувати те, що вони 

хочуть бачити за допомогою фільтрів, тегів тощо. У такому випадку 

веб-сайту доведеться активно реагувати на всі дії та показувати 

оновлений вміст користувачам. Зазначимо, що рівень взаємодії з 

користувачем на інтерактивних сайтах вищий, ніж на статичних, що 

зумовлено прагненням користувачів інтернету отримати більше від 

веб-ресурсу, ніж просто інформацію. 
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Розуміння адекватної взаємодії функціональності та 

призначення як засадничих характеристик веб-ресурсів дозволило 

узагальнити і визначити найуживаніші види веб-сайтів 

сьогодення (табл. 1). 

Таблиця 1 
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https://www.futurelearn.com 

 
 

https://www.louvre.fr 

 
 

https://knutd.edu.ua 
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Продовження таблиці 1 
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https://www.nytimes.com 

 
 

https://www.bbc.com 

 
 

https://www.unian.ua 

 

Останні роки зросла популярність веб-сайтів персональної 

презентації або «блогу». Це своєрідний журнал, який ведуть в 

інтернеті користувачі, ділячись своїми думками або досвідом, 

пропонуючи читачам обговорити проблему в коментарях. Вони 

вирізняються за напрямами контенту: особисті й професійні. 

Блогери діляться публікаціями, що стають основним вмістом, 

навколо якого працює веб-сайт.  
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Тип корпоративного веб-сайту спрямований на презентацію 

компанії, основна цільова аудиторія якого – клієнти, які купують 

послугиі конверсія, що призводить до цільової дії (контракту, 

придбання тощо). Отже, цей веб-сайт повинен надавати інформацію 

про послуги, ділитися ключовими перевагами та філософією 

компанії, показувати портфоліо та демонструвати ознаки довіри, 

наприклад – відгуки. Веб-сайт повинен представляти 

корпоративний бренд як надійний та професійний, а також надавати 

потенційним клієнтам прямий зв‘язок з представниками компанії. 

Також, важливо надавати інформацію щодо команди, наявні 

вакансії, вимоги до персоналу, а також про діяльність та заходи 

компанії для залучення із числа користувачів потенційних 

співробітників компанії. 

Зазначимо, що головним призначенням веб-ресурсів 

електронної комерції є продаж товару або послуги клієнтам. Така 

платформа дозволяє користувачеві пройти весь шлях від вибору до 

реальної покупки за допомогою електронних пристроїв та мережі 

інтернет, враховуючи всі етапи, що включають оплату, доставку, 

повернення тощо. Як правило, такі сайти електронної комерції 

представляють існуючі фізичні магазини та мережі, і ті, що 

працюють тільки в інтернеті, без реального продажу. 

Існуючі обмінні платформи, дозволяють користувачам 

ділитися різним контентом, таким як фотографії, відео, музика, 

графіка тощо. У свою чергу, інші користувачі можуть 

завантажувати зміст, який використовуватиметься для певних 

цілей, платним або безкоштовним способом, в залежності від 

стратегії платформи. 

Особливе місце серед інтернет ресурсів займають навчальні 

веб-сайти, представляючи потужну галузь інформаційних онлайн-

платформ. Такі веб-сайти надають освітні послуги (онлайн-уроки, 

професійні курси), слугують банками інформації (енциклопедії, 

бібліотеки), також варто віднести до цієї категорії сайти музеїв, 

галерей та виставок. 

Необхідність каталогізувати певні відомості стимулює появу 

веб-сайтів каталогів, що включають величезні списки відомостей, 

організовані навколо однієї області чи теми, наприклад, закладів 

харчування. 
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Виділимо сайти, що базуються на відео контенті і 

представляють вид онлайн-телевізійних послуг або потокові 

платформи.  

Веб-сайти краудфандингу спрямовані на знаходження 

фінансування на певні цілі, від благодійності до стартапів та бізнес-

інвестицій. 

Підкреслимо, що комунікаційні (соціальні) веб-сайти мають 

на меті створити платформи, на якій люди зможуть обмінюватися 

думками через повідомлення різного типу ключового змісту, 

темами та між різними соціальними групами. Сайти соціальних 

мереж створюються не для самопрезентації, а для спілкування і, як 

правило, базуються на створеному користувачем контенті. 

Зазначимо, мета веб-сайтів з новинами – інформувати 

користувачів про останні новини та події. Такі ресурси можуть бути 

або універсальними, що охоплюють декілька тем або конкретними 

– прив‘язаними до певного напрямку новин, наприклад, про дизайн, 

моду, економіку тощо). 

Згідно з вищевказаним, виділимо три основні підходи у 

розробці веб-ресурсів. Перший –характеризується наявністю одного 

розміру сторінок сайту для всіх пристроїв, які під час користування 

потрібно механічно масштабувати. Відомо, що понад 50% 

пошукових запитів надходять із мобільних телефонів і такий 

статичний веб-сайт – ризик втратити значну частину аудиторії. 

Другий підхід у розробці сайту полягає в оптимізації пропорцій 

сторінки незалежно від пристрою, на якому вона відкрита, де 

елементи навігації взаємодії займають однакову відносну кількість 

місця, незалежно від розміру екрана. Третій – направлений на 

створення веб-сайту з найвищим рівнем адаптації. Сайт повністю 

оптимізований для різних цілей, а це означає, що на різних 

пристроях він буде виглядати по-різному. Такий підхід у 

проектуванні веб-ресурсів вимагає більше витрат, проте робить 

навігацію більш інтуїтивною, адекватно показуючи ключові 

інтерактивні елементи, незалежно від того, яким є пристрій. Дійсно, 

такий підхід у створені сайту є найбільш оптимальним з точки зору 

посилення конверсії. 

У більшості сфер конкуренція в інтернеті неймовірно висока 

і, щоб отримати високі рейтинги в пошукових системах, веб-сайти 

повинні не тільки відповідати технічним та дизайнерським 

вимогам, але й постійно оновлювати свій зміст.  
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Отже, незалежно від того, якою є мета та ідея веб-сайту, саме 

запит і очікування користувачів є найбільш цінним показником, що 

необхідно враховувати. Навіть найкращий дизайн та 

продуктивність контенту не працюватимуть, якщо веб-сайт не 

корисний для цільової аудиторії. Однак, якщо він показує 

користувачуціннуінформацію чи ідею, допомагає вирішити 

проблеми та задовольнити потреби, то адекватний дизайн, що 

відповідає очікуванням цього типу веб-сайту, підсилить 

виразністьзмісту. З кожним роком розширюється аудиторія 

користувачів, тому залучення маркетингових стратегій на етапі 

передпроектної підготовки значно б підсилило візуальні 

характеристики ідентифікації інтерфейсу користувача. Розвиток 

дизайну веб-ресурсів безпосередньо пов'язаний зі стабілізацією та 

зростанням світової економіки. Збільшення конкуренції серед фірм-

виробників зумовлює комплексно поєднувати функціональні та 

естетичні аспекти, що створює новий вид візуальної ідентифікації, 

де логічно і послідовно побудована система знакових та графічних 

зображень, дозволяючиідентифікувати дизайн веб-сайту.  
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2.2. Дизайн театрального костюма в процессе развития 

авангардного искусства в Украине 20-30 гг. ХХ века 

 

Изучение развития искусства авангарда в Украине, его основных 

идей является важным условием к пониманию многих существующих 

культурных тенденций. Проведенный анализ зрелищного костюма как 

составляющей украинского авангарда направлен на изучение его 

средств выразительности, сочетающих в себе характерные для 

европейского авангарда композиционные решения и традиционные 

знаковые элементы украинской народной культуры. 

Обращение к данной теме открывает дополнительные 

перспективы в современном дизайне, особенно в контексте 

наблюдающегося возрождения национальных культурных ценностей. 

Духовно-философские искания модернизма, одного из 

сложнейших и прекраснейших феноменов в европейском 

культурологическом пространстве, были результатом многих 

обстоятельств в искусстве, науке, религии, истории. Процесс 

открытия новых ценностей шел в ногу с безжалостным, 

обезличивающим индивидуальность техническим прогрессом, 

повлекшим за собой как успех, так и трагическое разложение 

общества. Творческая интеллигенция, вовлеченная в 

предреволюционную волну, оказалась в центре потока 

урбанистической цивилизации. Ответом на усиленное 

механистическое движение стал поиск художниками в 

противоположной плоскости утонченного, сверхчувственного и 

переосмысление старых форм путем привнесения нового 

содержания, например, гротескного элемента войны [1]. 

Взгляд художников-авангардистов переместился с формы на 

содержание, где преобладает вертикальное мышление, взгляд вверх, 
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в бездну космического пространства [2]. Религиозные искания в 

мире театра побудили их обратиться заново к основам христианства 

и Ветхого Завета Библии. Открывались новые перспективы в 

католицизме, по-новому прочитывались религиозные догмы 

(философия Франциска Ассизского).  

Многоликие остроконтрастные идеи и направления искусства 

модернизма: кубизм, романтизм, поздний импрессионизм, 

супрематизм и т. д. были объединены поиском беспредметного 

начала, вызовом материальной идее. Зрелищности театра 

противопоставлена условность, плоскость, технологичность. 

Внешнему, поверхностному – глубокая психологичность и 

духовность. Древняя философия вечной беспредметной истины 

Платона стала самой яркой на пути театрального обновления. В 

духовном пространстве театра она воплотилась через идею 

катарсиса, провозглашенную еще Аристотелем и используемую в 

греческих трагедиях [3]. 

Христианская идея жертвенности, ставшая квинтэссенцией 

Евангелия, приобрела в театре авангарда новое звучание, сочетая в 

себе этнические и дохристианские черты (например, театр Вагнера, 

где женская жертвенность воскрешает любовь, устанавливая 

гармонию). Идея катарсиса через жертвенность и приобретение 

истины ярко звучит у Шекспира, что привлекает взор авангардистов. 

Театр авангарда не обошла стороной и философия Ницше, 

находящая отзвук в драматургии Ибсена [4]. 

Украинский авангард опирался во многом на многочисленные 

и разнохарактерные европейские источники, поскольку художники 

местных школ путешествовали на запад, обучались в западных 

академиях, в русской школе и были охвачены теми же идеями поиска 

космического, возвышенного, противоположного обыденному. В 

силу исторических условий развития Украины усиленный интерес 

авангардистов был направлен к национальным истокам в борьбе за 

независимость (политическое положение Украины по отношению к 

Австро-Венгерской и Российской империй). Поэтому внимание 

художников было направлено к национальному пейзажу, 

национальной истории, национальному характеру. Поиск народного 

героя идейно объединял разноликие художественные направления. В 

пестром калейдоскопе стилей украинского театра улавливались 

национальные черты менталитета западных славян. В процессе 

развития украинский авангардный театр вбирает опыт древнейших 
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цивилизаций от языческого пантеизма до деревне-христианского 

начала, но в контексте локальных исторических условий преддверия 

революции и борьбы за независимость [3]. 

В театре Леси Украинки переплетены пантеистическая красота и 

каноны язычества с духовными идеями христианских ценностей [4]. 

Украинский театр авангарда приобрел свой неповторимый и 

самобытный почерк благодаря таланту и компетентности литераторов, 

режиссѐров, художников, музыкантов, путешествовавших с проектами 

за границу и привносивших опыт мирового искусства в местную 

среду. Лесь Курбас, украинский режиссер и теоретик театра, 

основатель экспериментального театра «Березиль», развивал свой 

талант в центре творческой художественной интеллигенции в Вене. 

Неоценимый вклад в развитие авангардного театра Украины внесли 

художники: К. Малевич, А. Богомазов, А. Хвостенко-Хвостов, 

А. Экстер, В. Меллер, А. Петрицкий [6]. Условность и примитивизм в 

оформлении авангардного театра способствовали передаче идейного 

смысла при помощи символа и специально создаваемой атмосферы 

спектакля. Художники авангарда активно использовали знаки и 

символы условного образа. Костюмы уже не статичны, они мыслятся 

в движении, в постоянном изменении рисунка в зависимости от позы 

актера (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Костюм и декорации авангардного театра 

а) А. Петрицкий. Эксцентричные танцы. Эскиз костюмов. 

Московский камерный балет, 1923 г. 
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Рис. 1. Костюм и декорации авангардного театра 

б) А. Экстер, эскиз оформления сцены для 

«Испанской пантомимы», 1926 г. 

 

Одежда становится гримом тела, но не повторяет фигуру, а 

создает заранее определенный художником выразительный силуэт. 

Костюм определяет наиболее характерные для персонажа движения 

на сцене, ритм, согласованный с общим ритмом пьесы. 

Украинские художники в этом вселенском движении 

обращались к древнему искусству и народным традициям. С одной 

стороны, важным источником творчества авангардистов явилось 

украинское барокко с эмоциональным драматизмом, живописностью 

в архитектуре и пластических искусствах. В то же время не менее 

важным было их стремление к недрам народного творчества: 

керамике, вышивке, писанкам, что привнесло в мир авангарда 

восточную красочность и теплоту. Национальное звучало в цветах, 

орнаментах, в украинских пейзажах, как это было в произведениях 

А. Мурашко, Д. Бурлюка, Ф. Кричевского [2]. Широко используемые 

театральными художниками национальные культурные символы: 

украинский костюм, орнаменты, элементы декоративно-прикладного 

искусства, стали характерной особенностью украинской авангардной 

сценографии. Костюмы и аксессуары часто выполнены с 

этнографической точностью и исторической достоверностью.  
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А. Петрицкий, вживаясь в историю, находил нужные линии, 

которые передавали колорит эпохи. В декорациях и костюмах 

художник опирался на материалы раскопок, древнюю живопись, в 

частности, фрески Софии Киевской. В акварельные эскизы были 

введены аппликация, бронза, серебро, что передавало острое чувство 

фактуры, выразительность материалов. Часто используются коллажи 

из различных материалов, геометрические мотивы на цветном и 

орнаментальном фоне. Художника интересовали формальные 

комбинации и диссонансы в декорациях и костюмах. На плоскости 

бумаги округлые формы чередуются с острыми, объемные с 

плоскостными, линейное построение дает законченность 

композиции. Решение костюмов было построено на отношении 

крупных цветовых пятен и фрагментов орнамента, чей ритм был 

особым для каждого персонажа (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. А. Петрицкий, а) 

Горобец. Эскиз костюма к 

постановке «Вий» 

Рис. 2. А. Петрицкий,б) Кума. 

Эскиз к опере «Сорочинская 

ярмарка» 1925 г. 

 

Петрицкий видел в костюме не только утилитарную или 

декоративную сторону, но и элемент материальной культуры, 

свидетельство вкусов, привычек, образа жизни целых народов. 
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Монументальность в оформлении спектаклей, суровая сдержанность 

колорита декораций, хорошо сочеталась с красочностью костюмов. 

Эскизы А. Петрицкого сочетали черты рационалиста и романтика. 

Тщательная разработка фактуры и цвета поднимает эскизы до уровня 

образцов графического искусства [7-8].  

Противопоставление мировосприятия и способа бытия – в этом 

заключалась сущность сценического оформления, цветовая 

сдержанность и благородство часто сменялись чрезмерной 

пышностью и декоративной пестротой. В этом странном 

несоответствии и находился настоящий дух украинского авангарда, 

одновременно профессионального и примитивистского, 

орнаментального и конструктивистского. Использование ярких 

национальных мотивов способствовало не только обогащению 

палитры выразительных средств театра, но также возвращало 

ценность национальной культуры. 

Наиболее весомым итогом истории украинского театра начала 

ХХ века стало органичное вхождение его в систему мировой 

театральной культуры, сценографии, актерском искусстве, 

театральных костюмов. 

В результате проведенного исследования выявлены 

предпосылки формирования авангардного направления в дизайне 

зрелищного костюма Украины 20-30 гг. XX века. Установлено, что 

источниками творчества художников авангардного театра были: 

древнее искусство украинского барокко и народные традиции: 

украинский костюм, орнаменты, декоративно-прикладные элементы. 

Используемые средства выразительности сочетали в себе 

характерные признаки общеевропейского авангардного искусства и 

символы украинской народной культуры. 
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2.3. Julio Cortazar’s literary heritage in the context of modern 

cultural and literary studies 

 

At the very beginning of the seventies a collection of Julio 

Cortazar‘s stories "Another Sky" was first published on the territory of 

the former USSR. Many then fell into resonance with this red book, 

which contained opuses of different times and moods, which opened up 

new horizons. There was enough ‗otherness‘ to sow great curiosity and 

thirst – new, alluring with lights, turns and transformations. In addition 

to the title story, the collection included Southern Highway, Axolotl, 

Mother's Letters, Island at Noon, and Health of the Sick. 

One cannot do without banality – of course, the scope and 

whimsicality of the imagination, the feeling of a trick turning into a 

miracle, a striking semantic richness in the head, and most importantly, a 

contempt for plausibility, for the usual methods of narration, plot 

formation. Not only the classics, from Pushkin to Chekhov and from 

Stendhal to Thomas Mann, but also "modernism" in the person of 

Hemingway and Bulgakov, Babel and Belle, Camus and Faulkner 

seemed dull and too "regular" [1]. 

Is it possible to determine – accurately and distinctly – the 

"objective value" of Cortazar's work, or at least its uniqueness and 

originality in the context of modern cultural and literary studies? 

It‘s necessary to start with what inspired the writer, what 

constituted the deepest plan of his fantasy transformations, the melting 

down of reality. Cortazar as an artist and as an individual who finds 

himself in this world is deeply dissatisfied with the general parameters 

of the human destiny. The atmospheric column of biophysical 

limitations, everyday habits, social routine presses on him. He refuses to 

put up with the fact that a person exists in one image, and not in two or 

many, that he must obey the law of causality and all kinds of schedules, 

that his relationship with the world is determined by the rigid opposition 

"subject – object", that his life time is limited and sadly drags in one 

direction – from the past to the future [3]. 

Cortazar was always convinced of the incompleteness, inadequacy 

of ordinary reality, that boring empiricism in which we are immersed by 
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definition. He, like a visionary, a religious mystic, felt the presence of 

other dimensions – and tried to evoke, call them out, reveal them – to 

himself and to his readers. 

This was not a purely individual trait of his nature and work. On 

the pages of Cortazar's books spilled out a protest characteristic of the 

twentieth century against the orderliness of life, against the regulations 

and consolations of civilization, the thirst to be reunited with the fullness 

of being, the thirst for the Golden Age, lost by the human race.  

From the arguments scattered throughout the writings of Cortazar, 

one can understand: the author considers it a mistake, a fatal flaw in 

Western civilization to choose the path of hyper-rationalism, scientific 

and technological mastery and manipulation of the world. This path led 

a person to the loss of freedom, naturalness, spontaneity, to the most 

severe self-alienation [2].  

Cortazar wanted to be a participant in the most grandiose and 

radical revolution that one can imagine: a revolution of consciousness, a 

person's perception of external and internal reality. In his understanding, 

literature was to become one of the paths leading to a future free from 

the curses of rationality and alienation, to a utopian future, where a 

person would be reunited with the lost paradise, with the "center", with 

the Kingdom – to symbolize his hopes, Cortazar used various images, 

including those borrowed from Buddhism and Hinduism [2]. 

So, we are talking about utopia and at the same time about 

rebellion – against law and order, walls and borders, against the even, 

smooth flatness of being. 

It is not surprising that such a global approach had its own 

applied, political twist. In the 60s, Cortazar became an adherent of the 

Cuban path and myth [5]. Of course, the poverty, ignorance, and 

violence that reigned in the vastness of his native continent offended the 

writer's natural sense of justice. However, his fascination with Cuban, 

and then Chilean, Nicaraguan social experiments was a direct 

continuation of a deeply personal and aesthetically embodied 

utopianism. 

Utopianism was a trend of the times in the 60s – and not only in 

Latin America. The conviction that a radical change in the conditions of 

human existence, the very "sense of life" – somewhere very close, at 

arm's length in a welcoming gesture, dizzy young people in California 

and Paris, New York, Prague and Moscow. And representatives of the 

older generations looked at this wave of reckless freedom and 
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unaccountable enthusiasm with hope and some envy. (In 1968, Cortazar 

admired the student uprising in Paris, collected inscriptions on the walls 

of buildings - his folklore and metaphysics). 

Literary utopia also experienced a kind of renaissance at that time. 

Many literary works appeared in the West at that time, preoccupied with 

the projects of an ideal human community, from the works of Ursula Le 

Guin and Robert Silverberg to the last novel by Aldous Huxley, The 

Island. 

In the ―domain‖ of Soviet science fiction, a striking manifestation 

of this tendency was the work of the young Strugatsky brothers, who in 

their sketches of the ―desired future‖ praised creative search, the 

romance of risk and broadening horizons, while paying generous tribute 

to humor, play, and funny absurdism [4]. 

Cortazar, however, was a very peculiar utopian. In his "vision", of 

course, there was a dream of a life free from political violence and social 

exploitation, from the dictates of consumerism and self-interest, from 

the "idols of the market." At the same time, the utopia of the 

Argentinean is not tied to any clearly defined social structure.  

The Argentinean was also distanced from futurological optimism 

in the style of the Strugatskys by his attitude to work. You will not hear 

hymns for work as the highest goal and value from him. The heroes of 

Cortazar more and more prefer to do what brings them joy, and if this is 

impossible, simply sit back, ―look at the clouds‖, fool around. However, 

they give themselves up with enthusiasm to what fascinates them, and 

this approach is quite compatible with the reflection of the young Marx 

about the "destruction of labor" or, at least, about overcoming its 

division and alienation. Another thing is important to note. The positive 

ideal of the writer includes, among other things, total freedom to satisfy 

desires, the breakdown of any restrictions, any moral prohibitions, 

especially in the sexual sphere. This, however, will be discussed in more 

detail later [4]. 

It is interesting to compare the utopian disposition of Cortazar 

with the approach of another ruler of Western thought in the 60s and 

70s, the Swiss Max Frisch. Cortazar is brought closer to him by the 

general impulse of protest against the conditions of human existence, 

against the burden of habit and routine, against ―tomorrow‖, which turns 

into an eternal return of ―yesterday‖.  

Both were busy looking for ―another heaven‖, and not in a distant 

historical perspective, but here and now, on the path of personal 
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transformation. In an effort to visually convey the longing of a modern 

person for the lost authenticity of being, Cortazar and Frisch often resort 

to similar plot moves and model situations, use the same images: sea, 

ship, island – as symbols of a qualitatively different existence, natural, 

integral, tangibly concrete [1]. 

―The island was shown for only a few minutes, but the air was 

always so clear, and the sea outlined the island with such merciless 

clarity that all the new smallest details inexorably layered on the 

memories of past flights‖ (Cortazar, ―Island at Noon‖) [4]. The hero of 

Frisch's play "Count Ederland" seems to echo him, speaking about the 

island of Santorini: "An extinct volcano in the middle of the sea, rocks, 

like coal with blood – so red and so black. And high above the noisy surf 

– the city ... The city is as if made of chalk – so snow-white. He 

stretched his towers towards the wind and light, lonely and free, 

stubborn, cheerful and daring ... ‖ [3]. 

To sum up, it would seem that in the civil-political sphere, the 

aspirations and hopes of Cortazar come true. On his home continent, 

right-wing juntas and dictatorships have virtually disappeared, replaced 

by democratically elected governments. A wave of struggle for human 

and civil rights is rolling around the world – at the same time, a peaceful 

struggle, doing without guerrilla heroism and embassy seizures. 

Legislative taboos are crumbling, the stream of liberalism erodes 

traditional ideas and prejudices in the most diverse spheres of life.  
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2.4. Зародження економічної науки в Харкові 

(від В. Каразіна до І. Гамперле) 

 

Неоцінений доробок в розвиток світової економічної науки 

зробили українські вчені. Значний внесок в справу розвитку 

економічних знань мають і вчені Харківщини – багатої та таланти 

та щирих людей землю, яка є своєрідним діамантом України. У 

нашій розвідці ми спробуємо в хронологічному порядку дослідити 

наукову та громадську діяльність вчених-економістів, які пов‘язали 

своє життя із становленням та розвитком економічної науки в 

Харкові. Це перша публікація з нашого циклу матеріалів, 

присвячених еволюції економічної науки в Харкові. 

Колискою економічно науки в Харкові, без перебільшення, 

можна назвати Харківський національних університет імені В. Н. 

Каразіна. Каразіна Василь Назарович – громадський діяч та 

економіст, ініціатор заснування Харківського університету і 

реформи освіти в Російській імперії. Він народився 30 січня 1773 р. 

в родині поміщика в селі Кручик Харківської губернії. Родина 

В. Каразіна походила з грецького роду Караджі. Його батько був 

військовим, мав звання полковника та отримав від Катерини II 

маєток у селі Кручик. У 1791 р. В. Каразін приїхав до Петербурга і 

протягом декількох років відвідував гірський корпус, вивчаючі 

природничі науки. У 1798 р. В. Каразін мав наміри таємно виїхати 

за кордон з метою «удосконалюватися в науках», але був 

затриманий. Суворого покарання йому вдалося уникнути.  

В. Каразін був прихильником громадської самодіяльності та 

освіти. Йому належить ідея про особливе міністерство народної 

освіти, ним складені «Правила народної освіти», проекти 

університетських і академічних статутів, створено «Щомісячні 

твори про успіхи народної освіти», ініціатива заснування 

«Філотехнічного товариства». В. Каразіну належить перша ідея про 

створення університету в Харкові. В. Каразін схилив до цієї думки 

місцеве дворянство, яке пожертвував 400 тис. руб. Інші пожертви 

купецтва і громадян також було отримано завдяки впливу 
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В. Каразіна. Він залучив до цієї справи видатних і популярних 

діячів усіх станів. Імператорський Харківський університет було 

відкрито у 1805 р.  

В. Каразіну належить понад 60 друкованих статей в журналах 

«Вісник Європи», «Український Вісник», «Харківські Губернські 

Відомості» та інших. Він стояв на позиціях дворянського 

лібералізму. Прагнучи зберегти поміщицьке землеволодіння, він в 

той же час виступав проти зловживань поміщиків, і висував ряд 

проектів реформування аграрних відносин та намагався втілити їх в 

життя в своєму маєтку в селі Кручик. В. Каразін розробляв проекти 

реформ державних перетворень, направляючи їх імператору та 

урядовцям. За свою реформаторську діяльність він піддавався 

арештам та заборонам на проживання в Москві і Петербурзі. 

Закінчив свій життєвий шлях В. Каразін 4 листопада 1842 г. 

Як економіст В. Каразін обстоював фізіократичні погляди, 

іноді з елементами меркантилізму. Він розробляв проекти 

господарського розвитку країни, пропагував необхідність 

інтенсифікації землеробства, вдосконалення способів обробки 

землі, сільськогосподарської техніки, переходу від трипільної 

системи до багатопільної. Виступав за розвиток різних галузей 

вітчизняної промисловості: металургійної, текстильної та харчової; 

закликав дворян до організації промислових підприємств, 

висловлювався за розвиток торгівлі. Згодом він все більше розумів 

необхідність розвитку промисловості за капіталістичним 

принципом. 

Ланг Йосип Матвійович (Joseph Lang) – професор, математик 

та економіст, перший викладач політичної економіки в 

Харківському університеті. Ланг Й. родом з Фрейбурга 

(Німеччина). З 1793 по 1796 рр. навчався в Німеччині філософії та 

правознавству. З 1795 р. викладав математику. Після закінчення 

університету у Фрейбурзі працював репетитором з філософії та 

математики. У Харківському університеті працює з моменту його 

створення ад'юнктом філософських і математичних наук. В 1809 р. 

був обраний Радою університету екстраординарним професором 

філософії, а в 1812 р. – ординарним професором. З часу відкриття 

Харківського університету і до 1812 р. був секретарем морально-

політичного відділення. Викладав політичну економію до приїзду 

професора Л. Якоба з Німеччини, який зайняв посаду професора 

політичної економії в 1807 р. 
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У період перебування в Харківському університеті Й. Ланг 

видав два твори. У першому з них, який представляв собою 

введення в курс політичної економії, він аналізує погляди вчених-

економістів. Політичну економію він вважав «чистою» наукою, 

прикладною частиною якої є наука про державне господарство. 

Політична економія, на його думку, має своїм предметом вивчення 

«вільної гри різних інтересів господарських класів суспільства». 

Але оскільки вільна боротьба протилежних інтересів окремих осіб 

не завжди забезпечує досягнення народного добробуту, з'являється 

необхідність в особливому корегуванні у формі державного 

господарства, яке виконує завдання з обмеження і впорядкування 

боротьби приватних інтересів і приведення різних громадських сил 

до такої рівноваги, при якій можуть бути досягнуті «вищі цілі» 

людства. Предметом другого твору є «політична арифметика», яку 

Й. Ланг вважав частиною політичної економії, що вивчає такі 

явища, як, наприклад, кількість продуктів, що виробляються, ціни 

на продукцію, співвідношення між чистим і загальним доходом, 

тобто явища, які допускають кількісний вимір. Й. Ланг широко 

користувався алгебраїчними і арифметичними формулами для 

пояснення категорій господарських явищ. Його можна вважати 

одним з попередників математичного напряму в політичній 

економії, провідними представниками якого в кінці XIX в. були 

У. Джевонс і Л. Вальрас. 

Якоб Людвіг – економіст, філософ, філолог. Професор 

Харківського університету. Народився 26 лютого 1759 р. в селі 

Веттін в Пруссії. Закінчив у 1777 р. гімназію, а потім навчався в 

Галльському університеті, де вивчав філологію, історію, 

математику, філософію, педагогіку, богослов'я. Захистивши у 

1785 р. дисертацію під назвою «De allegoria Homerica», Людвіг 

Генріх Конрад фон Якоб отримав звання доктора філософії. У 

1787 р. він був обраний екстраординарним професором Галльського 

університету, а в 1791 р. – ординарним професором. Викладаючи 

філологію і філософію, Л. Якоб мав численну аудиторію. Л. Якоба 

називали учнем І. Канта, але згодом у Пруссії стала панувати нова 

система філософії, яка не співпадала з поглядами Л. Якоб та вчений 

зосередився на викладанні лекції з історії та політики. За успіхи у 

навчальній роботі вчений отримав письмову подяку від прусського 

короля. У 1794 р. Л. Якоб був призначений ректором Галльського 

університету. Вчений став популярний завдяки своїм творам «Про 
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безсмертя душі» і «Сутність Бога». За його навчальними 

програмами з дисциплін «Логіка», «Математика», «Психологія», 

«Право» викладались дисципліни в німецьких університетах, а 

також в Данії і Угорщини.  

У 1806 р. Л. Якоб був обраний професором Харківського 

університету та почав працювати на кафедрі дипломатії і 

політичної економії. Він працював над роботами з політичного 

права «Grundsдtze der Policeygesetzgebung und der Policeyanstalten» 

та «Про порівняльну корисність кріпосного права і вільнонайманої 

праці» в яких критикував кріпосне право. За своїми переконаннями 

і поглядами Л. Якоб був реформатором в сучасному йому 

суспільстві, захисником ідеї свободи у всіх її проявах. В 

економічній науки виділяв три складові частини: політичну 

економію, державну економіку та економічну діяльність. Л. Якоб 

написав і видав цілий ряд посібників і підручників для українських 

та російських гімназій і університетів з питань логіки, граматики, 

психології, моральності, естетики, риторики, права, політичної 

економії. Його роботи відрізнялися ґрунтовністю, ясністю, 

лаконічністю, системністю викладу і структурованістю, бо завжди 

мали заздалегідь складений план вивчення. 

У 1809 р. вчений представив імператору Олександру свій твір 

про паперові гроші після чого був призначений членом по 

фінансовій частині в комісії про закони в Петербурзі. У 1811 р. він 

стає почесним членом Харківського університету та продовжує 

співпрацювати у Петербурзі з відомим на той час вченим та 

державним діячем, автором майбутньої грошової реформи – 

М. Сперанським. Л. Якоб отримав чин статського радника. У 

1816 р. він залишив Росію, повернувшись в Галле і знову став 

професором політичних наук у місцевому університеті. Закінчив 

свій життєвий шлях Л. Якоб 22 червня 1827 г. 

Гамперле Іван Францевич – німець за походженням. 

Народився в Празі. Навчався в Празькому Головному училищі. Мав 

ступінь доктора загального права. Був запрошений попечителем 

Харківського університету графом С. Потоцьким до Харківського 

університету ад'юнктом політичних наук і державної економії у 

1803 р. 

І. Гамперле викладав міфологію та історію літератури в 

підготовчому класі при Харківському університеті. Також викладав 

студентам історію права «шляхетних і новітніх народів», історію 
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римського права та державне право. У 1807 р. вчений виїхав з 

України. 

Таким чином, українська економічна наука має яскравих 

представників серед численної плеяди видатних вчених світового 

рівня. Вивчення еволюції розвитку вітчизняної економічної науки є 

підґрунтям для розвитку ефективної сучасної соціально-

економічної системи держави. 
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2.5. Риторичний аналіз промови до випускників 

Барака Обами (2020 р.) 

 

Промова до випускників (commencement speech/address, 

graduation speech) є важливою складовою культури закордонних 

навчальних закладів (особливо – американських університетів). 

Відомих діячів науки, письменників, акторів, спортсменів, політиків, 

бізнесменів та ін. запрошують як почесних гостей до вищих 

навчальних закладів з проханням виступити перед випускниками на 

церемонії вручення дипломів.  

Випускна промова сучасними лінгвістами вивчається в 

контексті питання публічного та інституційного дискурсу, як один із 

підвидів (жанрів) публічного виступу. Також вивчаються та 

аналізуються окремі промови щодо використання мовленнєвих актів, 

стилістичних та риторичних засобів тощо. Наприклад, багато 

досліджень присвячено вивченню та аналізу промови Стіва Джобса, 

яка також доступна на платформі YouTube, що значно збільшило 

аудиторію промови, і зробило цей виступ відомим, популярним та 

часто цитованим. Велика кількість робіт присвячені вивченню 

випускної промови Джоан Роулінг на тему уяви і важливості невдач. 

Публічні виступи та промови у контексті публічного 

спілкування з конкретною метою вивчало багато лінгвістів, 

мовознавців, соціологів та інших науковців (Славікова Т., 

Константинова А., Іванова С. та ін.). 

Ідея переконання або риторики, яка реалізується у спілкуванні 

з конкретним контекстом, може бути використана як інструмент для 

мотивації чи натхнення інших людей. У нашій роботі ми 

проаналізуємо випускну промову, виголошену колишнім 

президентом США Бараком Обамою. Дослідження проведено з 

акцентом на риторику в контексті публічного виступу. Риторичний 

аналіз - це аналіз того, як мовець переконує слухачів, аудиторію, 

використовуючи риторичні стратегії у формі риторичних доказів. Це 
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дослідження мало на меті виявити риторичні докази та описати 

стратегії мовлення, які використовує спікер, що допомагає створити 

ефективну публічну промову. 

Для початку окреслимо особливості випускної промови. Перш 

за все, можемо назвати контекст – це промова, яка виголошується під 

час особливої події – випускного, що символізує перехід від одного 

етапу життя до іншого, дорослішання, зв‘язок минулого та 

майбутнього, тому цьому виду промов притаманні урочистість та 

пишномовність, використання вишуканої лексики та образної мови. 

Іншою особливістю є установлена форма випускної промови – це 

своєрідний «урок життя», порада, натхнення на майбутнє від 

людини, яка має життєвий досвід, успішна у суспільстві, може 

поділитись спеціальними знаннями у певній сфері і власною 

мудрістю. Метою мовця є створення повідомлення, яке приверне і 

утримає увагу слухача на тривалий період та створить стійке і 

незабутнє враження по закінченню промови. Варто відзначити, що 

аудиторією випускної промови є студенти-випускники, які чекають 

на закінчення урочистостей, тому мовцю потрібно зважати на часові 

рамки виступу та використовувати засоби утримання уваги слухачів. 

Середня тривалість випускної промови для випускників 

університетів ˗ близько 20 хвилин.  

Структурними та композиційними особливостями випускної 

промови є привітання випускників, подяка за запрошення виступити, 

на початку мовець часто може використати жарт, щоб привернути 

увагу аудиторії і встановити зв‘язок, випускна промова також 

містить роздуми виступаючого про життя та цінності, аналіз 

власного досвіду та життєвого шляху та, насамкінець, побажання 

випускникам на майбутнє. 

Дослідниця А. Костянтинова виділяє наступні тематичні групи 

у випускних промовах: 1) промови, у яких виступаючий інформує 

слухачів про світ дорослих та його особливості, висвітлюючи їх 

через призму власного сприйняття; 2) промови, у яких автор 

зосереджується на особистому досвіді; 3) промова, де мовець 

фокусується на сфері, у якій він є експертом; 4) промови, які 

надихають слухачів та мотивують на досягнення; 5) промови, у яких 

аналізуються людські риси чи недоліки; 6) промови, де мовець 

зосереджується на вічних людських цінностях та підкреслює їх 

важливість; 7) виголошення нестандартної точки зору та 
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обговорення неоднозначних тем; 8) промова, у якій наголошується 

важливість освіти, навчання впродовж життя, а також цінність знань. 

Випускна промова Барака Обами була проголошена 16 травня 

2020 року під час пандемії Covid-19, яка значно вплинула на сферу 

освіту та змінила звичний ритм життя багатьох педагогів та 

студентів. Промова має ряд особливостей, що вирізняють її серед 

інших випускних промов. Перш за все, це аудиторія - промова 

націлена на випускників учнів старших класів, а не на випускників 

університетів. По-друге, тривалість промови і її форма. Звернення 

колишнього президента є відеозверненням, що обумовлено 

ситуацією у світі. Незважаючи на те, що триває звернення лише 7 

хвилин, за рахунок того, що це не є зверненням до випускників 

конкретного закладу, а відеозверненням, поширеним в мережі 

Інтернет – аудиторія слухачів є більш широкою.  

Окрім відмінностей від традиційного звернення до 

випускників, промова Барака Обами має ряд спільних рис із 

звичайною випускною промовою. Наприклад, вона також 

починається із привітання та подяки : «Hi, everybody. Aniyah, thank 

you for that beautiful introduction.». Далі колишній президент США 

висловлює гордість за випускників шкіл 2020 року, вчителів, 

наставників, батьків та ін. : «And, of course, I couldn’t be prouder of all 

of you in the graduating Class of 2020 – as well as the teachers, coaches, 

and most of all, parents and family who guided you along the way.», 

підкреслюючи у своїх вступних словах те, що випуститись зі школи 

цього року є досягненням, адже багатьом довелось подолати багато 

перешкод та вирішити велику кількість проблем (наприклад, втрату 

роботи батьками, хворобу і т.п). Цими словами створюється 

співчутливий, емпатичний тон, де мовець демонструє те, що він 

розуміє через що доводиться проходити його слухачам зараз. 

З метою підняти настрій, колишній президент робить 

жартівливу вставку, яка на письмі виділяється тире, звертаючи увагу 

на те, що учні не очікували святкувати власний випускний із 

батьками за переглядом фільму. Ця фраза до помагає мовцю 

встановити зв‘язок із аудиторією : «And then, just as you’re about to 

celebrate having made it through, just as you’ve been looking forward to 

proms and senior nights, graduation ceremonies – and, let’s face it, a 

whole bunch of parties – the world is turned upside down by a global 

pandemic. And as much as I’m sure you love your parents, I’ll bet that 

being stuck at home with them and playing board games or watching 
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Tiger King on TV is not exactly how you envisioned the last few months of 

your senior year». Спікер використовує мовні кліше «turned upside 

down», «stuck at home», які ілюструють ситуацію з коронавірусом та 

описують умови, в яких опинилось людство у 2020 році і 

применшення в останній частину речення.  

Мовець продовжує використовувати гумор, надалі вже більш 

самокритичний та самознижуючий, зауважуючи, що його випускна 

промова була дуже довгою, тому він її не пам‘ятає. Ці речення 

відкривають мовця в новій ролі - ролі дорослого, який ділиться своїм 

життєвим досвідом, а не президента та політика. Досвідом, схожим 

на той, що мають слухачі, що робить Барака Обама ближчим до 

аудиторії та привертає її увагу: «Now I’ll be honest with you – the 

disappointments of missing a live graduation, those will pass pretty quick. 

I don’t remember much of my own high school graduation. I know that not 

having to sit there and listen to a commencement speaker isn’t all bad – 

mine usually go on way too long». «Дорослий» Барак Обама першим 

реченням відкриває двері до світу дорослих, інформуючи про 

розчарування, які швидко минуть, і даючи поради на майбутнє : «And 

you’ll have plenty of time to catch up with your friends once the 

immediate public health crisis is over». Далі слідує ще одне 

самокритичне і чесне речення, яке демонструє, що всі мають вади і 

недоліки. Президент жартує про розмір своїх вух, що створює 

атмосферу довіри та чесності: «Also, not that many people look great in 

those caps, especially if you have big ears like me».  

В наступному абзаці Барак Обама використовує короткі 

речення з метою наголошення та виділення інформації у мовленні: 

«It’s when you get to decide what’s important to you: the kind of career 

you want to pursue. Who you want to build a family with. The values you 

want to live by». У цьому абзаці відбувається зміна від легкої, 

сповненої жартів частини до більш реалістичної та серйозної, в якій 

мовець говорить про перехід у доросле життя та вибір, який 

доведеться зробити слухачам: вибір професійного шляху, вибір 

цінностей, відповідно до яких жити та людей, з якими будувати 

сім‘ю  

Далі колишній президент говорить про турбулентні часи 

карантину та пандемії, наслідки якої впливатимуть на майбутнє 

слухачів: «If you’d planned on going away for college, getting dropped 

off at campus in the fall, that’s no longer a given. If you were planning to 

work while going to school, finding that first job is going to be tougher». 
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Цими словами мовець показує своє глибоке розуміння ситуації, що 

склалась та усвідомлення зростання нерівності у суспільстві: «Those 

who were struggling before, they’re hanging on by a thread». Ідіома «to 

hang on by thread» підкреслює небезпеку пандемії та її вплив на менш 

заможне населення США. 

У наступній частині промови Барак Обама використовує 

паралелізм, наголошуючи на важливості єдності в демократичному 

суспільстві, особливо в часи корона вірусу. Ці цінності, озвучені у 

промові колишнього президента США перегукуються з цінностями, 

які транслює нинішній президент Сполучених Штатів – Джозеф 

Байден: «that the old ways of doing things just don’t work; that it doesn’t 

matter how much money you make if everyone around you is hungry and 

sick; and that our society and our democracy only work when we think not 

just about ourselves, but about each other». 

Далі мовець використовує метафору, згадуючи, що пандемія 

відкрила завісу, яка показує сувору правду про те, що дитинство 

закінчується та настає час шукати відповіді на свої питання : «It’s 

also pulled the curtain back on another hard truth, something that we all 

have to eventually accept once our childhood comes to an end». Завіса 

тут має кілька значень – це також і завіса актової зали, де проходили 

раніше урочистості з нагоди випускного, що символізує перехід у 

світ дорослих. За допомогою риторичних питань далі спікер 

інформує, що не завжди дорослі мають відповіді на питання, таким 

чином він заохочує та мотивує наступне покоління діяти, бути 

відповідальними й рішучими, підкреслюючи, що багато чого 

залежить від них: «All those adults that you used to think were in charge 

and knew what they were doing? It turns out they don’t have all the 

answers. A lot of them aren’t even asking the right questions. So, if the 

world’s going to get better, it’s going to be up to you».  

Випускні промови знаходяться на межі стилів, 

використовуючи як вишукану мову офіційного стилю, так і розмовну 

лексику. Не винятком є і промова Барака Обами, який часто у своєму 

зверненні до випускників використовує просторічну лексику. 

Наприклад, у цьому реченні: «Since I’m one of the old guys, I won’t tell 

you what to do with this power that rests in your hands» спікер 

використовує слово «guy», що створює перехід від серйозності до 

легкості та робить мовця ближчим до аудиторії.  

 У наступній частині, традиційно для випускних промов, Барак 

Обама дає поради на майбутнє випускникам. У цій частині він 
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використовує такий риторичний засіб, як логос – спосіб переконання 

аудиторії за допомогою логіки, використовуючи факти та цифри. 

Цими реченнями, наводячи приклади минулих випробувань, таких як 

голод, громадянська війна, Велика Депресія, які пройшли 

американці, колишній президент, проводить паралель із теперішньою 

ситуацією, підкреслюючи, що, якщо вдалось подолати їх, то й після 

пандемії нація вийде сильнішою: «First, don’t be afraid. America’s 

gone through tough times before – slavery, civil war, famine, disease, the 

Great Depression and 9/11. And each time we came out stronger, usually 

because a new generation—young people like you—learned from past 

mistakes and figured out how to make things better».  

Далі колишній мовець зосереджується на вічних людських 

цінностях та підкреслює їх важливість: «I hope that instead, you decide 

to ground yourself in values that last, like honesty, hard work, 

responsibility, fairness, generosity, respect for others». 

У наступній частині промови, даючи пораду слухачам, Барак 

Обама знову використовує паралелізм, роблячи перехід від 

індивідуалізму до єдності, від «I» до «we»: «if we’re going to get 

through these difficult times; if we’re going to create a world where 

everybody has the opportunity to find a job, and afford college; if we’re 

going to save the environment and defeat future pandemics, then we’re 

going to have to do it together», вказуючи на проблеми, які потребують 

колективних рішень. 

Насамкінець спікер закликає до дії, використовуючи велику 

кількість дієслів : «So be alive to one another’s struggles. Stand up for 

one another’s rights. Leave behind all the old ways of thinking that divide 

us – sexism, racial prejudice, status, greed – and set the world on a 

different path». Акцент на закликах до дії в кінці виступу є 

ефективним прийомом, адже саме заключна частина найбільше 

запам‘ятовується слухачам і створює необхідний настрій. Вочевидь, 

саме це – мотивація до конкретних озвучених дій, є головною метою 

мовця. 

Завершує Барак Обама звернення випускників привітанням їх 

із закінченням навчання у школі та закликом, який перегукується із 

початком промови: «Congratulations, Class of 2020. Keep making us 

proud». Колишньому президенту США таким чином вдається, на 

нашу думку, досягнути завершеності та створити повідомлення, яке 

випускники 2020 року мають пам‘ятати: ними пишаються. 
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Публічна промова, як один із методів комунікації для передачі 

повідомлень чи інформації, має важливе значення. Завдяки своїй 

унікальності, а також значному впливу на слухача, багато людей 

сьогодні в повній мірі використовують публічні виступи, щоб 

переконати, поділитися та вплинути на цільову аудиторію з певною 

метою. 

Промови у всіх їх формах часто цитуються, і не лише серед 

шанувальників ораторського мистецтва. Випускні промови 

надихнули, спонукали та захопили багатьох своїми словами 

мудрості, словами про пережитий досвід та невдачі, а також успіхи. 

Невдача, успіх, щастя, жаль, доброта, любов, свобода, спільнота - це 

поняття, спільні у сьогоднішніх спікерів, і навіть у сучасні часи 

тривоги, ізоляції та невизначеності вони не припиняють ділитися 

своїми життєвими уроками. 

Отже, підсумовуючи вищезгадане, можемо зазначити, що у 

промові Барака Обами використовуються наступні засоби: гумор, 

паралелізм, метафору, риторичне питання, ідіому, логос, заклик до дії. 

Подальші дослідження можуть полягати у вивченні інших 

промов Барака Обами; порівняльному аналізі промов, виголошених 

політиками та промов, виголошених вченими, письменниками, 

акторами; особливостей американської випускної промови та 

порівнянні її з випускними промовами з університетів інших країн, а 

також у вивченні відображення важливих суспільних подій у 

випускних промовах майбутнього. 
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3.1. Проблема вибору оптимальної моделі 

соціальної політики України 

 

Тема даного наукового дослідження присвячена вивченню 

актуальної проблеми: яку соціально орієнтовану модель обрати 

Україні та чи буде вона ідеальною, еталонною? Намагаючись дати 

відповідь, автор ретельно вивчила праці соціологів, економістів, 

політологів, юристів. Адже дана проблема є предметом розгляду 

багатьох гуманітарних наук, що доводить її значимість і складність. 

Ніхто з українських та зарубіжних учених не дає однозначної 

відповіді на поставлене запитання. На думку автора, взірцевої 

соціальної моделі для перспектив розвитку українського суспільства 

просто не існує. Україна може лише запозичити найкраще з моделей 

соціалізації інших країн, зробити правильні висновки з їх вдалого чи 

провального досвіду. 

Сьогодні українське суспільство стоїть перед вибором 

альтернативних напрямків соціальної стратегії – використання 

інструментів державного регулювання соціальної сфери чи ринкових 

механізмів; високий чи незначний рівень нерівності, майнового 

розшарування у суспільстві; соціальне бюджетування чи 

страхування; підтримка малозабезпечених чи становлення 

середнього класу; розвиток домогосподарства чи окремої особи; 

подолання жебрацтва, злиднів через соціальні трансферти чи 

працевлаштування безробітних, безхатченків; активна чи пасивна 

політика соціально-трудових відносин.  

Європейські соціальні стандарти – це запорука соціальної 

стабільності в Україні. Україна зобов‘язана наблизити своє 

законодавство до законодавства Європейського Союзу щодо 

покращення соціально-трудових відносин, ефективності ринку праці, 

забезпечення гідної праці та її здорових комфортних умов, 
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трипартизму, політики зайнятості, соціального включення, гендерної 

рівності.  

Щодо міжнародних позицій України в офіційних рейтингах, 

які відображають соціально-економічні індикатори, слід зосередити 

увагу на Глобальному індексі конкурентоспроможності та Індексі 

сталого економічного розвитку. Вони демонструють ряд фінансово-

економічних показників у країні та її потенціал у порівнянні з 

іншими державами. 

Індекс сталого економічного розвитку Бостонської 

консалтингової групи дозволяє порівнювати рівень соціально-

економічного розвитку 143 країн за параметрами: економічна 

стабільність, зайнятість, рівень доходу, громадянське суспільство, 

управління, освіта, охорона здоров‘я, навколишнє середовище та 

інфраструктура. Україна у цьому рейтингу займає 63 позицію. Її 

слабкість пояснюється низьким рівнем доходу. У 2020 році 

мінімальна заробітна плата в Україні становила 4723 грн, у той час 

як у Норвегії – 57677 грн(22 000 крон). Зменшують рейтинг України 

й показники якості управління державного сектору, економічної 

стабільності, індикатори стану та рівня захисту навколишнього 

середовища, зайнятості населення. Сильні сторони: гендерна 

рівність, освіта, інфраструктура, охорона здоров‘я, розвинене 

громадянське суспільство (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оцінка України за Індексом сталого економічного розвитку. 

Джерело: [1]. 

 

Згідно зі звітом The Global Competitiveness Report 2019, що 

опубліковано на сайті Всесвітнього економічного форуму, Україна у 
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2019 році посіла 85 місце серед 141 країни, тоді як у 2018 році вона 

займала лише 83 місце [2, с. 218-230].  

Аналізуючи дані рисунку 2, можна виявити наступну динаміку. 

Погіршились показники країни щодо макроекономічної стабільності, 

відбулось її переміщення з 131 на 133 місце. Показники фінансової 

сфери впали ще нижче, опустились з 117 на 136 позицію. Негативні 

зміни торкнулися також системи охорони здоров'я, надання 

медичних послуг. У цій галузі країна посіла лише 101 місце, хоча 

довгий час утримувала 94 позицію. Водночас Україні вдалося 

покращити рейтинги: динаміки бізнесу – 85 місце (з 86), ринку праці 

– 59 позиція (з 66), товарного ринку – 57 місце (з 73). 

 

 
 

Рис. 2. Україна за Індексом глобальної конкурентоспроможності 

Джерело: [2]. 

 

Лідерами за індексом глобальної конкурентоспроможності 

стали такі країни, як Сінгапур, США і Гонконг. На останньому місці 

у рейтингу опинились Ємен і Чад (рис. 3). 
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Рис. 3. Позиціювання України за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

Джерело: [2]. 

 

Cлід зазначити, що оцінка ефективності сучасної соціальної 

політики України за міжнародними інтегральними індексами, такими 

як Глобальний індекс конкурентоспроможності та Індекс сталого 

економічного розвитку, свідчить про суттєве відставання 

вітчизняних економічних потужностей від інших країн Європи та 

деяких країн колишнього СРСР. Проте наша країна має досить 

непоганий потенціал і можливості покращення свого становища, у 

тому числі за рахунок допомоги з боку країн-членів Євросоюзу. 

З огляду на те, що розвиток української економіки все ще 

характеризується поглибленням соціально-економічної 

диференціації населення, можна зробити висновок. Українська 

національна соціальна політика упродовж періоду незалежності 

формувалася у контексті ідеології консервативної моделі з такими 

ознаками: досить глибока соціальна нерівність; гарантований 

мінімум соціальних благ; акцент на боротьбі з безробіттям та 

створенні умов для власної активності тих, хто хоче досягнути 

більшого; схильність до соціального планування шляхом 

упровадження програмно-цільового методу формування 

консолідованого бюджету; корпоративний дух та особлива роль 

сімейних цінностей тощо. 

У сучасних українських реаліях продовжується втілення у 

життя національної «Стратегії – 2020». Метою цього стратегічно 

важливого документу держави є здійснення трансформаційних 

реформ у системі соціального забезпечення, пенсійного захисту, 

медицині, освіті, галузі місцевого самоврядування, сфері зовнішньої 

та внутрішньої безпеки [3]. 
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Важливо навести дані соціологічних опитувань щодо реалізації 

сучасних реформ, без яких загальмується євроінтеграційних рух 

України. На початку січня 2020 року Центр Разумкова провів 

соціологічне дослідження з метою ідентифікації ефективності 

реалізованих в Україні реформ та перспектив їх подальшого 

упровадження. Соціологи опитали 2018 українців віком старше 18 

років. Можлива неточність вибірки становила 2,3 %. Опитування 

здійснювалось в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих 

територій Донбасу. Виявилося,що 50 % громадян України вважають 

реформи безрезультатними і звинувачують у цьому українську 

владу, про що свідчать дані рисунку 4. 

 

 
 

Рис. 4. Реалізація реформ в Україні 

Джерело: [4]. 

 

Щодо значимості реформ, то майже 60 % населення України 

визначають їх першочерговість у такому порядку: антикорупційна, 

медична, пенсійна, реформи системи соціального захисту, органів 

правопорядку, люстрація чиновників, зміцнення обороноздатності 

країни. Саме така послідовність відображена на рисунку 5. 
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Рис. 5. Першочерговіукраїнські реформи 

Джерело: [4]. 

 

Таким чином, можна зробити висновок про провальність 

українських реформ. Та все ж позитивним є той факт, що більшість 

українців не втратили надії та щиро вірять й чекають успіхів у 

реформуванні саме соціальної сфери, бажають жити за 

європейськими стандартами.  

Серед найбільш актуальних соціальних проблем України 

найчастіше називають проблеми бідності, малозабезпеченості, 

безробіття, недостатнього рівня соціальної захищеності цілої низки 

громадян (людей з функціональними обмеженнями, похилого віку, 

представників національних меншин, молоді), міграційні та етнічні 

проблеми, сирітство, безпритульність. Завдяки соціальній роботі та 

механізму адресності стала можливою переорієнтація соціальної 

політики від розподільних принципів до принципів соціальної 

захищеності та справедливості. 

Таким чином, входження України до найбільш економічно 

розвинених країн світу – це комплексний процес змін в економічній, 

соціальній та політичній сферах з метою забезпечення високих 

стандартів рівня та якості життя, що поділяються розвинутими 

демократичними країнами.  

В узагальнюючих висновках важливо підкреслити. Основними 

цілями реформування сфери соціального забезпечення України у 
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відповідності з нормами Європейського Союзу визначені наступні: 

протистояння спільним глобалізаційним викликам, поширенню 

пандемій, кліматичним катаклізмам, демографічним змінам; висока 

якість життя людини та безпечні умови праці; ефективна робота 

служб зайнятості; зменшення обсягів неформальної економіки, 

тіньового сектору,нелегальної міграції, офшоризації країни; 

модернізація системи соціального захисту; скорочення бідності; 

посилення соціальної згуртованості українського суспільства; 

подолання усіх проявів дискримінації; корпоративна соціальна 

відповідальність та звітність. Практичне значення мають також 

рекомендації щодо доцільності удосконалення системи моніторингу 

на основі поєднання соціологічного та статистичного методів. 

У сучасних кризових умовах, викликаних пандемією COVID-19, 

фактично відбувається обнулення соціально-економічних досягнень 

за останні двадцять років. Щоб уникнути соціально-економічної 

катастрофи, голодних бунтів, криміналізації суспільства, робітничих 

страйків, мародерства та нового економічного майдану уряди держав 

стоять перед дилемою, вибором: інвестувати в економіку чи рятувати 

людей. Тобто гуманітарна етична складова у прийнятті стратегічних 

рішень надзвичайно висока. Багато з європейських країн показують 

приклад, обираючи соціальний захист своїх громадян як головний 

пріоритет державної політики. Україні необхідно підготуватися до 

критичного сценарію розвитку подій та вжити необхідних заходів 

підтримки своїх громадян: створення антикризового бюджету, 

залучення іноземних інвестицій, боротьба з офшорами та 

уникненням оподаткування, припинення банківських спекуляцій, 

обмеження нелегальної міграції, збільшення відсотку на податок для 

великого бізнесу та надання податкових канікул малому та 

середньому бізнесу. 
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3.2. Some social aspects of the legal regulation of economic insolvency 

(bankruptcy) in the Republic of Belarus 

 

The variability of the business environment, economic instability 

and crises, and a number of other objective and subjective factors affect 

the financial stability and stability of organizations in various industries 

and forms of ownership. Failure to fulfill tax, contractual and other 

obligations often leads to economic insolvency or bankruptcy.  

Bankruptcy in the context of the formation of market relations in 

the post-Soviet space is a relatively new and complex institution, 

regulated by various branches of law, requiring theoretical understanding. 

The insolvency of one of the business entities causes a number of negative 

consequences for a wide range of entities: from creditors and employees 

to the state as a whole.  

In these circumstances, an effective mechanism of state regulation 

of bankruptcy procedures is of particular importance: from rehabilitation, 

as a tool for financial recovery, to liquidation with maximum satisfaction 

of creditors ' claims. 

With the development of market relations in Belarus, the legal 

framework for bankruptcy was created and improved. However, the 

process of institutionalization of these relations cannot be considered 

complete. 

In the Republic of Belarus, the institution of bankruptcy was 

revived by the publication of the Law of the Republic of Belarus of 

30.05.1991 N 826-XII "On Economic Insolvency and Bankruptcy". 

Conducting bankruptcy proceedings in accordance with this Law was 

extremely difficult due to insufficient legal regulation of many elements 

of the procedure. Later, the Law of the Republic of Belarus of 18.07.2000 

N 423-Z "On economic insolvency (Bankruptcy)"was adopted. Currently, 

the third law of the Republic of Belarus of 13.07.2012 N 415-Z "On 

Economic Insolvency (Bankruptcy)" (hereinafter – the Law) is in force. A 

draft law "On Insolvency and Bankruptcy" has been prepared [1, 3]. 

According to Article 1 of the Law: 
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economic insolvency – an insolvency that has or is acquiring a 

stable character, recognized by the decision of the economic court on 

economic insolvency with the rehabilitation of the debtor; 

bankruptcy – an insolvency that has or is acquiring a stable 

character, recognized by the decision of the economic court on bankruptcy 

with the liquidation of the debtor-a legal entity, the termination of the 

activities of the debtor-an individual entrepreneur. 

The following judicial statistics show the urgency of the problem of 

bankruptcy. According to the Supreme Court of the Republic of Belarus, 

the total number of cases of economic insolvency (bankruptcy) pending 

before economic courts as of 01.04.2021 amounted to 1,657 cases, of 

which the number of cases of economic insolvency (bankruptcy) of 

private organizations is 1,516 cases, that is, 91.5% of the total number of 

cases in this category. In the proceedings of the Economic Court of 

Moscow Minsk has 39% of the total number of cases of economic 

insolvency (bankruptcy) (641 cases) [2]. 

The analysis of the current Law and the practice of its application 

allows us to identify the following social aspects of the legal regulation of 

economic insolvency (bankruptcy). 

According to Article 8 of the Law, the representative of the debtor's 

employees, i.e. an insolvent business entity, has the right to file an 

application for economic insolvency (bankruptcy) of the debtor in 

connection with the non-performance of monetary obligations arising 

from labor and related relations with the economic court. 

According to Article 24 of the Law, the representative of the 

debtor's employees is included in the circle of persons participating in the 

case of economic insolvency (bankruptcy). Therefore, he has all the 

procedural rights belonging to the persons participating in the case 

according to the Economic Procedure Code of the Republic of Belarus (to 

get acquainted with the case materials, to appeal against court decisions 

and others), as well as to file complaints against the actions (inaction) of 

the anti – crisis manager (hereinafter referred to as the manager).  

The draft of the new law provides for the mandatory participation 

of a representative of the debtor's employees in the creditors ' committee 

in order to strengthen the protection of their rights and obtain full 

information about the conduct of bankruptcy procedures [4]. 

The Law contains a special article "Protection of the interests of the 

debtor's employees". Thus, according to Article 120 of the Law, the 

manager continues to fulfill the terms of employment contracts (contracts) 
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in relation to the debtor's employees or terminates them in accordance 

with the labor legislation. 

Conclusion of new employment contracts (contracts) and collective 

agreements, making changes and (or) additions to these contracts or their 

termination are carried out by the manager in accordance with the labor 

legislation. At the same time, an increase in the number and staff of 

employees, the conclusion of new employment contracts (contracts) and a 

collective agreement are agreed by the manager with the meeting 

(committee) of creditors. 

In cases and in accordance with the procedure established by law, the 

authorized state body has the right to make payments to employees of state 

organizations to compensate for wages not paid before the opening of 

bankruptcy proceedings against the debtor-employer. At the same time, the 

authorized state body that made the payments has the right to act in the case 

of economic insolvency (bankruptcy) as a creditor, whose recourse claims 

are satisfied in the order of priority established by paragraph 3 of Part 3 of 

art. 141 of the Law for the remuneration of employees of the debtor. 

Out of turn, settlements are made for the obligations of the debtor 

that arose after the opening of bankruptcy proceedings, including: 

claims of individuals to whom the debtor is responsible for causing 

harm to their life or health; 

payment of severance payments and remuneration of persons who 

work (worked) for the debtor under employment contracts (contracts) 

(Part 1 of Article 141 of the Law). 

First of all, the claims of individuals to whom the debtor is 

responsible for causing harm to their life or health are met by capitalizing 

the corresponding time-based payments. 

In the second place, calculations are made for the payment of 

severance payments, remuneration of persons working (who worked) for 

the debtor under employment contracts (contracts) and civil law contracts, 

the subject of which is the performance of works, the provision of services 

or the creation of intellectual property, for mandatory insurance 

premiums, contributions to professional pension insurance, and other 

payments to the Social Protection Fund of the Ministry of Labor and 

Social Protection of the Republic of Belarus, and also for the payment of 

insurance premiums for compulsory insurance against industrial accidents 

and occupational diseases (Part 2 of Article 141 of the Law).  

At the same time, the establishment of claims of creditors of the first 

and second priority and their inclusion in the register of creditors ' claims 
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are made by the manager himself on the basis of the debtor's balance sheet 

data as of the last reporting date, as well as other documents confirming the 

existence of debts to these creditors, considered by the manager no later 

than seven days after their receipt. Based on the results of the review, the 

relevant entries are made in the register of creditors ' claims with the 

corresponding notification of creditors (Articles 142-143 of the Law). 

In order to preserve social stability in conditions of projected 

insufficient funds for wages in bankruptcy cases with a high proportion of 

pledged liquid assets, the draft reference norm (as in the Russian 

Federation) establishes the obligation to develop an act of the President of 

the Republic of Belarus on the procedure for paying employees in the 

event of an employer's bankruptcy. At the same time, in order to 

guarantee partial payments for the costs associated with the conduct of the 

bankruptcy case and wages, it is mandatory to direct 20% of the proceeds 

from the sale of the pledge for these purposes [4]. 

A settlement agreement may be concluded from the moment when 

the economic court initiates proceedings on the case of economic 

insolvency (bankruptcy) after the repayment of the debt on the claims of 

creditors of the first and second stage, but not before the first meeting of 

creditors (Part 1 of Article 152 of the Law). 

As of 01.04.2021, in the Republic of Belarus, proceedings on the 

economic insolvency (bankruptcy) of organizations that are important for 

the economy and social sphere of the country, which include state 

organizations, organizations that have a share of state ownership in the 

authorized fund, city-forming and equivalent organizations, budget-

forming, system-forming organizations, are conducted in 141 cases [2]. 

The Law contains special rules on the bankruptcy of city-forming 

and equivalent organizations. According to Article 1 of the Law, a city-

forming organization is a legal entity whose number of employees is at least 

one-fourth of the employed population (jobs) the corresponding locality or 

at the expense of the implementation of economic (economic) activities of 

which the life support of the corresponding locality is maintained. 

According to Article 165 of the Law, a plan for the liquidation of a 

debtor-a city-forming or equivalent organization may provide for the sale 

of an enterprise by tender or auction. 

If there is a request of the state body, under the jurisdiction or 

subordination of which the city-forming or equivalent organization is 

located and which participates in the case of economic insolvency 
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(bankruptcy) of the city-forming or equivalent organization, the sale of the 

enterprise is made by holding a tender. 

At the same time, the legislator established the following 

mandatory conditions of the competition: 

retention of jobs for at least seventy percent of the employees 

employed at the company on the date of its sale; 

retraining at the expense of the buyer or employment of at least 

seventy percent of the employees employed at the enterprise on the date of 

its sale, in the event of a change in the main type of economic (economic) 

activity of the enterprise. 

It is also possible to highlight the social aspects of the legal 

regulation of the bankruptcy of certain categories of debtors, such as 

banks, insurance companies, organizations that carried out illegal 

activities to attract funds from individuals, individual entrepreneurs. In 

turn, these features can be the subject of a separate study. 

In conclusion, we note that the Belarusian legislation on economic 

insolvency (bankruptcy) contains a number of legal norms of a social 

orientation, in particular, with regard to the protection of the rights of 

employees, persons who performed work under civil law contracts, 

victims of obligations arising from harm to life or health, and others. 

Judicial practice on the application of the legal norms considered in the 

article has developed clear and unambiguous.  
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3.3. Впливи глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на 

систему міжкультурних комунікацій 

 

У сучасному суспільстві спостерігається підвищений інтерес до 

вивчення культур різних народів, особливостей ділового етикету і 

питань міжнародних дипломатичних відносин як між союзами держав, 

так і між окремими країнами. Все це пов'язано з поточними процесами 

інтеграції, інтернаціоналізації та глобалізації насамперед світової 

економіки і торгівлі. У даній статті розглядається глобалізація як 

перехід до більш інтегрованої та взаємозалежної світової економіки, а 

також представлена спроба розглянути проблеми, які постають перед 

міжнародними компаніями. Також розглядаються певні особливості 

культурологічних відмінностей у різних культурах. 

Глобалізаційні процеси змінюють не тільки політику й 

економіку, але й характер людського спілкування, який набуває нових 

форм і розв‘язує нові завдання. А. Н. Чумаков вважає, що 

глобалізація – «це багатоаспектний природно-історичний процес 

становлення в масштабах планети цілісних структур і зв'язків ...» [7]. 

І. А. Гобозов, навпаки, підкреслює, що до настання глобалізації в світі 

завжди мали місце інтеграційні процеси, коли народи і держави 

співпрацювали між собою, обмінювалися матеріальними і духовними 

цінностями, широко використовувалися торговельні зв'язки [3]. Таким 

чином, під глобалізацією слід розуміти складний процес світової 

інтеграції країн, який включає об'єднання політичної, економічної і 

культурної сфер. 

Взагалі у сучасному розумінні та сприйнятті глобалізації можна 

виділити чотири основні підходи.  

По-перше, це розуміння зміцнення та тісного розвитку зв‘язків 

будь-якого рівня між різними країнами із різних куточків планети. 

Часи, коли кожна країна існувала ніби сама по собі та її відносини із 

іншими державами були обмежені, залишилися в минулому. Наразі в 
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світі не так багато країн, які «відгороджуються» від інших та 

концентрують всю діяльність лише всередині самих себе. Так, 

прикладом може слугувати всім відома своїм політичним режимом та 

обмеженнями Північна Корея. 

По-друге, мова йде про поширення по всіх країнах спільних для 

всього людства культури, технологій, ціннісних орієнтацій, ідей та 

теорій, поведінки та способу особистого та суспільного життя. Саме 

завдяки глобалізаційним процесам стало можливим формування 

нового типу культурних відносин майже в усіх країнах світу. 

Можливість обміну досягненнями культури, знайомства із новими 

знаннями та можливостями сприяло формуванню нового типу 

інтересів та відносин між людьми. Розповсюдження нових технологій 

та наукових досягнень призвело до становлення нового типу 

суспільних відносин, що почали будуватися на спільних ідеях, теоріях 

та знаннях. Необхідність спілкування з людьми з інших країн та 

суспільств спонукало людей до засвоєння нових знань, навичок та 

можливостей. 

По-третє, глобалізація, на жаль, призводить до виникнення так 

званих глобальних проблем суспільства. Мова йде про екологічні, 

політичні, соціальні, військові, релігійні, міграційні проблеми тощо. Ці 

проблеми виникають через діяльність людей, через стурбованість 

економічного зростання та моментів, що з цим пов‘язані. Саме 

розвиток економіки, в першу чергу, викликає проблеми кліматичного 

характеру, а це пов‘язано із міграцією, проблемами зростання 

безробіття, поширення злочинності тощо.  

По-четверте, глобалізація передбачає зростання та розвиток усіх 

сфер інтересів людського розвитку, які виникають внаслідок 

поглиблення взаємозв‘язків та взаємозалежності народів та країн. 

Модернізація секторів виробництва товарів та надання послуг 

призводить до виникнення нових споріднених економічних інтересів 

та взаємодій. 

Глобалізація має кілька аспектів, включаючи глобалізацію 

ринку і глобалізацію виробництва. Глобалізація ринку – це злиття 

історично різних і ізольованих національних ринків в єдиний 

глобальний ринок. Руйнування торгових бар'єрів, створення торгових 

спілок і стандартизація правил міжнародної торгівлі полегшує вихід 

на закордонні ринки, а смаки і переваги споживачів в різних країнах 

все більше стають уніфікованими, сприяючи, таким чином, створенню 

глобального ринку. Типовими прикладами даного розвитку можна 



89 
 

назвати продукцію компанії Coca-Cola, гамбургери McDonald's, 

продукцію Apple, а також ОС Windows від Microsoft. Найбільші 

корпорації світу мають доходи, що дорівнюють, або навіть 

перевищують валовий внутрішній продукт деяких розвинених держав, 

що ще більш яскраво проявляється в країнах із ринком, що 

знаходиться лише на стадії формування. 

Активізація інтеграційних процесів у світі взагалі та в Європі 

зокрема є характерною рисою сучасного розвитку країн. При цьому 

навіть ті з них, які не входять до складу інтеграційних об‘єднань, 

неминуче відчувають на собі значний вплив таких процесів.  

Одним з найбільш важливих чинників, що спонукають компанії 

розширювати свою діяльність на міжнародному рівні, є чинники 

низької вартості виробництва в таких країнах, що розвиваються, як 

Китай і Індія. Це мало величезний вплив на економіку країн, що 

розвиваються, виступивши каталізатором їх процесу зростання. 

Однак, для виходу на новий ринок в іншій країні потрібно враховувати 

культурологічні відмінності, оскільки спочатку перешкодою є такі 

фактори, як місцева культура і знання місцевого ринку. Існують різні 

засоби, завдяки яким компанія може прийняти рішення про вихід на 

ринок, однією з таких моделей є модель Упсали, яка передбачає, що 

компанія повинна спочатку виділити ресурси на зовнішній ринок, за 

допомогою яких вона отримує ноу-хау на місцевому ринку, і це є 

основою, на якій можуть бути зроблені подальші оцінки [12]. Однак є 

багато компаній, які не дотримуються таких моделей і обирають 

найкоротший шлях до накопичення знань про ринок, інвестуючи або 

прибираючи місцевого партнера, наприклад, Wal-Mart увійшов до 

Великої Британії, купивши мережу супермаркетів Asda. 

Під глобалізацією виробництва розуміється організація 

поставок товарів і послуг з різних країн світу для отримання переваг з 

національних відмінностей у вартості і якості чинників виробництва. 

Це дозволяє знизити загальні витрати і підвищити якість і 

функціональність своїх товарних пропозицій. У міру глобалізації 

ринку виникла необхідність в створенні інститутів, які допомагають 

регулювати і направляти функціонування глобального ринку, а також 

сприяти укладанню міжнародних угод для управління системою 

глобального бізнесу. Були створені великі глобальні інститути, такі як: 

Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародний валютний фонд 

(МВФ), Світовий банк, а також Організація Об'єднаних Націй (ООН). 
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Всі ці інститути були створені на основі домовленостей між країнами, 

а функції їх обумовлені міжнародними угодами. 

Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці, 

міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих 

ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних 

процесів, а також зближення культур різних країн. Це об'єктивний 

процес, зумовлений розвитком транспорту та засобів зв'язку, він має 

системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. В 

результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх 

його суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп 

держав проблем, так і кількості та типів інтегрованих суб'єктів. 

У 2000 році Міжнародний валютний фонд ідентифікував чотири 

базові аспекти глобалізації: торгівлю й фінансові транзакції, рух 

капіталу та інвестицій, міграцію людей та розповсюдження знань [3]. 

Зниження торговельних бар'єрів і технічні інновації, прогрес в 

телекомунікаціях, обробці інформації та розвитку засобів транспорту 

все більше посилюють інтеграцію ринків. Мережі глобальних 

комунікацій дозволяють створювати електронні глобальні ринки. 

Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину 

світову культуру на засадах розвитку засобів комунікації, економічних 

зв‘язків, соціальних перетворень відбувається глобалізація культури. В 

міжкультурній комунікації це відбивається через розширення 

контактів між державними інститутами, соціальними групами й 

індивідами різних країн та культур, запозиченні культурних цінностей 

та зміні культурного середовища внаслідок міграцій [1]. 

Однак, незважаючи на явну наявність інтеграційних процесів, 

істотні національні відмінності, як і раніше, виразно проявляються в 

культурі, споживчих перевагах та практиках ведення бізнесу. 

У період глобалізації величезне значення мають процеси 

міжкультурних комунікацій. Як окрема людина не може нормально 

існувати в ізоляції від інших людей, так жодна культура не здатна 

повноцінно функціонувати в ізоляції від культурних досягнень інших 

народів. Сьогодні природна ситуація, коли будь-який народ відкритий 

для сприйняття чужого культурного досвіду і одночасно готовий 

ділитися з іншими народами продуктами власної культури (культури 

буття, економічної культури). Це звернення до культур інших народів 

отримало найменування взаємодія культур або міжкультурна 

комунікація. 
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Розуміння крос-культурної грамотності є ключем до успіху в 

бізнесі в різних країнах. Крос-культурна грамотність – це розуміння 

як культурні відмінності всередині країн та між країнами впливають 

на практику ведення бізнесу. Наприклад, бізнес в Китаї заснований на 

гуансі (guanxi) – це система соціальних відносин з іншими людьми, 

заснована на взаємних зобов'язаннях і яка займає центральне місце в 

практиці бізнесу. Так, традиційно принцип гуансі стосується майже 

всіх сфер діяльності китайців, отже, згідно з традиціями, 

розповсюджується і на сферу бізнесу. Отже, фірми та підприємства, 

що не мають в своєму розпорядженні достатньо гуансі 

(взаємодопомога, довіра, допомога), можуть мати під час роботи та 

діяльності певні проблеми. Таким чином, якщо іноземна компанія 

бажає досягти успіху на китайському ринку, особливо на 

внутрішньому, вона повинна якимось чином адаптуватися до вимог, 

традицій та культурних особливостей країни. Так само можна казати й 

про певні особливості або традиції будь-якої країни, на ринок якої 

бажає «зайти» нова компанія. Однак, не варто забувати, що культура 

не статична, і з часом деякі традиції та звичаї можуть мати тенденцію 

до змін.  

Герт Гофстеде визначає культуру як «колективне програмування 

розуму, яке надає відміну членам однієї групи людей від членів іншої 

.... Культура в цьому сенсі включає в себе системи цінностей, і 

цінності є будівельними блоками культури» [6]. Наші вчені описують 

культуру як сферу духовної, ціннісної, комунікативної організації 

суспільства, яка визначає норми поведінки, мислення, почуттів різних 

верств населення і націй в цілому (Гуревич, 1991; Парахонський, 

1995) [7].  

Цінності створюють основу культури. Під цінностями 

представлені абстрактні ідеї про те, що група вважає хорошим, 

правильним, бажаним. Цінності – це уявлення про те, яким має бути 

те, що нас оточує [8]. Вони забезпечують основу, в якій задаються і 

обґрунтовуються суспільні норми і поняття: демократія, 

справедливість, чесність, роль жінки, істина, лояльність і т. д. Цінності 

також відображаються в політичній і економічній системі суспільства. 

Демократія і вільний ринок є відображенням філософської системи 

цінностей, з особливим значенням індивідуальної свободи. 

Звичаї – це громадські умовності, що існують та діють у 

повсякденному житті. Наприклад ставлення до часу в різних 

культурах є відмінним в північноєвропейських країнах і арабських або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-6
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середземноморських. Так, в перших країнах бізнесмени вважають за 

потрібне витратити багато часу на складання розкладу своїх справ і 

говорять про час як про гроші, які можуть бути заощаджені або 

втрачені. В інших культурах час є більш розтяжним і дотримання 

графіка не вважається настільки важливим і не вважається проявом не 

повага до бізнес-партнеру. Тому різним культурам доводиться 

коригувати очікування відповідним чином. Звичаї також включають 

ритуали і символічні дії. Вони служать зовнішнім виразом більш 

глибоких цінностей. При веденні переговорів необхідно враховувати 

культурні цінності своїх партнерів і не нехтувати їх звичаями та 

нормами.  

Mоральні норми – це норми, які вважаються основними для 

суспільства і його соціального життя. До моральних норм відносяться 

неприйняття злодійства, подружньої зради і т. д. Наприклад в США 

вживання алкоголю є цілком допустимим, в той час як в Саудівській 

Аравії це розглядається як порушення суспільних підвалин і карається 

позбавленням волі. 

Прагнення зрозуміти чужі культури і поведінку їх представників 

існує стільки ж часу, скільки існує культурне та етнічне розмаїття 

людства. В кожній країні існують свої системи цінностей і 

поведінкових стереотипів національної ділової культури, що й 

пояснює різні підходи до вирішення однієї і тієї ж управлінської 

проблеми. 

Міжкультурна комунікація (МК) – це наука, яка вивчає 

особливості вербального та невербального спілкування людей, що 

належать до різних національних та лінгво-культурних спільнот. 

Об‘єктом міжкультурної комунікації є спілкування представників 

різних національних і лінгво-культурних спільнот, а предметом – 

прийняті в національних спільнотах мовні стереотипи і норми 

поведінки, спілкування, певні «культурні сценарії» різних дій, 

усталені моделі сприйняття та оцінювання предметів і явищ, соціально 

унормовані звички, традиції, ритуали, дозволи, заборони тощо. За 

визначенням з вікіпедії: Міжкультурна комунікація – це зв'язок і 

спілкування між представниками різних культур, що передбачає як 

безпосередні контакти між людьми і їх спільнотами, так і 

опосередковані форми комунікації (в тому числі мову, мова, 

писемність, електронну комунікацію) [13]. 

Датою народження міжкультурної комунікації як академічної 

дисципліни можна вважати 1954 рік, коли вийшла у світ книга Є. Хола 
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і Д. Трагера «Culture as Communication» («Культура як комунікація»). 

У даній роботі автори вперше запропонували для широкого вживання 

термін «міжкультурна комунікація», що відбивала, на їхню думку, 

особливу галузь людських відносин. Пізніше основні положення та 

ідеї міжкультурної комунікації були більш докладно розвинуті у 

відомій роботі Е. Хола «The Silent Language» («Німа мова», 1959 р.) де 

автор показав тісний зв‘язок між культурою і комунікацією. 

Вважається, що Е. Холл є засновником міжкультурної комунікації як 

окремої дисципліни. 

Для розуміння еволюції міжкультурної комунікації необхідно 

приділити увагу вивченню багатьох факторів – детермінантів 

культури (рис. 1), які формують культурні відмінності, цінності і 

норми різних суспільних груп. Очевидне відмінність однієї країни від 

іншої забезпечує мову. В ній віддзеркалюються ключові особливості 

людської особистості та всієї національно-культурної спільноти. 

Країни з більш ніж однією мовою часто мають більше однієї культури. 

Китайська мова є рідною мовою для найбільшого числа людей в світі, 

проте найбільш широко використовуваним мовою в світі є англійська. 

Він стає все частіше мовою міжнародного бізнесу. Однак знання 

місцевих мов забезпечує величезну перевагу і допомагає укладати 

угоди. При незнанні мовних особливостей можна провалити випуск 

продукту на ринок або укласти не вигідний договір. Не менш важливе 

місце для конкурентоспроможності бізнесу та його успіху займає 

рівень освіти у країні розташування. Найбільш характерною 

особливістю періоду глобалізації, зумовленої дією чинника знання, є 

створення нових міжкультурних структур, які репрезентують новітню 

глобальну культуру і слугують базою для її розвитку. Нові 

міжкультурні соціальні, економічні структури, організаційні 

об'єднання, які не належать до жодної країни, що утворюються в ході 

глобалізації, описуються в літературі як «оверстрат інтелектуалів» 

(особлива група людей, що володіє здібностями ефективно 

використовувати інформацію і знання в повсякденному комунікації); 

«Креативний клас»; «Малі організаційні групи» і ін. Оверстрат 

інтелектуалів відрізняється новою культурою, що вимагає для свого 

розвитку ключових компетенцій, здатності вирішувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом, співпрацювати з людьми інших культур, 

вчитися протягом усього життя, володіти письмовій та усній 

комунікацією, інформаційними технологіями. Поняття креативний 

клас було введено Річардом Флоридою в 2002 р. для опису людей, 
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творча діяльність яких вимагає значної незалежності мислення, 

високого рівня освіти і людського капіталу. Для тих, хто входить в 

креативний клас, всі аспекти і всі прояви креативності – технологічні, 

культурні та економічні – взаємопов'язані і нероздільні. 

«Креативність, – писав Флорида, – це рушійна сила економічного 

розвитку, і креативний клас до теперішнього часу зайняв домінуюче 

становище [2]. З точки зору міжнародного бізнесу важливий аспект 

освіти полягає в його ролі як детермінанти національного 

конкурентної переваги. 

Взаємозв'язок релігії, етики та суспільства є дуже тонким і 

складним. Релігія впливає на поведінку людей і формує культуру і 

робить сильний непрямий вплив на світ. Релігійна етика часто впливає 

на витрати ведення бізнесу в країні. Соціальні структури можуть 

відрізнятися за двома вимірами: індивід-група і ступеня стратифікації. 

Крім того, різним етнічним групам притаманна специфічна поведінка, 

яка формується під впливом соціального і фізичного оточення. 

Специфічні моделі поведінки формують специфічну культуру, яку 

можна визначити як менталітет (система цінностей, ідей, звичаїв), 

тобто, сукупність конвенцій, які керують соціальними 

відносинами [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Детермінанти культури 
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Існує поняття етноцентризм, який означає психологічну 

установку людини сприймати і оцінювати культури, відмінні від його, 

поведінку їх представників з точки зору своєї культури. При цьому 

власна культура розглядається як єдино правильна, що перевершує всі 

інші культури. На думку французького філософа і культуролога 

А. Моля: «сучасна людина виробляє свою культуру не шляхом 

цілеспрямованої діяльності щодо подальшого розвитку основ знань, 

придбаних ним за роки освіти, а під впливом безперервного потоку 

окремих елементів культури, які поступово накопичуються в 

загальному процесі культурної діяльності. Таке накопичення не є 

результатом цілеспрямованих зусиль з придбання систематичних 

знань – це не відповідає самій суті життя в наш технічний вік; воно 

відбувається внаслідок постійного припливу із зовнішнього 

середовища найрізноманітнішої інформації» [4]. Наша свідомість є 

відображенням навколишнього світу, що позначається на 

міжкультурної комунікації.  

У наш час глобалізація культури набуває загального характеру. З 

одного боку, світ все більше стає єдиним на основі економічної, 

технологічної, інформаційної інтеграції, з іншого – посилення інтеграції 

веде до зростання культурного самосвідомості. У цьому процесі 

складається конгломерат різних за своєю історією, традиціями, мовою, 

релігією культурних соціумів, які розвиваються, взаємодіють і 

впливають один на одного на основі міжкультурної комунікації по 

внутрішньо притаманним їм законами. Вони відносно самостійні і, 

залишаючись різними, стикаються в єдиному інформаційному просторі. 

Ці відмінності позначаються на ставленні до безлічі проблем, що 

становлять суть сучасної політики і економіки: прав людини, торгових 

відносин, охорони навколишнього середовища та ін. 

Усунення цих бар'єрів залежить від бажання кожної країни 

налагодити відносини. Це можливо тільки на основі розуміння і 

поваги соціокультурних відмінностей народів світу в цілому, і 

унікальності окремої особистості, зокрема.  

Активно розвивається процес міграції впливає на зміну 

соціально-економічного складу інноваційних суспільств, заснованих 

на обміні ідеями, технологіями, знаннями, створює умови для 

мультикультуралізму і багатомовними середовища, в яких людина 

повинна адаптуватися, жити і повноцінно виконувати свою роботу, 

бути толерантним і сенситивнім до культурних цінностям, звичаїв, 
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традицій інших людей, проявів культурних відмінностей і 

стереотипним форм поведінки людей, що належать до різних культур.  

Висновки. На даному етапі розвитку суспільства виникає 

необхідність інтеграції культур, зближення національних культур і 

цінностей, зміцнення культурних, комунікаційних, цивілізаційних 

зв'язків. Разом з тим, формування нової інтегральної культури або 

єдиного культурного простору, не означає уніфікації культурних 

норм, способів сприйняття і усвідомлення світу, культурних 

генотипів, систем традицій. Будь-який етнос, держава, суспільство 

повинні сприймати з глобальної системи загальнокультурних зв'язків і 

взаємодій те, що відповідає їх традиціям, менталітету, психологічному 

складу. Благополуччя світу багато в чому залежить від здатності як 

молодого, так і дорослого покоління проявляти повагу і терпимість до 

людей з інших країн. Комунікативні бар'єри ускладнюють наше життя, 

гальмують розвиток конструктивних міжнаціональних відносин. 

Усунення цих бар'єрів залежить від бажання кожної країни налагодити 

відносини. Це можливо тільки на основі розуміння і поваги 

соціокультурних відмінностей народів світу в цілому, і унікальності 

окремої особистості, зокрема. 
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3.4. Интеллектуальная собственность как неотъемлемый 

элемент развития бизнеса в современном обществе 

 

В последние десятилетия интеллектуальная собственность все 

больше закрепляется в качестве инновационной базы для развития 

мировой экономики. Связано это с растущей экономической выгодой 

от реализации интеллектуального продукта, а также с 

неиссякаемостью данного ресурса. 

Интеллектуальная собственность становится неотъемлемым 

элементом развития бизнеса в современном обществе. В качестве 

одной из важнейших задач в деятельности бизнес-структур 

выступает противодействие контрафакту, направленное на 

обеспечение экономической безопасности страны, защиту жизни и 

здоровья населения, внутреннего рынка. 

Исследуя вопросы интеллектуальной собственности, ученые 

Б. Б. Леонтьев, Ю. В. Нечепуренко выделяют ее основные функции. 

Среди них такая функция, как предание товару особых 

потребительских свойств, что в свою очередь приводит к 

повышению конкурентоспособности и превосходству над 

конкурентами, а также извлечению прибыли и росту стоимости 

товара или услуги. Помимо экономических аспектов функций 

интеллектуальной собственности, авторы выделяют также 

социальные. К ним относят: идентификацию бизнеса в сознании 

потребителя наоснове бренд-стратегии и формирование культуры 

творчества в бизнес-среде [1]. Поддерживая вышеуказанные научные 

подходы к определению функционального аппарата 

интеллектуальной собственности, считаем возможным в 

современных условиях развития общества к перечисленным выше 

функциям также добавить функцию формирования культуры 

потребления товаров и услуг. А именно, включающую содержание: 

привитие населению уважения прав создателя и рекомендации 

приобретать оригинальный товар, а бизнес-сообществу – создание 
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оригинальных товаров и услуг, а не неправомерное копирование 

чужих идей и разработок. 

Вопрос неправомерного использования авторских идей и 

разработок приобретает все большую актуальность по причине 

негативного воздействия на бизнес и общество. Так как помимо 

экономических убытков правообладателя и государства, возникает 

также угроза жизни и здоровью покупателя. 

Согласно экспертным оценкам, общий экономический ущерб 

от контрафактной продукции к 2022 году может достигнуть 

4,7 трлн. долл. США. При этом ущерб от международной торговли 

контрафактными товарами может составить 990 млрд долл. США, 

ущерб от цифрового пиратства – около 850 млрд. долл. США [2]. 

В условиях евразийской интеграции на таможенной 

территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

значимое внимание уделяется формированию законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности в целях защиты ее объектов 

[3].Наряду с национальным законодательством государств-членов 

ЕАЭС наднациональное управление в сфере интеллектуальной 

собственности осуществляется в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – 

Договор о ЕАЭС) [4]. Наднациональное законодательство по 

интеллектуальной собственности в ЕАЭС сформировано на 

основании положений Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (TRIPS) [5] и включает в себя 

нормы статей 89-91 Договора о ЕАЭС и Приложения №26 к 

Договору о ЕАЭС, положения статей 384-387 Таможенного кодекса 

ЕАЭС [6]. 

В опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) Глобальном инновационном индексе (Global 

Innovation Index – GII) за 2020 год, отражающем уровень 

инновационности среди 131 стран, Россия занимает 47 место, 

Армения – 61 место, Беларусь – 64 место, Казахстан – 77 место, 

Кыргызстан – 94 место [7]. 

В результате пандемии COVID-19 во всем мире вырос теневой 

сектор экономики. В странах ЕАЭС спросу на нелегальную 

продукцию способствует падение доходов населения и различия в 

государственном регулировании. 

По данным международной исследовательской компании 

Euromonitor International ограничительные меры в период 
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коронавируса, к примеру, такие как сокращение торговых операцийс 

товарами не первой необходимости (одежда, парфюмерия, алкоголь, 

табак и др.), привели к существенному увеличению оборотов 

контрафактной и нелегальной продукции. В результате по итогам 

2020 года потери мировой экономики составилипорядка 3% 

мирового ВВП, или 2,2 трлн. долл. США [8]. При этом, от 

сокращения реализации продукции пострадали как малый бизнес, 

так и крупные транснациональные компании, основу деятельности 

которых составляют научно-технические разработки, базирующиеся 

на результатах интеллектуального труда. 

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (далее – 

BCG) опубликовала рейтинг самых инновационных компаний в 

2021 году. В BCG отмечают, что число компаний, назвавших 

инновации своим ключевым приоритетом, в текущем году 

увеличилось на 10 процентных пунктов и составляет до 75%. Это 

является рекордом и свидетельствует об актуальности исследований 

в сфере интеллектуальной собственности [9]. 

Рассмотрим рейтинг инновационных компаний мира по версии 

BСG, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Рейтинг инновационных компаний мира по версии BСG 

 

 2007 2014 2021 

Apple 1 1 1 

Alphabet (Google) 2 2 2 

Amazon 20 3 3 

Microsoft 5 8 4 

Tesla - 5 5 

Samsung 17 4 6 

IBM 9 9 7 

Huawei - - 8 

Sony 10 - 9 

Pfizer - - 10 

Источник [9]. 

 

Проведенный анализ деятельности компаний, представленных 

в таблице, показал, что в число наукоемких входят компании, 

занимающиеся исследованиями и разработками в области 
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программного обеспечения и компьютерных услуг, ИТ-

оборудования, автомобилей. В последние годы в рейтинге топ-10 

появились фармацевтические и биотехнологические компании, что 

свидетельствует о росте отраслей в экономике, основанных на 

авторском и патентном праве. При этом для потребителя более 

узнаваемыми являются товарные знаки и знаки обслуживания 

компаний. Грамотное использование товарных знаков делает его 

эффективным средством рекламы и продвижения товара, и, как 

следствие, источником прибыли компании, если вовремя обеспечить 

их должную защиту. Интеллектуальную собственность можно 

защитить путем получения патента, оформления авторского права, 

регистрации товарного знака. 

По данным ВОИС в 2019 году, впервые со времен финансового 

кризиса 2009 года, общемировое число патентных заявок снизилось 

на 3%, при этом масштабы деятельности в области товарных знаков 

и промышленных образцов возросли на 5,9% и 1,3% соответственно. 

Общее число заявок, поданных в мире в 2019 году составило: по 

патентам – 3,2 млн., в отношении полезных моделей – 2,3 млн., 

товарных знаков – 15,2 млн., промышленных образцов – 1,4 млн. 

Общее количество действующих патентов в 2019 году составило 

14,9 млн. Для сравнения, в 2014 году общее количество заявок, 

поданных на патенты, составляло 2,68 млн. [10]. 

Конечной целью политики в области интеллектуальной 

собственности является обеспечение устойчивого экономического и 

социального развития. Для этого необходимо расширять влияние 

интеллектуальной собственности на процессы производства и 

торговли, что позволит усилить обеспечение экономической 

безопасности стран, повысить конкурентоспособность экономики и 

успешно развивать бизнес.  

Как отмечает ученый Ю. В. Нечепуренко, общемировой 

тенденцией является увеличение доли заявок, подаваемых в 

региональные патентные ведомства, среди которых наиболее важную 

роль играет Европейское патентное ведомство, а для Республики 

Беларусь – Евразийское патентное ведомство.  

Тенденции последних лет также показывают, что 

определяющее место стран-лидеров в мировой экономике в первую 

очередь обусловлено развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности, связанных с использованием наукоемких 

технологий. Охрана прав на интеллектуальную собственность 
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существенно укрепляет рыночные и финансовые позиции 

организаций (предприятий), компаний и фирм, гарантирует 

безопасность кредитования, повышает надежность оценки стоимости 

интеллектуального продукта. В условиях рыночной экономики это 

позволяет препятствовать конкурентам копировать или подделывать 

продукты или услуги организации (предприятия),компании, фирмы; 

избегать непроизводительных вложений в исследования, разработки 

и маркетинг; создавать имидж организации (предприятия), 

компании, фирмы путем осуществления стратегии в области 

товарных знаков; вести переговоры о заключении соглашений о 

лицензиях и франшизах, основанных на интеллектуальной 

собственности; повышать рыночную стоимость организации 

(предприятия), компании, фирмы; способствовать притоку 

инвестиций; получать доступ к новым рынкам. 

Таким образом, в современных условиях экономического 

развития необходимо усиливать роль интеллектуальной 

собственности в построении высокотехнологичного бизнеса, 

определяющего конкурентоспособность на национальном и 

межгосударственном уровнях. 
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3.5. Політико-управлінські аспекти розвитку сучасного  

соціально-гуманітарного середовища  

 

В сучасному глобалізованому світі розвиток і підтримка 

соціально-гуманітарної сфери є важливим викликом як для державних 

так і для недержавних політичних інституцій. Технологічний прогрес, 

цифровізація, автоматизація в різних галузях суспільного виробництва 

неминуче призведе до зниження зайнятості населення, посилення 

соціальної напруги та суспільного невдоволення. Вже зараз можемо 

спостерігати в різних країнах різке зменшення кількості робочих 

місць, кризові економічні та фінансові явища. Безробіття, страх та 

наслідки пандемії в тій чи іншій мірі призводять до збільшення 

проявів агресії, протестних і деструктивних настроїв, морально-

культурної деградації суспільства. Відтак дослідження політико-

управлінських аспектів розвитку соціально-гуманітарного середовища 

на сучасному етапі є без сумніву актуальним.  

Розпочали вивчення даної проблеми такі зарубіжні та українські 

вчені як О. Дзоз, В. Дніпров, С. Кіндзерський, А. Колодій, О. Корх, І. 

Распопов, А.Решетніченко, В. Смолянюк та інші. 

Сприятливе соціально-гуманітарне середовище являє собою 

сукупність необхідних умов для максимального розкриття потенціалу 

як окремої особистості, так і суспільства загалом, створення рівних 

можливостей та гідних умов для реалізації інтелектуальних, творчих, 

культурних, організаційних та інших здібностей кожної людини. 

В Україні розвиток соціально-гуманітарного середовища, на 

наш погляд, є важливою умовою формування здорового суспільства, 

свідомих і активних громадян, небайдужих до власної держави. В 

даному контексті необхідним є людиноцентриське спрямування 

гуманітарної політики, утвердження європейських соціальних 

стандартів, акцентування уваги на посиленні людського капіталу як 

основного ресурсу для розвитку країни. Управлінцям варто згадати 
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про цінність інтелектуального потенціалу, освіти, професійного росту, 

здатність до інновацій та соціальну мобільність населення. 

У сфері освіти важливим, насамперед, є формування зрілої, 

освіченої і вільної особистості, здатної брати відповідальність на себе 

за розвиток власної держави, регіону, громади та родини, виховання 

патріотизму та національної гідності. 

 Наступним важливим кроком, на нашу думку, є гідна оплата не 

лише фізичної, але й інтелектуальної праці, захист прав людини, 

приватної та інтелектуальної власності, вибір та стимулювання 

пріоритетних для держави напрямів економіки, інвестування в 

розвиток науки та інновацій. 

Культурна політика повинна зосередитись на підтримці з боку 

держави талановитої молоді, м‘якій і толерантній популяризації 

українських традицій, звичаїв, літератури, музики, кіно, мистецтва, а 

також збільшенні україномовного контенту різноманітних ЗМІ, 

зокрема їх мотивування та заохочення шляхом податкових пільг чи 

дотацій за поширення україномовного патріотичного продукту.  

Не можемо залишити поза увагою сферу охорони здоров‘я, що є 

життєво важливою умовою існування населення. Тут необхідна тісна 

співпраця державних та недержавних медичних закладів, особливо в 

часи пандемії, забезпечення якісних медичних послуг, завершення 

медичної реформи з урахуванням пропозицій лікарської спільноти, де 

головною метою повинна бути безпека та здоров‘я пацієнтів, а не 

економічна чи політична доцільність.  

Безумовно вагомим аспектом розвитку соціально-гуманітарного 

середовища є вдосконалення системи соціального захисту, адресна 

соціальна допомога, підтримка материнства, сиріт, осіб з інвалідністю, 

людей похилого віку та інших незахищених верств населення, зважена 

демографічна політика тощо. 

Можемо погодитись з думкою А. Решетніченко [4], що лише 

гуманістична концепція здатна якісно підняти як рівень управлінської 

діяльності, так і рівень функціонування суб‘єктів управління. І досі 

властиві значній, а нерідко і переважній кількості суб‘єктів управління 

адаптивні та утилітарно проективні рівні управління і характер 

діяльності, з набуттям системою управління гуманістичного змісту 

здатні підняти рівень функціонування суб‘єктів управління до 

практичного вирішення завдань цілеспрямованого конструювання 

соціальної реальності, до надання процесам розвитку соціального 

буття спочатку креативного, а згодом і транзитивного характеру  
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Небезпеки і загрози руйнування гуманітарного простору такі: 

істотні відмінності в системах цінностей, світоглядних орієнтаціях 

різних груп суспільства, протилежні погляди на минуле і майбутнє 

нації, шляхи її подальшого поступу, що утворює підґрунтя для 

міжрегіональних, міжетнічних, мовних конфліктів, перешкоджає 

національній консолідації і позначається на успіхах державотворення. 

Український гуманітарний простір має лакуни, у яких формуються не 

громадяни з українською національною свідомістю, а населення, яке 

ідентифікує себе з іншими державами [1]. 

Значно підвищують рівень напруженості й конфліктності в 

гуманітарному просторі нашої держави суперечності у сфері 

конфесійної належності й міжконфесійних відносин, питання 

гармонійного співіснування різних етносів в одному державному 

об‘єднанні.  

Наявні проблеми також і з самоідентифікацією населення. Одна 

з причин цього полягає в тому, що Україна мала лише спорадичний 

досвід монолітного і цілісного існування, тривалий час її частини 

перебували в складі сусідніх держав на підневільних правах і під 

значним ідеологічним тиском. Проблема становлення національної 

ідентичності стає дуже важливою, оскільки вона виступає як синтез 

об‘єктивних і суб‘єктивних ознак нації. Її суть полягає в наявності й 

збереженні національно-культурного консенсусу з фундаментальних 

питань політичного, економічного і соціального життя, зовнішньої 

політики. Проблеми у цій сфері породжені відсутністю чіткої 

диференціації підходів і методів до їхнього аналізу та некоректним 

застосуванням термінології, яка описує ці процеси. Рівень активності 

використання термінології в публічному середовищі і ЗМІ випереджає 

наукове осмислення різних структурних елементів, «оперативних 

термінів», понять, за допомогою яких описується те чи інше явище. 

Термінологічні поля, породжені цими термінами, відображають не 

тільки різну «географію мов», а й різні типи історичного розвитку та 

відмінні процеси становлення політичної й інтелектуальної культури» 

(наприклад, різні тлумачення понять «нація», «національна меншина» 

на академічному і законодавчому рівнях). Розмитість деяких 

основоположних понять ускладнюють пізнавальний процес і 

створюють у суспільстві додаткову напругу [3]. 

Українські автори Кірєєва О., Хміль Т., Голубчик Г. у своєму 

дослідженні наголошують, що відсутність цілісності й повноти 

гуманітарного простору ускладнює ціннісно-світоглядне 
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розшарування українського суспільства, негативно позначається на 

забезпеченні національної єдності та соборності України. Послідовне 

впровадження державної гуманітарної політики, яка у своїй основі 

спиратиметься на національно-культурні, історичні традиції 

українського народу, сучасні соціально- економічні, політичні й 

соціокультурні реалії, сприятиме формуванню національної 

ідентичності, консолідації суспільства. Гуманістична європейська 

традиція, закладена в сучасній моделі публічного управління, – дуже 

гнучка, проте може бути побудована лише на основі розвинутого 

громадянського суспільства [2]. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що впродовж останніх років 

політики звернули увагу на важливість розвитку соціально-

гуманітарного середовища в Україні. Зокрема, було розроблено 

Концепцію гуманітарного розвитку України[5], проаналізувавши яку, 

можемо виокремити пріоритетні завдання гуманітарного розвитку 

держави на сучасному етапі: впровадження нових соціальних 

стандартів та стандартів здорового способу життя; гармонізація 

міжетнічних та міжконфесійних відносин; розвиток освітнього і 

наукового простору; забезпечення прав людей з особливими 

потребами та обмеженими фізичними можливостями; гарантія прав 

людини на безпечне довкілля; дотримання принципів гендерної 

рівності; розвиток діалогу держави і громадянського суспільства; 

захист культурної спадщини та вільний доступ населення до 

культурних надбань. 

Реалізація даної Концепції сприятиме утвердженню 

демократичного, консолідованого суспільства, де знання та 

можливості їх практичного застосування є важливим засобом 

самореалізації і розвитку особистості, і тим самим сталого розвитку 

держави; покращить фізичне та моральне здоров‘я населення, 

сприятиме соціально-культурній активізації громадянина та 

громадянського суспільства. 
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3.6. Видатки соціального призначення міського бюджету 

та критерії їх оптимізації у контексті забезпечення 

бюджетної безпеки 

 

Бюджетна безпека країни, перш за все, визначається 

абсолютними розмірами державного та місцевих бюджетів як у 

розрізі дохідної, так і видаткової частини. Проте абсолютний розмір 

бюджету не може бути об‘єктивним критерієм оцінки стану безпеки 

бюджетної сфери. Більш якісно про це може свідчити оцінка рівня 

бюджетної безпеки щодо виконання плану видаткової части місцевих 

бюджетів з метою зменшення потенційних ризиків впливу на 

економіку країни. 

Саме аналіз видаткової частини місцевих бюджетів є особливо 

актуальним в контексті постійного зростання соціально-економічних 

потреб територій. Для оцінки ролі та значення видатків у розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць і бюджетної системи 

держави, а також з метою дослідження проблемних питань 

забезпечення бюджетної безпеки органів місцевого самоврядування 

проведемо аналіз динаміки та структури видатків місцевого бюджету 

на соціальну сферу на прикладі бюджету м. Кам‘янського за період 

2016-2020 рр. [1]. 

Бюджет м. Кам‘янського – бюджет місцевого самоврядування, 

зведений бюджет міста включає міський бюджет та селищний 

бюджет смт Карнаухівка. 

За доходами та видатками запроваджено казначейське 

обслуговування бюджету м. Кам‘янського. Звіти про виконання 

бюджету складаються щомісячно. Річні та квартальні звіти про 

виконання міського бюджету затверджуються міською радою за 

поданням виконавчих органів ради. 

У місті Кам‘янському забезпечується висока ефективність 

соціальної політики, дотримуються норми чинного законодавства у 

цій сфері. 

Кам‘янське – місто обласного значення Дніпропетровської 

області, з населенням 233358 мешканців (станом на 01.01.2020 р.) та 

загальною площею 138 км².  
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Рисунок 1. Герб м. Кам‘янське 

 

Варто відмітити, що зростання видаткової частини місцевих 

бюджетів, у першу чергу, викликано постійним підвищенням рівня 

мінімальної заробітної плати, тарифів на комунальні послуги, 

зростанням цін на енергоносії, продукти харчування, медикаменти, 

незадовільним станом інфраструктурних об‘єктів, що перебувають у 

комунальній власності, а також обсягу міжбюджетних трансфертів з 

Державного бюджету України.  

Відповідно до Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

основними повноваженнями органів місцевого самоврядування 

базового рівня у сфері соціального захисту населення визначено 

забезпечення розвитку об‘єктів соціального та культурного 

призначення та надання соціальної допомоги через територіальні 

центри. 

У цілому за період виконання видатків соціального 

призначення міського бюджету міста Кам‘янського за 2016-2020 рр. 

відбулися такі зміни: спостерігається недовиконання плану 

характерне за усіма статтями цих видатків у межах 6%. 

Співставлення планових та фактичних витрат на освіту показує 

максимальний рівень виконання показника упродовж 2016 р. – 99%, 

у 2017-2020 рр. показники знизилися до 94,4% , 96,4% , 94,0% та 

95,8% відповідно (рис. 2).  
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Рисунок 2. Співставлення планових і фактичних показників видатків 

на освіту міського бюджету міста Кам‘янського за 2016-2020 роки, % 

 

Виконання міського бюджету за видатками на охорону 

здоров‘я міста Кам‘янського засвідчує постійне недовиконання 

показника за період дослідження: 98,7%, 96,7% , 97,6% , 95,7% та 

88,9% відповідно (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Співставлення планових і фактичних показників видатків 

на охорону здоров‘я міського бюджету м. Кам‘янського 

за 2016-2020 роки, % 
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Найвищий рівень виконання видатків спостерігається за 

показником «Соціальний захист та соціальне забезпечення». Так, 

99,8% видатків було забезпечено фінансуванням у 2016 р., 99,1% – у 

2018 р. Недовиконано більш ніж 5% у 2017 р. – 95,8% та 2019 р. – 

94,9%, та недовиконано майже 10% у 2020 р. – 90,7% (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Співставлення планових і фактичних показників видатків 

на соціальний захист та соціальне забезпечення міського бюджету 

міста Кам‘янського за 2016-2020 роки, % 
 

Постійне недовиконання планових показників спостерігається 

за видатками на культуру і мистецтво: 97,8%, 92,7%, 95,7%, 94,2%, 

98,7% за роками дослідження відповідно (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Співставлення планових і фактичних показників видатків 

на культуру та мистецтво міського бюджету міста Кам‘янського за 

2016-2020 роки, % 
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Оцінка показників табл. 1 свідчить, що понад 3/4 усіх коштів 

бюджету м. Кам‘янського витрачається на забезпечення соціальних 

потреб. Так, питома вага цієї групи видатків упродовж 2016-2020 рр. 

становила в середньому 70% від загального обсягу видатків. Однак їх 

абсолютний обсяг спочатку стабільно зростав: від 1375,8 тис. грн. у 

2016 р. до 1981,1 тис. грн. у 2018 р., а потім зменшувався: 2019 р. – 

1856,6 тис. грн., 2020р. – 1364,8 тис. грн. 
 

Таблиця 1 

Частка видатків на соціальну сферу у видатках міського бюджету 

міста Кам‘янського за 2016-2020 рр., тис. грн., % 
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У 2020 р. структура видатків міського бюджету м. Кам‘янського 

зазнала незначних змін порівняно з попередніми роками за усіма 

статтями видатків, окрім статті «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення». На сьогодні серед видатків на соціально-культурну 

сферу суттєвими за обсягом та часткою за період дослідження є 

видатки на освіту (в середньому 45% від усіх видатків міського 

бюджету), видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення 

(середнє значення – 29%) та охорону здоров‘я (20%).  

На основі даних табл. 1 проведемо аналіз динаміки обсягу та 

структури видатків на соціальну сферу міського бюджету м. 

Кам‘янського у 2016-2020 роках. 

Серед видатків міського бюджету на соціально-культурні цілі 

значними обсягами вирізняється фінансування освіти. Упродовж 

2016-2020 рр. видатки за даною статтею зросли від 518,5 тис. грн. до 

948,5 тис. грн., що становило 69,5% у 2020 р. від загального обсягу 

видатків бюджету м. Кам‘янського. Освіта належить до галузей 

нематеріального виробництва, тому основну частину витрат на 

надання відповідних послуг становить зарплата. Питома вага 

видатків на освіту суттєво зменшилася до 33,7% у 2017 р. за рахунок 

недовиконання плану на 5,6% у цьому році.  

Питома вага видатків на соціальний захист і соціальне 

забезпечення за період аналізу суттєво зменшилась до 5,4% у 2020 р. 

порівняно з 24,8% у 2019 р. Оцінка динаміки даної групи видатків 

упродовж аналізованого періоду свідчить про їх збільшення від 

484,4 тис.грн. у 2016 р. до 766,0 тис. грн. у 2018 р., та зменшення до 

73,8 тис. грн. у 2020 р.  

Частка видатків у галузі медицини, не зважаючи на те, що 

триває медична реформа, має тенденцію до зменшення фінансування 

з 22,2% у 2016 р. до 15,6% у 2020 р., основними статтями видатків на 

охорону здоров‘я залишається заробітна плата. 

Видаткова частина міського бюджету м. Кам‘янського за 

останні 5 років відображає наслідки економічних і соціальних 

процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо 

пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво 

впливають на загальний соціальний стан у державі й насамперед на 

рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними 

послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної 

захищеності на випадок не передбачуваних обставин [2, с.80].  
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Рисунок 6. Співвідношення частки видатків соціального призначення 

з іншими видатками міського бюджету м. Кам‘янського 

у 2016-2020 рр., % 

 

Діаграма рис. 6 ілюструє, що останні 2 роки спостерігається 

тенденція до зменшення частки видатків соціального призначення. 

Разом з тим найбільший обсяг коштів міського бюджету 

спрямовується на фінансування освіти, соціальний захист та 

медицину. 

Фінансове забезпечення та фінансова стійкість місцевого 

бюджету характеризується наявними ресурсами та відображає 

спроможність місцевих органів влади виконати покладені на них 

завдання відповідно до законодавства, тобто фінансову 

забезпеченість можна трактувати як збалансованість між потребами 

міста та його можливостями. Проведене дослідження видатків 

місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації також 

дозволяє зробити висновок, що майже за всіма статтями видатків є 

відхилення фактичних показників від планових. 

У цілому проведений аналіз рівня виконання видатків міського 

бюджету м. Кам‘янського в контексті забезпечення бюджетної 

безпеки дозволив оцінити управління бюджетною безпекою України 

як незадовільне, головними причинами чого є зростаючий 

бюджетний дефіцит і покриття його за рахунок зовнішніх 

запозичень, високий рівень дотаційності місцевих бюджетів, низький 

рівень контролю у фінансово-бюджетній сфері [3, c. 352]. 

Виявлені диспропорції у структурі видатків місцевих бюджетів 
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структури видатків місцевих бюджетів за встановленими критеріями 

є одним з основних завдань в управлінні бюджетними коштами.  

У результаті проведеного дослідження запропоновано критерії 

оптимізації видатків місцевих бюджетів, які представлені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Критерії оптимізації видатків місцевих бюджетів України 

Види 

видатків 
відповідно 

до 

функцій  

Критерії оптимізації видатків місцевих бюджетів 

За показниками результативності За темпами зростання 

Умови 

оптимальності 

Додаткові 

умови  

оптимальност
і 

Умови 
оптимальност

і 

Додаткові 
умови 

оптимальності 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
а 

Зростання валового 

регіонального продукту 
(ВРП), інвестицій, 

експорту та скорочення 

імпорту, ефективне 
дефіцитне фінансування 

підвищення 

конкурентоспроможності 
регіональної економіки 

Темпи 

зростання ВРП 
мають 

забезпечувати 

не тільки 
відновлення 

економіки, але 

й прогресивний 
розвиток 

Залежать від 

динаміки ВРП 
та пріоритетів 

регіону 

Посилений 

контроль за 
цільовим 

використанням 

бюджетних 
коштів 

С
о
ц

іа
л
ь
н

а 

Підвищення соціальних 

стандартів, зниження 

безробіття 

Зниження 

рівня бідноті 

Не 

перевищують 

темпи 
зростання ВРП 

Темпи 

зростання 

можуть 
перевищувати 

темпи 

зростання ВРП 
у період кризи 

У
п

р
ав

л
ін

сь
к
а 

Поліпшення позицій у 

регіональних та 
міжнародних рейтингах 

ведення бізнесу 

Зменшення 

рівня 
бюрократії, 

корупції, 

підвищення 
якості 

управлінської 

діяльності 
регіону 

Не 

перевищують 
темпи 

зростання ВРП 

Перевищення 

допускається у 
короткостроков

ому періоді при 

здійсненні 
масштабних 

реформ 

 

Розрив між доходами і видатками бюджету покривається за 

рахунок дефіцитного фінансування. Наслідки дефіцитного 

фінансування залежать не тільки від його обсягів, але і від напрямів 

використання фінансових ресурсів, мобілізованих на покриття 

дефіциту бюджету. Межі дефіцитного фінансування визначаються 

векторами розвитку економіки (традиційний чи інноваційний), рівнем 

економічного потенціалу країни та джерелами покриття дефіциту не 

тільки в короткостроковому, але і довгостроковому періоді.  
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В Україні для відновлення економіки дефіцитне фінансування 

є необхідним, оскільки внутрішніх резервів інвестиційних ресурсів у 

достатньому обсязі вона не має. Обсяги дефіцитного фінансування 

для української економіки на сучасному етапі розвитку визначаються 

обсягом накопиченого зовнішнього боргу, станом торгового балансу, 

розривом між наявним обсягом фінансових ресурсів та потребою у 

фінансуванні державного сектору тощо. Небезпека полягає в тому, 

що більшість чинників, які зумовлюють потребу в дефіцитному 

фінансуванні формують пасивний дефіцит бюджету, тому 

продовження поточної політики дефіцитного фінансування в Україні 

в найближчому майбутньому може спричинити боргову кризу. 

Враховуючи досвід країн, у яких дефіцитне фінансування 

стало одним з факторів економічного розвитку, Україні необхідно 

визначити точки росту економіки, фінансування яких забезпечить не 

тільки відновлення економіки, але і її розвиток. 
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3.7. Развитие женского предпринимательства 

в Республике Беларусь 

 

Женское предпринимательство с каждым годом играет все 

большую роль в развитии Республики Беларусь, как с экономической 

точки зрения (увеличение количества женщин-предпринимателей), 

так и социальной (формирование предпринимательской ролевой 

модели). По итогам 2018 года в стране насчитывалось более 57 тыс. 

женщин-предпринимателей, что составляло 31,5 % от общей 

численности предпринимателей [1]. Республика Беларусь приняла на 

себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития 

(ЦУР). Содействие развитию женского предпринимательства 

определено в качестве важного направления достижения ЦУР №5 

«Гендерное равенство» [2].  
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Поддержка женского предпринимательства в Республике 

Беларусь осуществляется по следующим направлениям: 

 поддержка потенциальных-женщин предпринимателей 

(в основном, безработных); 

 поддержка действующих женщин предпринимателей 

(в основном, частными инициативами). 

Инициативы в направление данных категорий 

предпринимательства реализуются через общую практику 

поддержки малого и среднего бизнеса. Правовая и 

институциональная основа, а также инфраструктура поддержки 

малого и среднего бизнеса не дифференцированы по гендерному 

признаку. Среди инструментов поддержки предпринимательства 

отдельной программы, направленной на женщин-предпринимателей 

(потенциальных или действующих) нет. При этом очевидна 

некоторая несогласованность стратегических государственных 

программ с точки зрения развития женского предпринимательства, 

что, в свою очередь, актуализирует необходимость принятия 

специальной программы [3]. 

Для повышения конкурентоспособности безработных женщин 

на рынке труда реализуется ряд мер государственной политики . 

Безработные женщины , зарегистрированные в органах 

государственной службы занятости населения , имеют возможность 

получения новой профессии либо повышения квалификации , 

обучения основам предпринимательства и получения финансовой 

помощи на открытие собственного бизнеса. Они обучаются новым 

профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. Обучение 

проводится по 100 востребованным направлениям , 20% из которых 

интегрированные – дающие возможность получения двух и более 

профессий. В 2019 году на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации направлено 2,1 тыс. 

безработных женщин, с 2017 по 2019 год – почти 9 тыс. женщин, что 

составляет 37 % от общего количества [4].  

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 года №409-З 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О занятости населения Республики Беларусь» [5] предусмотрено, 

что граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 

могут быть направлены органами по труду , занятости и социальной 

защите на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации или обучающие курсы за счет средств 
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государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения и получать при этом стипендию. За 2017-2019 годы почти 

300 женщин воспользовались данным правом [4].  

Помимо этого, женщины имеют возможность получения 

государственных субсидий для организации своего бизнеса. 

Содействие в организации предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности безработным осуществляется органами по 

труду, занятости и социальной защите с учетом социально-

экономической ситуации и положения на рынке труда в 

административно-территориальных единицах республики и 

выражается в ее организационном и методическом обеспечении, а 

также в финансовой поддержке. 

Активно женское предпринимательство в стране 

поддерживается частными инициативами, среди которых следует 

выделить банковский сектор. Так, в ОАО «Белинвестбанк» создан 

Центр поддержки и развития женского предпринимательства 

(ЦПРЖП) [6]. В структуре клиентской базы малого и среднего 

бизнеса ОАО «Белинвестбанк» женский бизнес составляет 36 % – 

это свыше 11 тысяч клиентов. За период с 01.07.2018г. по 

01.07.2019г. количество выдаваемых кредитов субъектам женского 

предпринимательства возросло почти в два раза. По оценкам 

специалистов банка основные проблемы, с которыми сталкиваются 

бизнес-леди, – нехватка знаний в финансовой сфере и 

отсутствие средств для начала и развития своего дела. Работа 

созданного центра организована по нескольким направлениям. 

Предстартовая поддержка женского бизнеса рассчитана на тех, кто 

только планирует начать собственное дело. Она включает курсы, 

образовательные семинары и коучинги для получения деловых 

навыков. Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-

леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на 

качественно новый уровень. В рамках данного направления банк 

оказывает содействие в получении финансовых и технических 

ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие 

мероприятия, внедряет специальные банковские продукты, услуги и 

сервисы для женщин в бизнесе. В целях повышения уровня 

финансовых знаний в ОАО «Белинвестбанк» планируется создание 

Школы женского бизнеса и открытие специализированного офиса – 

уникального пространства для бизнес-леди.  
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Республика Беларусь до 2020 года не входила в GEM. Впервые 

«Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM). Беларусь 

2019/2020» был презентован в июле 2020 года [7]. Данные для 

мониторинга были получены в результате опроса, проведенного в 

мае-июне 2019 года компанией MIA Research [8]. Показатели GEM 

представлен и в гендерном разрезе, что позволяет оценить развитие 

женского предпринимательства в нашей стране и провести 

компаративный анализ. 

Гендерная структура белорусского предпринимательства 

соответствует мировой структуре , где мужчины преобладают 

практически на всех стадиях развития бизнес (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Гендерная структура показателей развития 

предпринимательства в Республике Беларусь в 2019 году 
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(рисунок 2). Уровень устоявшейся предпринимательской 

деятельности – 3,4 % среди мужчин и 2 % среди женщин. Такие 

значения показателей схоже со странами-соседями. Исключением 

является Польша, где наблюдаются незначительная гендерная 

разбежка между показателями. Одним из потенциальных объяснений 

этого может быть недавно проведенная в Польше реформа служб по 
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уходу за детьми и дошкольному образованию, которая привнесла 

определенные улучшения в развитие инфраструктуры ухода за 

детьми, тем самым облегчив для женщин процесс ухода в бизнес.  

 

 
Рисунок 2. Показатели развития предпринимательства в гендерном 

разрезе в Республике Беларусь и зарубежных странах в 2019 году 

 

Белорусские мужчины -предприниматели более оптимистично 

оценивают благоприятные условия ведения бизнеса . В частности , 

45,5 % мужчин-предпринимателей считают , что в стране созданы 

благоприятные условия для открытия нового бизнеса, тогда как лишь 

30,9 % женщин-предпринимателей с ними согласн . Если говорить о 

страхе провала , то среди предпринимателей доля женщин , 

отметивших страх неудач как фактор , препятствующий реализации 

бизнес-идеи, выше, чем среди мужчин (16 % женщин и 9,7 % 

мужчин).  
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Среди не предпринимателей наблюдается лишь одно 

существенное различие в оценках собственных знаний и опыта . 

Существенно меньшая доля женщин (30,1 %) положительно оценила 

собственные бизнес- способности, тогда как мужчины оказались 

более уверены в собственных навыках и знаниях (45,7 %).  

Среди причин, препятствующих открытию бизнеса гендерный 

разрыв наблюдается в оценке уверенности в собственных силах и 

оценке бизнес-возможностей (рисунок 3). Так, на отсутствие 

уверенности в собственных силах для ведения бизнеса ссылаются 23 

% женщин и 13 % мужчин. Неблагоприятные бизнес-возможности 

более значимы для мужчин: 23 % мужчин оценили бизнес-

возможности как неблагоприятные и только 16 % женщин выделили 

данную причину. 

 

 
 

Рисунок 3. Причины, препятствующие открытию бизнеса среди 

мужчин и женщин в Республике Беларусь 
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Отечественная практика поддержки женского 

предпринимательства находится на стадии становления и, 

несомненно, должна соответствовать как тенденциям его развития и 

действующей модели государственного управления, так и учитывать 

передовой зарубежный опыт. Практика поддержки женского 

предпринимательства в зарубежных странах имеет четко 

выраженные черты (целевая направленность; функционализация; 

применение системного и процессного подходов), которые 

целесообразно адаптировать к отечественной практике в 

направление ее развития и углубления стратегического ориентира. 
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імені О. М. Бекетова. 

Видавництво висловлює щиру подяку колективу авторів за їх 

роботу та особистий внесок у розвиток наукових досліджень. 

Матеріал колективної монографії є підґрунтям для подальших 

наукових розробок щодо специфіки розвитку сучасного соціально-

гуманітарного середовища. 
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