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Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки

УДК 001.3:174
Ю. О. Мєлков
І. П. Бідзюра
Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

НАУКОВА КУЛЬТУРА
ТА ВИКЛИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 5–23
Розглядається філософський аспект такого феномену, як академічна доброчесність, що досі вивчався переважно лише у соціологічному чи юридичному
ракурсах. Здійснюється спроба розкрити причини
академічної недоброчесності загалом та плагіату зокрема як у середовищі наукової спільноти, так і серед
студентів вищих навчальних закладів, спираючись на
класичні уявлення про цінності й імперативи наукової
діяльності та про місію університету. Також окреслено можливі шляхи відповіді на виклики академічній
доброчесності, що у загальних рисах полягають у залученні студентів до традицій, ідеалів і норм наукової
культури.

Тематика академічної доброчесності є відносно новою для вітчизняного наукового дискурсу. Актуалізувалася вона завдяки Закону України “Про
освіту” [4], що набрав чинності 28 вересня 2017 р. Уперше в історії української науки цьому явищу була присвячена окрема стаття законодавчого
акта, в якій для всіх рівнів освіти сформульовано види порушень академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. Водночас зазначені організаційно-правові норми ще не знайшли свого належного
та повномірного осмислення: ця проблема виступає на сьогодні предметом
розгляду переважно в аспекті соціології науки та соціології освіти, зокрема,
в якості теми для опитування студентської молоді щодо знання та дотримання її представниками норм академічної доброчесності [1; 6; 13]. Лише у
2016 р. з’явилася перша спроба систематично дослідити цей феномен у більш
широкому ракурсі — збірник статей “Академічна чесність як основа сталого
розвитку університету”, серед матеріалів якої увагу привертає, насамперед,
огляд кола проблем і присвяченої ним літератури, особливо західної [16], а
також розгляд юридичних і освітніх аспектів означеної тематики [2]. Утім
широкої філософської реконструкції викликів (особливо причин феномену академічній доброчесності) ще бракує, тому здійснення такої спроби і є
метою статті.
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Для успішного подолання відповідних порушень указаний феномен має
бути розглянутий не сам по собі, а в контексті наукової культури як такої. Проте зручну вихідну точку для розгляду проблеми академічної доброчесності
становлять згадувані соціологічні опитування, оскільки вони демонструють
вельми цікаві та показові результати. Як випливає з емпіричних досліджень,
проведених харківськими вченими, більше ніж 90 % українських студентів
використовує плагіат у тій чи іншій формі [1, 14]. Цифра ця виглядає на перший погляд вкрай значною та вражаючою, наочно демонструючи й нагальну актуальність розгляду відповідної теми. Виходячи з таких показників,
О. М. Кислова та І. І. Кузіна називають ситуацію, що склалася, “катастрофічною” та роблять висновок про те, що “академічна недоброчесність в українських реаліях переросла всі мислимі межі, перетворивши академічну культуру на антикультуру, яка згубно впливає на все суспільство в цілому” [6, 8].
Проте робити такі висновки не зовсім коректно, якими би переконливими не
виступали самосвідчення з боку студентів про зловживання ними плагіатом
та іншими формами порушення академічної доброчесності. Адже, передусім,
стан справ у інших країнах, включаючи найбільш розвинені в науковому й
економічному відношенні, не настільки вже й суттєво відрізняється від ситуації в Україні: наприклад, за даними одного з провідних світових дослідників
теми плагіату, американця Дональда Мак-Кейба, якому ми багато в чому й
зобов’язані артикуляцією у науковому дискурсі самого поняття академічної
доброчесності, норми цієї останньої порушує не менше ніж 75 % студентів
вищих навчальних закладів США [25, 10]; дослідження за участю польських
студентів демонструють, що майже 84 % здобувачів ступеня бакалавра у цій
країні порушують норми академічної культури [13, 35]; Я. І. Гілінський називає “тотальний плагіат” нормою російського наукового життя, вказуючи,
що 80–90 % студентів скачують курсові роботи та реферати з Інтернету або
переписують їх із кількох книг чи підручників [3, 141] тощо.
Звичайно, поширеність проблеми в усіх країнах аж ніяк не робить її менш
значимою чи актуальною на наших теренах. Проте така картина вочевидь
вимагає постановки питання про плагіат у більш глобальній перспективі як
про феномен, властивий загалом науці на сьогоденному етапі її розвитку, а
не як про особливість суто українських реалій (хоча наявність в академічній
доброчесності певних “національних ознак” також не можна заперечувати).
А це виступає ще однією причиною для оцінювання висновку про “катастрофічність” стану української академічної культури як поспішного та поверхневого — з огляду на, так би мовити, неісторичність такого підходу. Адже
такі соціологічні опитування можуть свідчити лише про зовнішню сторону
ситуації, що склалася, але не про причини її формування та не про глибинне
розуміння студентами сутності феномену академічної доброчесності, норми якої вони, за їх же свідченням, порушують. Інакше кажучи, “катастрофічною” можна назвати ситуацію, яка становить значне, радикальне погіршення стану справ, що існував раніше, але сама вже актуалізація цього
питання як такого, що стосується надзвичайно великої кількості студентів
вищих навчальних закладів усього світу, визначає новизну такої ситуації
6

щодо традицій і реалій наукової діяльності попередніх століть і навіть десятиліть.
А тому слід, насамперед, зазначити, що тематика академічної доброчесності виступає одним із аспектів ширшої проблеми співвіднесення науки
із цінностями, що вже кілька десятків років знаходиться у фокусі уваги дослідників у галузі філософії та методології науки та яка також значно активізувалася за доби становлення та розвитку постнекласичного типу наукової
раціональності, що характеризується орієнтацією на врахування ціннісних
факторів у складі пояснюючих положень науки. Мабуть, історично першу
й досі чинну спробу сформулювати етичні норми наукової діяльності було
здійснено одним із засновників соціології науки Робертом Мертоном у
1942 р. Кодифікуючи те, що він називав “етосом науки”, американський дослідник виділяв чотири категорії інституціональних імперативів цього виду
людської діяльності: 1) це універсалізм, що припускає надособистісний характер наукового знання, незалежність результатів наукової діяльності від особистісних характеристик ученого, підкреслюючи несумісність об’єктивності
результатів пізнання з будь-якого роду партикуляризмом, прикладом якого
служать провалені історичні спроби створити “національну науку”, наприклад, у Німеччині у 30-ті роки або у Радянському Союзі наприкінці 1940-х
[20, 271]; 2) імперативом науки виступає комунізм — у сенсі принципової
установки на вільну передачу плодів праці у загальне користування: “Претензії вченого на “його” інтелектуальну “власність” обмежуються визнанням і
повагою…” [20, 273]; 3) компонентом наукового етосу виявляється незацікавленість — безкорисливість наукової діяльності, що не має перед собою жодних інших інтересів, окрім осягнення істини; 4) нормою науки виявляється
так званий організований скептицизм, установка одночасно інституціональна
й методологічна, що передбачає об’єктивний аналіз і виключення некритичного сприйняття будь-якого предмета.
Р. Мертон неодноразово підкреслював, що досліджує та формулює
саме інституціональні етичні цінності науки, а не особистісні й не мотиваційні. Однак визначені їм аксіологічні основоположення варто було б відносити
скоріше до моралі, ніж до власне етосу науки, тобто до ідеальних норм, а не
до реально існуючих звичаїв. Ця діалектична суперечність відображає свого
роду подвійність та ієрархічність самого феномену цінностей: якщо мораль
становить собою моральність як повинність, моральність артикульовану, вербалізовану та ясно відображену у формі загальнообов’язкових приписів, заповідей, кодексів, то етос — це моральність невідрефлексована, але така, що
фактично існує у побуті та звичаях конкретної спільноти в окремий історичний період [7].
Численні критики мертонівського підходу звертали увагу на невідповідність його формулювань реальним, наявним практикам, особливо з урахуванням історичної динаміки та властивої різним країнам і культурам локальної специфіки цих останніх: сформульовані імперативи “наукового етосу”
залишаються класичним ідеалом проголошуваних, але вже не статистично
виконуваних норм. У чому причина такої розбіжності? Для відповіді на це
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питання корисно буде звернутися до історичного ракурсу досліджень, що
були проведені ростовським мислителем Михайлом Петровим, одним із фундаторів сучасної соціології науки: зокрема, він демонструє, що кілька століть
європейську науку розвивали переважно англійці (причому, молодші сини
аристократів), які не мали проблем із матеріальним забезпеченням і отриманням якісної університетської освіти, проте займатися політикою чи сільським господарством вони не могли через традиційний британський майорат,
а тому свій вільний час вони віддавали науковим дослідженням [10, 31–32].
І ці дослідження, таким чином, дійсно виявлялися безкорисливими та незацікавленими (принаймні в аспекті прибутку, оскільки роль прагнення до слави
в якості побічного стимулу до наукового пошуку мертонівськими етосними
імперативами не заперечується).
Проте у ХХ ст. така картина дещо змінюється: наука поступово перетворюється на масове заняття. Чи можна реально вимагати від усіх численних
представників армії “наукових працівників” якщо не дотримання принципу
безкорисливості, то хоча б відповідності ідеалу наукової новизни? Навіть
найфундаментальніші відкриття минулих десятиліть здійснювалися кількома видатними ученими незалежно й практично водночас; окрім цього,
неухильно зростають складність і вартість експериментального обладнання
для багатьох провідних галузей природознавства (фізика, хімія, не кажучи
вже про кібернетику чи енергетику), а це поступово трансформує дослідницьку діяльність на галузь вельми затратну, яка напряму залежить від державних або приватних інвестицій. Так, уже у середині минулого століття
А. Ейнштейн приходив до сумного висновку, що майже всі учені знаходяться
“у повній економічній залежності”, а “число вчених, що володіють відчуттям
соціальної відповідальності, є настільки незначним, що вони не можуть визначати напрями досліджень” [17, 152]. Тим більше навряд чи можна чекати
“відчуття соціальної відповідальності” від осіб, які приймають рішення про
надання згаданих інвестицій, тобто політиків або бізнесменів, що вони як за
фахом, так і за складом характеру є максимально далекими від наукової культури загалом і від універсалізму та безкорисливості пошуку істини зокрема.
Проте слід зауважити: зростання значення наукової діяльності у суспільстві ХХ ст. супроводжувалося зростанням соціального престижу занять
наукою, а як наслідок — прагненням долучитися до неї з боку тих самих урядовців і посадовців, які займають відповідальні позиції у згаданих державному і приватному секторах. Звичайно, що і схильності, і часу для власне пізнання вони, як правило, позбавлені, а тому не випадково, що чималу роль в
актуалізації теми академічної доброчесності грали та грають всілякі скандали, пов’язані з корупцією в науці та “фальшивими” дисертаціями міністрів та
інших представників влади. Мабуть жодна розвинена країна не уникла такого роду пікантних проблем. Наприклад, у 2011 р. пішов у відставку міністр
оборони Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг, звинувачений у запозиченнях з чужих робіт при написанні своєї докторської дисертації; у тому самому
році подібна доля спіткала і заступника голови Європарламенту Сильвана
Кох-Мерин, а на початку 2013 р. — навіть Федерального міністра освіти та
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досліджень Аннетте Шаван. В останньому випадку звинувачення у плагіаті стосувалися дисертаційної роботи, написаної аж за 33 роки до того, і рада
філософського факультету вищого навчального закладу в Дюссельдорфі, де
ця праця була захищена у 1980 р., проголосувала за позбавлення міністра наукового ступеня. Подібні випадки трапилися й у Румунії, і в Угорщині, де
ступенів були позбавлені відповідно прем’єр-міністр Віктор Понта та президент Пал Шмітт (для останнього це призвело також і до відставки). Мабуть в
Україні ситуація із “ученими-посадовцями” не є радикально відмінною, хоча
увага та тиск громадськості відчувається у нас набагато менше: як підкреслює
В. Радуєв, який і підсумував означені випадки “дисертаційних скандалів”,
більшість задіяних у них західних політиків не визнали своєї провини та бажали б залишитися на своїх посадах, але були вимушені піти у відставку саме
завдяки несприятливій щодо них громадській думці та нетерпимості з боку
суспільства, якого на наших теренах вочевидь і бракує [12]. Навряд чи потрібно окремо доводити, що означені посадовці аж ніяк не можуть бути представлені в якості взірців наукової моральнісності та академічної культури.
Утім ситуація з політиками-плагіаторами може бути лише тією “верхівкою
айсбергу”, яка добре свідчить про стан справ у сучасній “масовій” і комерціалізованій науці в цілому — зокрема й стосовно співвіднесення суб’єктної
моралі та академічної культури і безсуб’єктного за визначенням своїм етосу.
Хоча це й не є поки що предметом окремих і масштабних соціологічних досліджень, нам здається, що моральні імперативи науки можуть бути виражені з
належною повнотою й у діяльності навіть однієї-єдиної людини, яка й виступає в цьому випадку дійсним суб’єктом наукових цінностей, загалом суб’єктом соціальної творчості. Як приклад можна навести особистість і творчу
біографію російського математика Григорія Перельмана, який не стільки ототожнює себе з інституціоналізованою та респектабельною науковою спільнотою, скільки протиставляє себе такій спільноті, як і прийнятим у її лавах
етосним нормам. Цей учений наочно демонструє можливість у наші дні керуватися у науковій діяльності саме імперативом безкорисливого пошуку істини (при чому безкорисливого не лише у матеріальному, а й у “моральному”
сенсі, тобто не жадаючи жодних почестей і навіть визнання, відмовляючись
від будь-яких відзнак і нагород). Так, у статті американських дослідників
Сільвії Назар і Девіда Грубера, присвяченій історії доказу гіпотези Пуанкаре та свого роду закулісної боротьби серед шановних членів світової математичної спільноти за право вважатися автором цього доказу, наводиться рідке
свідчення самого Г. Я. Перельмана, який пояснює своє рішення відмовитися
від будь-яких премій і посад у знак своєї категоричної незгоди із прийнятими у науковій спільності моральними настановами: “Чужинцями визнаються не ті люди, які порушують етичні стандарти, — це люди подібні до мене
виявляються в ізоляції… Звичайно, серед математиків є безліч більш-менш
чесних людей. Але майже всі вони — конформісти. Самі вони більш-менш
чесні, але терплять і тих, хто нечесний” [21, 57]. Під нечесністю тут можна
зрозуміти не тільки й не стільки плагіат, скільки порушення багатьох інших
норм академічної доброчесності, включаючи як “комунізм”, так і згадану без9

корисливість пошуку істини. До речі, до такого сумного висновку доходить і
Я. І. Гілінський, вказуючи на те, що порушення академічної доброчесності
стало на сьогодні стандартною практикою: “Соромно тепер у науковій спільноті не красти чужі думки та тексти, а противитися цьому, воліючи “правди”
[3, 145].
Щодо особистості Г. Я. Перельмана, то автори цитованої статті наводять
також і коментар М. Л. Громова, який може служити ще одним свідченням
на користь немеркнучої актуальності мертонівських моральних імперативів і нечисленності “праведників науки”, що ці імперативи в собі втілюють:
“Аби здійснити велику справу, потрібно мати чистий розум. Ти можеш думати тільки про математику. Все інше — людська слабкість. Прийняти премію
значить продемонструвати слабкість… Ідеальний учений займається наукою
й більше ні про що не опікується. Він [Г. Я. Перельман] прагне жити згідно із
цим ідеалом. Взагалі-то, я не думаю, що він дійсно живе в цьому ідеальному
вимірі. Але він цього прагне” [21, 57].
Наведений приклад може свідчити про те, що норми академічної доброчесності не слід оцінювати у “соціологічному” ракурсі, тобто за ступенем їх
статистичного поширення в якійсь науковій спільноті, а тим більше — за локальними особливостями їх імплементації, оскільки якраз такі критерії вочевидь суперечать за своїм партикулярним характером імперативові універсалізму. Мораль тим-то й відрізняється від етосу, що, не перестаючи бути дійсно
досяжним ідеалом, не може ототожнюватися з реаліями наявного буття. Її актуальним втіленням можуть бути хіба що нечисленні “стовпи” і праведники,
за прикладом яких, проте, повинні міряти свою діяльність усі інші “наукові
працівники”.
Інакше кажучи, інституціоналізована мораль, описана Р. Мертоном в якості наукового етосу, може ґрунтуватися лише на моральному імперативі особистості як автономного суб’єкта моральної вимоги та суб’єкта реконструкції
ідеалу — риса, яка дає змогу говорити про людиномірність сучасної, постнекласичної науки [8], коли не абстрактна “людина загалом”, а конкретна людська особистість виступає мірою осмислення світу та автономним суб’єктом
оцінювання власної діяльності щодо його пізнання. Але такі філософські роздуми не мають затьмарювати ту обставину, що практично водночас з фіксацією у середині ХХ ст. моральнісних настанов наукової діяльності в артикульованому вигляді, тобто водночас із їх перетворенням з реального звичаєвого етосу (який артикуляції не потребував, бо негласно сповідувався та визнавався всіма причетними) на моральні приписи (що мали вже бути зафіксовані
якщо й не у законодавчому акті, то хоча б на папері), починають спостерігатися і значні відхилення від реального їх втілення у науковій практиці. Тобто,
виникає зокрема й фундаментальне протиріччя між ідеальними цінностями
наукової культури і прагматичними вимогами орієнтованого “на результат”
техногенного суспільства, що не допускає і думки про “комунізм” щодо плодів будь-якої праці, хоча б навіть і дослідницької. Так, на думку сучасних російських дослідників, принаймні один із чотирьох мертонівських імперативів (постулат безкорисливості) втрачає своє значення на пострадянському
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просторі з огляду на зменшення державної участі в науці та на інтенсивну
комерціалізацію науково-дослідної діяльності [8, 203]. Не менш проблематичним виявляється для сучасної науки, особливо для суспільствознавства,
фрагментованого й розділеного на численні школи, традиції, “партії” і принцип універсалізму [23].
Проте навіть комерціалізація не може виступати визначальною, засадничою для наукової діяльності. Тут ми маємо справу з певною ієрархією цінностей академічної культури, коли проблема полягає не в наявності того чи
іншого фактора мотивації чи стимулу до здійснення наукового пошуку, а в
його значенні, у тому місці, яке він займає в системі цілей і цінностей кожного окремого науковця. Ця “ієрархічна” проблема здавна та добре відома
в етиці: можна згадати хрестоматійний середньовічний приклад із трьома
будівельниками з міста Шартра, яких запитували про те, чим вони займаються. Перший робітник відповів, що возить цеглу, другий пояснив, що
заробляє собі на хліб, а третій розповів, що будує собор. Три види діяльності, три мети, три стимули, три мотивації — здавалося б, що всі вони є різними, але при уважнішому розгляді вони вибудовуються у певну ієрархію.
Завдання “перевезти важку тачку із цеглою із точки А в точку Б” служить
досягненню деякої іншої мети та постає реалізацією деякої іншої цінності —
в якості такої може виступати і виконання вказівки начальника, і спосіб заробити на хліб і нагодувати свою родину, але також і така більш універсальна
мета, як спорудження собору, що надає сенсу та значення всім попереднім
завданням та формам мотивації людської діяльності. Таким чином, цілі трьох
шартрських робітників вибудовуються між собою у чітку ієрархічну структуру: від елементарної до більш змістовної та загальнозначущої.
У сучасній філософії пророблену ієрархію цілей і цінностей вишиковує
американській мислитель німецького походження Ніколас Решер, беручи
за приклад лікарську практику. Так, першим і найвищим серед рівнів цінностей виявляється мета та кінцевий результат усієї діяльності загалом —
у даному випадку, це “здоров’я”. На другому рівні розташовується керівний принцип або регулятивна ідея діяльності, зокрема стратегія лікування
конкретної хвороби. Наступний рівень позначається як “тактика” і містить
норми, стандарти та критерії, що більш приватним чином визначають розпізнавання симптомів хвороби та правила її лікування. Четвертий рівень становлять правила конкретних процедур, наприклад, проведення хірургічних
операцій. Нарешті, найнижчим, п’ятим, виявляється рівень інструкцій або
того, що Н. Решер називає “раціонально гарантованими приписами”, — рівень конкретних прагматично-буденних вказівок для пацієнта, на зразок
“двадцяти крапель перед їжею” [22, 29–32].
Введення такої ієрархії цілей і цінностей дає можливість з більшою визначеністю провести й діалектичне розрізнення абсолютного та відносного в
етиці та аксіології. Н. Решер порівнює подібного роду структуру з “ієрархією
істин” у католицькому богослов’ї: мораль є абсолютною та універсальною
для всіх раціональних агентів на рівні основних принципів, які конкретизуються та набувають здатності до розрізнення вже на більш контекстуальних
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рівнях, пов’язаних з окремими соціальними спільнотами. Тобто з тим, що відноситься до сфери етосу, до реальних звичаїв та може бути партикулярним,
а не до універсальної моралі. Першість етосу перед мораллю — звичаю, що
фактично існує, перед ідеальними приписами, — практично призводить до
елімінації ідеального виміру з наукової діяльності повсякденного життя людини та суспільства, а тому й до деморалізації цього життя. Наприклад, у повсякденному соціальному житті совість, що говорить мовою категоричного
імперативу (“Не вкради”, зокрема, “уникай плагіату”), зустрічається з емпіричним визнанням нібито фактично існуючого у даному суспільстві звичаю
(“усі крадуть”, “усі списують”, “усі беруть (дають) хабар” і т. ін.) — і далеко не
завжди виходить із цього зіткнення переможцем...
Проте, як демонструє нам описана у прикладі з Г. Я. Перельманом ситуація свого роду опозиції моралі та етосу, лише слідування ідеалу здатне приносити реальні та значні плоди в науковій діяльності. Нехай таке слідування
й обмежується апроксимацією до цього ідеалу, але саме він і виступає мірою цієї (чи будь-якої іншої) діяльності в усіх її аспектах. Можна сказати,
що ситуація ця вимальовується майже цілком за Гегелем: якщо наявне буття (наприклад, той етос науки, тобто норови та звичаї, що реально існують
у даній науковій спільноті на даний час) не відповідає власному поняттю
(а саме, моральним імперативам наукового пізнання), тим гірше для наявного буття! Інакше кажучи, тим гірше для науки, а точніше, для тієї інституціоналізованої форми, для тієї наукової спільноти, яка в такому випадку
лише узурпує ім’я науки, не маючи на те жодних моральних підстав. Буття
наявне ще не є буття дійсне: і вчений-перельман на вагах дійсної науки може
перевішувати всю іншу “наукову спільноту”. Як у свій час не без іронії зауважував Михайло Ломоносов із приводу загрози свого звільнення з посади академіка: “Академію можна відставити від Ломоносова, але Ломоносова
від Академії відставити не можна”. Або ще один приклад того ж роду: коли
у 1905 р. М. А. Римський-Корсаков був звільнений з посади професора Петербурзької консерваторії реакційною царською владою, яка запідозрила
його у революційних настроях, музична громадськість (в особі, наприклад,
В. В. Стасова) прореагувала на цю подію цілком адекватно: консерваторія
була та залишається там, де перебуває власне Римський-Корсаков, а не у
кам’яному будинку з відповідною вивіскою, тобто говорячи сучасною мовою,
не в інституті з його етосом, а в людині з її мораллю.
Інакше кажучи, людиномірність як характерна риса сучасного типу наукової раціональності, або, що майже те саме, як характерна риса сьогоденного філософського розуміння науки, в аспекті співвідношення наукової
діяльності та цінностей означає суб’єктність моральної вимоги, суб’єктність
належності (зокрема свідоме слідування ідеалу наукової істини), на відміну
від безсуб’єктності інституціоналізованого етосу (як негласної вимоги дотримуватися існуючих у спільноті звичаїв і норм) [8, 213]. І справа не в тому,
що перше покликане пригнічувати або навіть витискувати друге, а в тому,
що ці два феномени мають розглядатися у належному ключі, тобто з урахуванням аксіологічної першості імперативу безкорисливого пошуку істини
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перед правилами поведінки у науковій спільноті (які самі по собі існують
для того, щоби сприяти справі реалізації першого типу настанов). Тобто як
свідому, так і звичаєву форми моральності (як дві важливі складові наукової
культури) слід сприймати разом, у їх складному, але обов’язково присутньому співвідношенні, без намагання протиставити етос і мораль, заперечуючи
(у квазікласичному дусі) перший або (у випадку некласичного “антифундаменталізму”) другу.
За відсутності такого співвіднесення ми отримуємо те, що називається
“кризою науки як соціального інституту”, який, до речі, навряд чи б виявився можливим поза кризою цілепокладання, а отже, у певному сенсі і кризи
науки як власне системи пізнання. Коли наука втрачає настанову на пошук
істини як свою найвищу мету й саму істину як свою найвищу цінність, як реально досяжний гносеологічний ідеал, вона втрачає всю свою наукову культуру, а тоді й виявляється, що в якості дійсної мети науки залишається лише...
її функціонування як соціального інституту: захист дисертацій, одержання
ступенів, звань та інші хитромудрі способи заробляння на хліб і перевезення
тачок із цеглою з точки А у точку Б без жодного співвіднесення цієї практики
з більш високими цілями та цінностями. Не варто й дивуватися, що в такій
ситуації різко падає і престиж наукової діяльності, і її значимість в очах молоді: адже життєвого “успіху” — всієї сукупності тих факторів, що вкладаються у це поняття, як-от кар’єрного росту, добробуту, славетності тощо, можна
набагато швидше досягти в інших сферах діяльності, наприклад, у шоу-бізнесі або в політиці, не розмінюючись на тривалу та виснажливу наукову діяльність. А найбільш очевидним наслідком виявляється окреслена картина
“масового плагіату” серед посадовців, які прагнуть пограти у захист дисертацій, отримавши штучне визнання в якості представника наукової спільноти
без жодного наміру займатися власне пізнанням та пошуком істини. Тобто
роблять як раз протилежне тому, про що радив ученим А. Ейнштейн у 1955 р.:
“Прагніть бути не людьми успіху, а людьми цінності”, або, кажучи сучасною
мовою аксіології науки, вибудовуйте ціннісну ієрархією своєї діяльності відповідно до першості моральних імперативів універсалізму, комунізму та безкорисливого пошуку істини. А тому будь-яка реальна “боротьба” з проявами
академічної недоброчесності всередині самої наукової спільноти можлива, на
наш погляд, лише на ґрунті деонтологічного підходу, тобто за рахунок конституювання справжніх академічних цінностей в якості особистих імперативів, що ними керується кожний окремий учений у своїй діяльності.
Але ще однією стороною цієї проблеми, і ще одним аспектом зазначеного протиріччя “моралі і етосу”, тобто відомої ситуації соціальної аномії, визначеної Р. Мертоном як невідповідність проголошених культурних норм
або цілей і реальних соціальних можливостей їх реалізації, полягає в тісній
інтеграції науки та системи вищої освіти. Важко навіть одразу визначити,
про що скоріше свідчить факт порушення переважною більшістю студентів норм академічної порядності, — про незалученість здобувачів університетської освіти до наукової культури, або ж про принципову неможливість
такого залучення? Обидва варіанти відповіді почасти обґрунтовані: на ко13

ристь першого з них говорить перенасиченість програми навчання професійно-прикладними дисциплінами за рахунок загальноосвітніх, що вони
тільки й можуть сприяти формуванню як наукової, так і загальнолюдської
культури, у той час як другий підкреслює нездатність будь-якої системи
освіти перетворити на масове заняття наукову діяльність, яка, за словами
Х. Ортеги-і-Гассета, “передбачає особливий дар, вкрай рідкісний у людському
роду” [9, 47]. У сучасній Україні, як і в більшості країн світу, вища освіта стала
майже стандартом для сучасної людини та, за виразом В. С. Бакірова, “втратила селективну властивість”, оскільки “майже 80 % випускників середніх
шкіл вступають у вищі навчальні заклади” [1, 4]. Утім важливо підкреслити,
що мова не йде про якусь “елітарність” зайняття наукою або, тим паче, університетською освітою, а про те, що головною місією університету класичного типу, як стверджував автор “Повстання мас”, є та має бути виховання
культури як системи життєвих ідей певної історичної доби. Проблема нашого
часу, яка проявляється сьогодні більш наочно, ніж у 1920-ті роки, полягає у
зміщенні акцентів з класичної університетської освіти на формування у студента професійних навичок та, як зараз прийнято говорити, “компетенцій”,
на противагу саме загальній культурі, властивій високоосвіченій людині, у
якої культура наукова, академічна виступає чи не центральною складовою.
Можливо оцінка Х. Ортегою-і-Гассетом “середнього” випускника університету ХХ ст. як “нового варвара” [9, 43], який володіє професією, але є людиною безкультурною, (а можливо, додамо, й безкультурним науковцем) може
здатися деяким перебільшенням. Але й сучасні дослідники, зокрема Джон
Равен, який присвятив окрему соціологічну роботу феномену компетентності
у сучасному суспільстві, досить переконливо демонструє, що не професійні
компетенції визначають компетентність, наприклад викладача чи будь-якого іншого службовця чи посадовця, а соціальні та громадянські переконання
[11, 106], тобто те, чим він або вона завдячують саме культурі, отриманій у
результаті набуття вищої освіти: не тільки й не стільки у результаті свого становлення в якості психолога, юриста, фізика тощо, скільки внаслідок свого
формування як високоосвіченої, висококультурної людини та громадянина.
Відноситься до тих видів діяльності, що можуть розвиватися лише на
ґрунті певного рівня загальної культури, й науково-дослідницька. Популярна
за доби “науково-технічної революції” ідея Чарльза Сноу про “дві культури”
[14], тобто про те, що природознавство конституює власну культуру на доповнення до культури “гуманітарної”, призводить до затвердження уявлення про альтернативність цих двох “видів” культури, про те, що для науковця,
який займається фізикою, потрібно знати закони Ньютона, але не обов’язково
розумітися на, скажімо, історії Давньої Греції. Проте, якраз усі класики природознавства мали класичну освіту та виховувалися на зразках гуманітарної
культури, і вилучення цієї останньої з програми навчання “професіоналів”
у будь-якій із галузей людської діяльності може обернутися лише на шкоду
цій самій діяльності, а тому і цій галузі загалом. Як доводить відомий освітянин О. С. Запесоцький, внаслідок такого вилучення вища освіта втрачає
свою фундаментальність, що раніше виступала підґрунтям для формування
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у студентів цілісного та системного бачення світу завдяки акцентованій увазі
до базових і узагальнюючих теорій: мірою того, як фундаментальні концепції
виводяться із навчальних програм і планів, професійна підготовка виявляється відокремленою від набуття моральних орієнтирів, а тому “нормою стає
випуск вишами у доросле життя морально невкорінених і соціально безвідповідальних суб’єктів, які легко підбирають виправдання під будь-які вчинки,
пов’язані з миттєвою вигодою” [5, 27].
Звичайно, не можна заперечувати актуальність отримання випускниками
вищих навчальних закладів професійних знань і навичок, актуальних і необхідних для пошуку роботи після отримання освіти, але не менш значним,
у тому числі й для суто професіональної діяльності, виявляється виховання згаданого цілісного світогляду, моральних орієнтирів і всього іншого, що
може входити до поняття високої освіти та культури. А ці речі аж ніяк не
підлягають ані легкому оцінюванню, ані прописуванню у переліку замовлення “освітніх послуг”, і першими зникають із порядку денного при характерному для суспільства споживання переході до “орієнтації на результат”. На
жаль, ця остання цілком відповідає й популярним настановам сьогоденного
суспільства, на противагу зокрема принципам наукового пізнання, що вони
проголошують цінність самого процесу та перевагу наукового пошуку, наукового методу набуття нового знання навіть над самим цим знанням як кінцевим результатом даного пошуку. Загалом, “орієнтація на результат” не може
сприяти науковій діяльності, за виключенням суто прикладних досліджень,
оскільки заняття наукою передбачають вже неодноразово акцентовану нами
установку на безкорисливий пошук істини, коли єдиним “результатом”, що
цікавить ученого, є задоволення власної допитливості, а будь-які “реальні”
наслідки такого задоволення, включаючи отримання прибутку та гонорару,
ступенів та звань, визнання у спільноті чи суспільстві тощо, виявляються
лише побічними ефектами процесу дослідження, до того ж цілком необов’язковими та негарантованими (як можна побачити на прикладі того самого
Г. Я. Перельмана, справжнього ученого скоріше дратують, аніж приваблюють). Особливо це стосується випадку з гуманітарними та фундаментальними науками, в яких як “результативність” висловлених ідей і зроблених відкриттів, так і визнання таких значимими, а їх авторів — гідними
особливої пошани, може запізнитися на декілька років, а то десятиліть і навіть століть.
Власне, навряд чи буде помилкою припустити, що саме прагматизм і “орієнтація на результат” виступають головними чинниками, що визначають
украй високі показники розповсюдженості серед студентів академічної недоброчесності загалом і плагіату зокрема, про що свідчать результати соціологічних опитувань (які, зазвичай, мовчать про причини і про мотивації). Немаючи схильності до наукової праці, деякі студенти, коли від них вимагають
нехай і найелементарніших, але все ж таки різновидів проведення наукових
досліджень, на кшталт написання рефератів, контрольних і курсових робіт і
аж до магістерських дисертацій, зазвичай ідуть “легким шляхом”, запозичуючи тексти з Інтернету, навіть незамислюючись над потребою писати власно15

руч і над тією шкодою, яку наносить їх розвитку як висококультурних і високоосвічених особистостей напівсвідома відмова від самостійного наукового
пошуку.
До речі, загальна комп’ютеризація та бурхливий розвиток інформаційних
технологій, що зненацька радикально змінили спосіб навчання в університетах (можна сказати, що у 1990-ті роки студенти, які навчались у бібліотеках,
були ближчими до своїх пращурів за класичної європейської вищої освіти
доби Середньовіччя, ніж до студентів сьогодення, 2010-х років) як це не парадоксально, є водночас як наслідком відкриттів, що привели до науково-технічної революції, так і одним із найбільш серйозних викликів науковій культурі ХХІ ст. І мова тут не стільки про відкритий доступ до великого обсягу
інформації, доступної сьогодні всім бажаючим, включаючи студентів, які
залишаються наодинці з велетенським масивом даних, не маючи навиків та
інструментарію для обробки інформації в якості джерел наукового пошуку,
легко піддаючись спокусі плагіату та списування, скільки про сам феномен
інформатизації. Тобто про ілюзію ототожнення інформації зі знанням: перша є лише знанням відчуженим, що придатне для продажу або для передачі
іншому в процесі комунікації, але для перетворення на знання вона має бути
засвоєна, зрозуміла, опрацьована, тобто має стати предметом окремої нелегкої праці, на яку зважуються сьогодні далеко не всі користувачі Всесвітньої
Мережі.
Утім не може іти мови про відмову від технологічного розвитку, від
комп’ютерів та Інтернету, справа лише у належному осмисленні цих явищ і
визнанні їх обмеженості та недостатності для науки та культури загалом. На
таку обмеженість указував зокрема й один із “батьків” сучасного штучного
інтелекту (AI) Джозеф Вейценбаум, який завжди підкреслював, що робота
електронної машини — це абстрактна гра, що відособлена від реального світу.
Дослідник із великим подивом спостерігав ще у 60–70-ті роки формування
субкультури “комп’ютерщиків” і “хакерів” [26, 161], називаючи їх “машинними наркоманами”, які занурені у свій штучний світ, створений ними самими,
володіють навичками, але не знанням, й уподібнюються тим самим безграмотним переписувачам книг у середньовічному монастирі. Традиційний інженер, проводив зіставлення Дж. Вейценбаум, може змиритися з тим, що є
речі, які він не знає, тоді як сучасний програміст живе та діє у власному світі,
сліпо віря, що цей світ йому повністю підкоряється...
Дійсно, сучасна комп’ютеризація може слугувати наочним втіленням
давньої філософської ідеї mathesis universalis, всезагальної обчислювальності, тобто служить підґрунтям для того, що Ганна Арендт називала “ірраціональною вірою в обчислювальність дійсності”, а Джозеф Вейценбаум — “перетворенням нашого світу на комп’ютер”. Тільки те, що у 1960-ті роки було
надбанням нечисленних тоді університетських програмістів, стало сьогодні
реальною властивістю мільйонів користувачів ЕОМ та Всесвітньої Мережі,
які отримали доступ до нових технологій, не встигнувши сформувати в собі
уявлення про обмеженості цих технологій, про відмінність інформації від
знання, про першість моральних цінностей і настанов наукової культури та
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академічної доброчесності перед “орієнтацією на результат” за гаслом “мета
виправдовує засоби”.
Чи не найнебезпечнішим для формування освіченої особистості студента,
який має доступ до величезного обсягу інформації, виявляється, на наш погляд, ілюзія всезнання: навіщо вчитися та засвоювати знання, втрачаючи на це
час, сили, а то й чималі гроші, коли будь-яке “знання” (звичайно, ототожнене
у даному випадку — за браком культури — з простою інформацією) можна
завжди отримати без жодних зусиль, зокрема, прочитавши відповідну статтю з “Вікіпедії”? Тим більше, навіщо проводити власні дослідження, якщо
реферат, контрольну, курсову чи навіть дисертаційну роботу практично на
будь-яку тему можна скачати зі Всесвітньої Мережі безкоштовно або ж за порівняно невелику платню? Врешті-решт, чи не роблять так само прем’єр-міністр країни, який зачитує промову, що написана не їм, або начальник, який
ставить свій підпис під документом, розробленим його підлеглим (саме такі
можливі міркування студентів щодо виправданості плагіату наводять американські дослідники Д. Баркс та П. Ваттс [18, 22].
Щоправда, як раз таке переконання, що полягає у нерозумінні сутності та
призначення дослідної діяльності, якщо/коли воно наявне у студентів, не так
уже й важко, особливо на перших курсах, спростувати, залучивши майбутнього фахівця якщо й не до науки як виснажливого пошуку істини, то до наукової культури, зокрема й за рахунок демонстрації вкрай негативного ставлення до порушення академічної доброчесності, демонструючи, що випадки
списування та плагіату є неприпустимими. Адже лише набуття знань та освіти здатне позбавити від “ілюзії всезнання”, від сліпої довіри до текстів “Вікіпедії”. З випадками плагіату серед досвідчених науковців боротися більш
складно: якщо вони вже вибудували ієрархію цінностей для власної діяльності, сподіватися на першість безкорисливого пошуку істини важко (можна
лише очікувати, як казав Томас Кун, поступової заміни однієї парадигми іншою мірою природного відмирання прибічників першої).
До речі, слід ще зазначити, що згадана тенденція (або, можна навіть сказати, ідеологія) універсальної обчислювальності має певні негативні прояви
і для професійної наукової спільноти, зокрема, в ідеї того, що можна вимірити як інтелект людини, так званий показник IQ (щодо якого цитований уже
нами Дж. Вейценбаум зізнавався, що ця ідея заподіяла несказанної шкоди
суспільству та освіті), так і результативність наукової діяльності. Останнє, як
подекуди вважається, може бути точно підраховане шляхом обчислювання
індексу цитування: звідси й відображена у вітчизняних законодавчих актах
орієнтація на оприлюднення наукових результатів у академічних виданнях,
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Ця ідея на відміну від “показника рівня інтелекту” дійсно має певну рацію та дає змогу почасти виокремити певні публікації за їх популярністю серед наукової спільноти сьогодення, проте, як і прагматичний показник ефективності загалом,
таке виокремлення має сенс лише переважно для прикладних і природничих
дисциплін. Фундаментальні, зокрема суспільні, гуманітарні науки, а тим більше філософські та культурологічні дисципліни, майже не піддаються такому
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“врахуванню ефективності” шляхом обчислювання індексу цитування, особливо якщо такий обмежується лише кількома, найбільш комерціалізованими наукометричними базами. Сказане можна віднести й до “машинного” способу перевірки робіт на плагіат, а точніше — на ступінь оригінальності тексту:
кожному науковцю відомо, що реально перевірити будь-яку публікацію на
запозичення може лише людина, яка добре розуміється саме на цій тематиці,
оскільки просте перефразування чи переклад слів здатний “обдурити” навіть
найбільш інтелектуальні програми “Антіплагіату”, тоді як наявність у тексті
цитат із покликаннями, що на перший погляд виглядають прямим запозиченням, ще не може свідчити про порушення академічної доброчесності (зову ж
таки, особливо у гуманітарних і суспільних науках).
Справа ще й у тому, що ілюзія mathesis universalis виступає як ілюзія можливості стандартизувати наукову діяльність, хоча суворі та юридично однозначні формулювання, зокрема тієї самої академічної доброчесності, не можуть цілком відповідати науковій культурі як заснованій значною мірою на
неявному, “особистісному” знанні, на трансляції неартикульованих навичок
і світоглядних орієнтацій від учителя до учня в межах неформальних наукових шкіл і колективів. Окрім цього, згадані стандарти, як уже зазначалося,
відображають переважно характерні риси природничого та прикладного наукового знання (до того ж, в англо-американській їх іпостасі), тоді як особливості підходів до розуміння конкретного знання, властивих національним
традиціям або ж традицій, пов’язаних із іншими галузями науки, залишаються неврахованими (зазначимо, що це не є порушенням імперативу універсальності істини, оскільки мова йде не про єдину істину, а про різні методи її
досягнення, про діалектичну “єдність у багатоманітності”).
Так, поняття плагіату виявляється вельми багатозначним у різних країнах світу: за виразом австралійської дослідниці академічної доброчесності
Джуліанни Іст, західна наукова культура відрізняється “низькою контекстуальністю”, з наявністю потенційної постановки прямих цілей та завдань на
початку роботи (як те, до речі, вимагається й від вітчизняних науковців), тоді
як для східних культур є характерною “висока контекстуальність”, яка не
уможливлює чіткого формулювання цілей. Цікаво, що до числа останніх дослідниця відносить і австралійську академічну культуру, незважаючи на всю
її англомовність, зокрема, пояснюючи саме високою контекстуальністю незрозумілість для студентів феномену плагіату [18, 21]. Не менш переконливою
виглядає й точка зору китайських дослідників, які, зокрема, вказують на надзвичайно комплексний характер академічної культури, що містить у собі не
лише етичні настанови, а й технології, світогляд, методологію та й просто невловиму атмосферу того чи іншого вищого навчального закладу [24, 63–64].
Звичайно, що не є виключенням та повністю відповідною стандартам вестернізації й українська академічна культура. Наприклад, Б. Буяк, досліджуючи правові аспекти феномену академічної недоброчесності та аналізуючи
формулювання, що містяться у законодавчих та нормативних актах України,
виявляє низку парадоксальних розбіжностей, які провокують і навіть легітимують явища плагіату, у тому значенні, в якому їх сформульовано в Законі
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України “Про освіту”. Зокрема, в останньому однозначно засуджується “самоплагіат”, тоді як “згідно “Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, з метою апробації
докторського дисертаційного дослідження необхідно опублікувати щонайменше 20 наукових статей і монографію, які за своєю сутністю повинні відображати в цілому зміст дисертації. Зрозуміло, що наслідком виконання цих
вимог будуть не епізодичні повтори окремих думок чи положень, а системне
копіювання щонайменше половини (або більше) тексту дисертаційної роботи” [2, 139–140]. Додамо, що віднесення самоплагіату до переліку порушень
академічної доброчесності хоча й відповідає “машинному” способу перевірки
текстів на запозичення і англо-американським традиціям публікаційної діяльності, але не є характерним для традицій української науки. Вітчизняні
вчені, особливо суспільствознавці та гуманітарії, часто змушені повторювати власні ідеї, оскільки це виступає чи не єдиним способом їх пропаганди та
поширення, популяризації їх у науковій спільноті, тому пропозиція “наказувати” за таке повторення виглядає не зовсім виправданою. Не міститься
самоплагіату і серед його різновидів, які виокремлює німецький дослідник
К. Фаль [19, 8].
Звичайно, такого роду факти багато в чому відображають і банальну недосконалість юридичної бази забезпечення академічної доброчесності, вказуючи на необхідність подальшого доопрацювання законодавства, але, на наш
погляд, ще більш переконливо він, разом із іншими протиріччями, розглянутих у цій статті, свідчить про те, що рішення проблеми плагіату та академічної
недоброчесності при всьому прикладному її характері лежить, насамперед, на
шляху розвитку загальної та наукової культури, формування якої і становить
як завдання вищої освіти, так і фундамент для здійснення дослідницької діяльності та розвитку науки в Україні.
Таким чином, можна зробити деякі підсумки з проведеного дослідження.
На сьогодні академічна доброчесність зустрічається з багатьма викликами,
долати які неможливо без дослідження їх причин. Дві основні причини — це
масовість і комерціалізація науки, що призводить до її кризи як соціального
інституту, та становлення інформаційного суспільства. Внаслідок першого
явища цінність та етосні нормативи наукової діяльності, центральне місце серед яких займає безкорисливість пошуку істини в якості якщо не єдиної, то
найвищої мети та мотивації зайняття наукою, перетворюється на моральний
припис, яким у реальному житті керуються лише одиниці. Шляхом розв’язання цього протиріччя може бути лише слідування певній ієрархії цінностей
на чолі з тим незацікавленим пошуком універсальної істини, що цю ієрархію
має вибудовувати собі кожний учений, відрізняючи служіння науки від постановки самої науки на службу зовсім іншим цілям.
На відміну від викликів академічної доброчесності, які мають місце серед наукової спільноти, поширення плагіату, списування та інших проявів
недоброчесності у студентському середовищі є якісно відмінною проблемою, пов’язаною не лише з масовістю та комерціалізацією, а й з розвитком
інформаційних технологій, що ведуть до “ілюзії всезнання” чи “вседоступно19

сті знання”. Студенти залишаються наодинці з великим масивом інформації,
яку вони можуть сприймати як готове та доступне для запозичення знання,
внаслідок чи то своєї несхильності до самостійної наукової діяльності, чи то за
браком відповідного інструментарію, методології пошуку, відбору та обробки
такої інформації. У даному випадку відповіддю на виклики академічній доброчесності може бути лише виховання у майбутніх фахівців не просто професійних компетенцій, але загальнолюдської компетентності, високої освіти
та громадянської культури. Тому необхідно залучати студентів до культури
наукової, яка тільки й може служити підґрунтям та передумовою академічної
доброчесності. Серед практичних рекомендацій у цьому контексті та в якості
подальших напрямів опрацювання окресленої теми можна вказати на необхідність розробки загальних методичних рекомендацій до здійснення самостійної роботи студентами всіх спеціальностей та за всіма галузями знань.
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Мєлков Ю. А., Бідзюра І. П. Наукова культура і
виклики академічної доброчесності. У контексті філософського розгляду такого феномену, як академічна порядність, спираючись на класичні уявлення про цінності
й імперативи наукової діяльності та про місію університету, вказано на причини такого явища, як академічна
непорядність загалом і плагіат зокрема. Академічна доброчесність зустрічається з багатьма викликами, долати які неможливо без дослідження їх причин. Двома основними причинами є масовість і комерціалізація науки,
яка призводить до її кризи як соціального інституту в
умовах становлення інформаційного суспільства. Внаслідок першого явища цінність та етосні нормативи наукової діяльності, центральне місце серед яких займає без21

корисливість пошуку істини в якості якщо не єдиної, то
найвищої мети та мотивації зайняття наукою, перетворюється на моральний припис, яким у реальному житті
керуються лише одиниці. Шляхом розв’язання цього протиріччя може бути лише слідування певній ієрархії цінностей на чолі з тим незацікавленим пошуком універсальної істини, що цю ієрархію має вибудовувати собі кожний
учений, відрізняючи тим саме служіння науки від постановки самої науки на службу зовсім іншим цілям. Проте
поширення плагіату, інших проявів академічної недоброчесності у студентському середовищі є якісно відмінною
проблемою, пов’язаною не лише з масовістю та комерціалізацією, а й з розвитком інформаційних технологій, що
ведуть до “ілюзії всезнання” чи “вседоступності знання”.
Тут відповіддю на виклики академічній доброчесності має
бути виховання у майбутніх фахівців не лише професійних компетенцій, але загальнолюдської компетентності,
високої освіти та громадянської культури. Тому необхідно залучати студентів до культури наукової, яка тільки
й може служити підґрунтям та передумовою академічної доброчесності.
Mielkov Y., Bidzhiura I. Academic Culture and Challenges to Academic Integrity. In the context of the philosophical consideration of such a phenomenon as academic decency,
based on classical ideas about the values and imperatives of
scientific activity and on the mission of the university, there
is indicated by the causes of such a phenomenon as academic
dysginess in general and plagiarism in particular. Academic
integrity meets many challenges, which can not be overcome
without exploring their causes. Two of the main reasons for this
are the mass and commercialization of science, which leads to
its crisis as a social institution, under formation of an information society. As a result of the first phenomenon the value and
ethical standards of scientific activity, the central place among
which is the selflessness of finding the truth, as if not the only
one, then the ultimate goal and the motivation of doing science, turns into a moral order, for which only a few are guided
in real life. As a way to break this contradiction can only be
the pursuit of a certain hierarchy of values with the unbiased
search for universal truth at the head that this hierarchy should
be built up by each individual scientist, distinguishing the very
same service of science from the statement of the science itself to service for completely different purposes. However, the
spread of plagiarism and other manifestations of academic integrity in the student environment is a qualitatively different
problem not only with mass and commercialization, but also
with the development of information technology leading to the
“illusion of omniscience” or “all-available knowledge”. Here,
the answer to the challenges of academic integrity should be to
educate future professionals not only in professional competencies, but in general competencies, high education and civic
culture. That is why engaging students in a scientific culture
that can serve as a ground for academic integrity.
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Мелков Ю. А., Бидзюра И. П. Научная культура
и вызовы академической порядочности. В контексте
философского рассмотрения такого феномена, как академическая добропорядочность осуществляется попытка раскрыть причины академической непорядочности в
целом и плагиата в частности, опираясь на классические
представления о ценностях и императивах научной деятельности и о миссии университета. Академическая
добродетель встречается со многими вызовами, преодолевать которые невозможно без исследования их причин.
Двумя основными причинами являются массовость и
коммерциализация науки, что приводит к ее кризису как
социального института, в условиях становления информационного общества. В результате первого явления ценностные и этосные нормативы научной деятельности,
центральное место среди которых занимает бескорыстие поиска истины в качестве если не единственной, то
высшей цели и мотивации занятия наукой, превращается
в моральные предписания, которым в реальной жизни руководствуются лишь единицы. Путем решения этого противоречия может быть только следование определенной
иерархии ценностей во главе с тем именно незаинтересованным поиском универсальной истины, с которым эту
иерархию должен выстраивать себе каждый отдельный
ученый, отличая тем само служение науки от постановки самой науки на службу совсем другим целям. Однако
распространение плагиата, других проявлений академической непорядочности в студенческой среде является
качественно отличной проблемой, связанной не только
с массовостью и коммерциализацией, но и с развитием
информационных технологий, ведущих к “иллюзии всезнания” или “вседоступности знания”. Здесь ответом на
вызовы академической добродетели должно быть воспитание у будущих специалистов не только профессиональных компетенций, но общечеловеческой компетентности,
высокой образованности и культуры. Потому необходимо привлекать студентов к культуре научной, которая
только и может служить почвой и предпосылкой академической добропорядочности.
Надійшла 4 квітня 2018 р.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНЕ
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО:
КОМПЛЕКС НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 24–30
У трактуванні глобалізації як феномену, процесу,
тенденції немає єдиної думки у зв’язку з тим, що глобалізація розглядається крізь призму множинності
наукових парадигм з використанням різних методів і
підходів.

У сучасних вітчизняних дослідженнях окремі теоретичні та практичні аспекти формування інформаційного суспільства і участі у цьому процесі держави розглядають В. Ю. Биков, О. В. Гриценко, В. Ф. Іванов, О. В. Литвиненко, Є. А. Макаренко, І. В. Огірко, Г. Г. Почепцов, В. П. Тронь, П. А. Цегольник,
О. С. Шевчук, С. А. Чукут, В. І. Хомяков та ін. Визначенню фундаментальних
понять, які характеризують інформаційне суспільство, присвячені роботи на
основі концепцій постіндустріалізму закордонних авторів. Серед них слід
зазначити ґрунтовний науковий внесок Д. Бела, К. Вербаха, Р. Кана, Е. Кінга, І. Масуди, Т. Меррілла, М. Пората, Л. Робертса, К. Робінсона, Р. Реддіка,
а також російських учених І. Бачила, О. Вартанової, М. Вершиніна, В. Дрожжинова, Т. Єршової, О. Мелюхіна, А. Ракітова, О. Соколова, А. Урсула,
А. Штрика, Ф. Широкова та ін.
Наприкінці ХХ ст. категорії “глобальний”, “глобалізація”, “глобальні
процеси”, “глобалізм”, “глобалістика” поширювались у науковому дискурсі
настільки швидко, що наблизились до філософських категорій “єдине”, “загальне”, “глобальний не лише — планетарний,… а — всеохоплюючий, універсальний, загальний” [8, 120]. Термін “глобалізація” виник у 80-х роках, його
вперше вжив Теодор Левітт для позначення світового ринку товарів і послуг,
виникнення якого ознаменувала економічна діяльність транснаціональних
корпорацій. Адаптував це поняття для загальнонаукового використання
Р. Робертсон, який визначив розвиток глобалізації як двоєдиний процес перетворення загального в окреме і перетворення окремого в загальне [18, 25–31].
Така тенденція визначила особливості процесів обміну матеріальними та духовними цінностями між державами, націями, спільнотами, що виявлялися
не лише через інтернаціоналізацію чи універсалізацію, а й уніфікацію та нівелювання окремих ідентичностей для формування глобального чи єдиного “світового суспільства”. Саме глобалізація та модернізація відображають
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тенденції сучасного інформаційного суспільства, стратегічною метою якого є
створення цілісного світу.
Осмислення феномену глобалізації та пов’язаного з ним процесу комунікації виявили кардинальні трансформації у сприйнятті часових і просторових
відносин та географічних кордонів соціуму, які нівелюються через техногенність сучасної цивілізації, тобто почався процес “ретрайбалізації” — гомогенізації світу (комунікативного простору) [13].
У трактуванні глобалізації як феномену, процесу, тенденції немає
єдиної думки у зв’язку з тим, що глобалізація розглядається крізь призму
множинності наукових парадигм з використанням різних методів і підходів.
Радикальний підхід розглядає глобалізацію як процес, факт та явище, які
вже обумовлюють особливості функціонування усіх сфер життя суспільства.
Глобалізація, на думку У. Бека, “створює транснаціональні соціальні зв’язки
та простори, знецінює локальні культури і сприяє виникненню третіх культур… Глобальний світ — це транснаціональна світова спільнота, якій не вистачає всесвітньої держави й всесвітнього уряду” [2, 26, 32]. Негативні тенденції
цей підхід вбачає у нівелюванні чи знищенні національних культур, а позитивним результатом глобалізації мало б стати утворення гібриду цих культур, умовної світової “суперкультури”, яка б стала універсальним надбанням
світового суспільства. На думку українського філософа В. Воронкової: “Глобалізація — це історичний процес … створення міжнародного культурно-інформаційного поля, інфраструктури для міжрегіональних, у тому числі й інформаційних обмінів” [6, 9].
Отже, акцентуючи на процесах трансформації культур, радикальний підхід вказує і на нелінійний суперечливий характер змін у всіх сферах функціонування суспільства (інформаційно-комунікаційній також).
Скептичний підхід вважає глобалізацію міфом, який був створений ідеологами вільного ринку з метою демонтажу системи соціального забезпечення та скорочення соціальних витрат [5] і є лише відображенням процесів
посилення взаємодії між національними економіками та їх інтернаціоналізацією. Причому, вказуючи насамперед економічні аспекти процесу комунікації держав, прихильники цього підходу особливо акцентують умови
цих комерційних взаємодій, а саме: нерівномірність можливостей “гравців”
світового ринку і їх дискретний характер. Скептики практично відкидають
можливість рівноцінності та рівноправності об’єднання суспільств [14], що
значно посилюється в умовах інформаційного суспільства через нерівномірність розподілу матеріальних, технологічних і кадрових ресурсів.
Реалістичний підхід розглядає глобалізацію як тенденцію, що спрямована на досягнення єдності (гомогенності) усього людства у системі світу, яка
забезпечує взаємодію і взаємозв’язок країн, культур, держав в економічній,
політичній, культурній, технологічній та інформаційних сферах [16]. “Глобалізація — це подолання і навіть ліквідація традиційних кордонів між державами через формування єдиного технологічного, торговельного, економічного та інформаційного простору” [4, 85].
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Комплексний підхід розглядає глобалізацію як комплекс тенденцій, форм
взаємодій, фаз розвитку та об’єктивних процесів інтенсифікації транснаціональних потоків. За визначенням львівської дослідниці А. Колодій, поняття
глобалізації можна визначити так: “Глобалізація — це фаза сучасної поглибленої та багатоаспектної інтеграції світу в умовах новітніх інформаційних
технологій, завдяки яким світ стає єдиним цілим; це також процес кількісного зростання, інтенсифікації та якісної трансформації економічних, політичних, соціальних, правових, культурних зв’язків і відносин держав та регіонів
із суперечними та неоднозначними наслідками” [11, 719]. “Глобалізація — це
взаємодія груп та окремих індивідів безпосередньо один з одним через кордони, без обов’язкової, як раніше, участі в цьому процесі держави” [1, 363]. Це
об’єктивний процес, обумовлений зростаючими можливостями засобів комунікації, потребами міжнародної економічної та фінансової діяльності для
вирішення загальнолюдських проблем.
Глобалізація є синтезованою категорією, яка розкриває процес, механізм і
тенденції функціонування світового розвитку як цілісної, взаємопов’язаної та
взаємообумовленої інтегративної світосистеми, яка характеризується транснаціональними і транскордонними особливостями, що виявляються через
інтенсифікацію процесів культурної, політичної, економічної та військової
інтеграції та уніфікації, інноваційну діяльність та необмеженість комунікативних потенцій в епоху техногенної цивілізації. Об’єктивною передумовою
глобалізації є становлення інформаційного суспільства.
Наявність каналів, засобів і способів комунікації у глобальних масштабах сприяла появі на межі XX–XXI ст. феномену сучасності — глобального
інформаційного суспільства, що є особливою формою постіндустріального
інформаційного суспільства. Виокремимо підходи до цього соціально-політичного явища і соціокультурного феномену процесів глобалізації та модернізації.
Радикально-глобалістський. Дослідники вважають, що роль держави на
сучасному етапі розвитку нівелюється трансформаційними процесами на
міжнародній арені. Взаємопов’язаність цих процесів — об’єктивна реальність
сучасності. М. Прайс зазначає: “…існує загроза трансформації ролі держави у
контролюванні та впливі на структуру та зміст, а, відповідно, і на формування
національної ідентичності та демократичний процес. Глобалізм пов’язаний з
втратою контролю та значними втратами наборів лояльності, які становлять
будь-яку національну ідентичність” [12, 324]. Це створює системне діалектичне протиріччя між втратою контролю над національним сегментом глобального інформаційного суспільства та наявністю міцних державних ресурсів інформаційно-комунікаційних технологій для формування і коригування
національної ідентичності в процесі глобалізації. На думку В. В. Буряка:
“Інтернет — розгалужена система забезпечення інформацією усіх сегментів
держави на основі взаємопов’язаних баз даних, які з’єднані комунікаціями та
забезпечують життєдіяльність держави” [4, 59].
Комунікативно-мережевий підхід поєднує процеси глобалізації та модернізації з об’єктивними процесами трансформації соціальної структури суспільства, якому притаманні такі ознаки:
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• створення нових правил соціальної гри та комунікації;
• розширення можливостей перетворення віртуальних зв’язків у реальні
завдяки Інтернету та іншим комп’ютерним технологіям;
• створення нового “мережевого” суспільного устрою.
Проте соціотехнічний підхід визначав, що глобальне інформаційне суспільство є результатом розвитку інформаційного простору. Розгалужена та
ефективна інформаційна інфраструктура створює комфортні умови для розвитку суспільства, сприяє зростанню цінності інформації та комунікаційних
процесів, обумовлює інтенсифікацію впливу інформації на суспільство загалом та кожну людину окремо. Цей підхід до створення глобального інформаційного суспільства передбачає обов’язковість визнання основоположної
ролі інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку “електронної
демократії”, зміцнення інститутів громадянського суспільства, зміни характеру відносин “громадянин – держава”, “суспільство – держава”.
Також існує інтегративний підхід, який поєднує радикально-глобалістський, комунікативно-мережевий та соціотехнічний підходи. На думку
Ю. Габермаса, для існування світової громадськості потрібні три умови [7]:
• швидкісні та технічно “просунуті” мас-медіа глобального масштабу;
• виникнення багатьох локальних знакових об’єктів, а також транснаціональної громадськості з представниками в окремих регіонах;
• стала конфігурація громадянських, державних та інтернаціональних
структур, необхідних для створення міжнародної громадськості.
Можна стверджувати, що у сучасному науковому дискурсі активніше розробляються основи нового підходу до глобального інформаційного суспільства. Умовно його можна визначити як транснаціонально-громадянський. Він
трактує інформаційне суспільство як феномен громадянського суспільства у
період розвитку “цифрової епохи”, що зумовлена розвитком глобальних ЗМІ
та ЗМК. Системними елементами цього унікального соціополітичного явища
та культурно-духовного феномену є масові міжнародні неурядові об’єднання
(“антиглобалісти”, пацифісти та ін.).
Прихильники цього підходу вважають результатом трансформації політичної системи сучасного світу створення “глобального” або “транснаціонального” громадянського суспільства як нового самостійного актора світової політики. Різниця у концептуальному баченні полягає лише у визначенні
часових рамок його існування (або з 90-х років XX ст., або з XVIII ст.) [17].
Визначним чинником становлення “глобального інформаційного суспільства” є феномен нашого часу — розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних технологій, які створюють нові можливості для виходу організацій громадянського суспільства на транснаціональний рівень і формування
принципово нових форм децентралізації політичної та громадської організації індивідів (т. зв. “глобальної електронної агори” за М. Кастельсом) [15].
Український дослідник В. В. Буряк вважає, що структурно глобальне інформаційне суспільство складається із різнорідних багаточисельних груп,
які сильно відрізняються одна від одної кількісно, гендерно неоднорідні, з
різними ступенями та формами організованості, пов’язаних з державою та
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глобальними міжнародними інституціями (при відносній автономності існування), які суттєво різняться формами захисту громадянських прав і знаходяться у специфічному державно-правовому середовищі [4, 122].
Основними рисами цього типу є [4, 54]:
• реальна ефективна взаємодія людей, необмежений доступ до світових
інформаційних ресурсів, задоволення потреб в інформаційних продуктах;
• підвищення демократичності, прозорості при реалізації власних повноважень у процесах прийняття політичних рішень, можливостей необмеженого публічного обговорення та громадянського контролю за актуальними політичними подіями;
• розширення можливостей для реальних масових акцій, виступів, зібрань;
• суперечливий характер комплексної сегментації глобального інформаційного суспільства.
Формування глобального інформаційного суспільства відбувається під
впливом прогресу нових інформаційних і телекомунікаційних технологій у
процесі глобалізації ринків під необхідним координуючим контролем держави, підтриманням необхідного балансу для гармонійного залучення у глобальний інформаційний простір.
Одночасно сучасну глобалізацію варто визначати як процес структурування інформаційних потоків, означений чинниками, що експлікують зміст масової свідомості поза часовим і просторовим вимірами, визначають уподобання
та орієнтації суспільства, тобто впливають на його “осучаснення”. Тенденції
до глобалізації інформації, пришвидшення руху інформаційних потоків та
збільшення обсягів інформації призводять до комплексу соціальних проблем
у сучасному суспільстві. Адже в контексті інформаційного суспільства в епоху глобалізації “модернізація… — це макропроцес переходу від традиційного
суспільства до модернового, від аграрного до індустріального, процес повної
або часткової реконструкції суспільної системи з метою прискорення розвитку” [9, 256]. На думку російського ученого Л. Блохіна, модернізація — це “не
просто зміни, що відповідають сучасним вимогам, а зміни, які диктуються
ззовні, із зовнішнього середовища, оскільки зміни, спровоковані внутрішніми причинами, називають розвитком” [3]. Саме ці зміни виробляє, транслює і
трансформує сучасне інформаційне суспільство у глобальному медіа-просторі для спрощення управління соціально-економічними, соціально-культурними та політичними процесами через комунікативні канали.
Глобалізація сприяла швидкому прогресу у сфері інформаційних, транспортних, комунікаційних технологій. Упродовж останніх двох десятиліть
глобалізаційні комунікатори збільшили свої інформаційні можливості більше, ніж у тисячу разів завдяки прогресу системи Інтернет, яка остаточно перетворила світ на “глобальне село” [10]. Складну інформаційну систему активно використовують у промисловості, торговельній і фінансовій сферах.
Культурно і соціально глобалізацію пов’язують також з тим, що процес
формування людства (у планетарному масштабі) визнається історично неза28

вершеним, потребує подальшої гармонізації та максимальної уніфікації усіх
сфер життя суспільства. Процес творення об’єднання універсалізованих особистостей, які мислять однаково та розуміють один одного, супроводжується дисонансом і конфліктами в різних галузях функціонування суспільства
(економічній, військовій, політичній, релігійній, культурній тощо). Виникає
сучасна концепція, яка пояснює причини, наслідки, способи та методи ведення і вирішення цих конфліктів в інформаційному просторі, яка отримала
назву “інформаційна війна”, метою цих “воєн” є, насамперед, вплив на психоемоційний стан опонента, щоб викликати стрес і вплинути на сприйняття
реальності, скоригувати оцінкові та поведінкові реакції. Застосування таких
технологій є радикально агресивними методами, які використовують держави для досягнення переваг у глобальному комунікаційному просторі. Реалії
сучасного світу в умовах глобалізації суттєво збільшили значення ролі та місця інформаційного суспільства в межах інформаційного простору як об’єкта
інформаційного протиборства.
Отже, варто підкреслити значний потенціал і перспективи розвитку концепції інформаційного суспільства як способу осмислення сучасної стадії
розвитку людської цивілізації. Різноманітні інформаційні технології і мережі
пов’язують людей у світовому співтоваристві та приводять до якісних змін у
стилі мислення, способі бачення, оцінки та розуміння дійсності. Але водночас
виникає проблема гармонійного залучення особистості в інформаційно-комунікаційне середовище, в якому вона існує несвідомо. Адже глобалізаційні
процеси не лише змінюють суспільство як множину індивідів на певній території, а й насамперед впливають на перетворення індивідуальної свідомості,
ролі та суспільної значимості особистості.
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Гула Р. В. Глобалізація і глобальне інформаційне
суспільство: комплекс наукових підходів. Досліджено
феномени глобалізації та глобального інформаційного суспільства. Дана характеристика глобалізації як процесу
комунікації та глобального інформаційного суспільства
як соціального продукту технічного прогресу за допомогою комплексу наукових підходів.
Hula R. V. Globalization and global information society. Scope of scientific approaches. The phenomena of
globalization and global information society are investigated.
This is a description of globalization as a process of communication and the global information society as a social product of
technological progress through a set of scientific approaches.
Гула Р. В. Глобализация и глобальное информационное общество: комплекс научных подходов. Исследованы феномены глобализации и глобального информационного общества. Дана характеристика глобализации
как процесса коммуникации и глобального информационного общества как социального продукта технического
прогресса с помощью комплекса научных подходов.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІГРАЦІЙНОГО
КАПІТАЛУ В ГЕОПОЛІТИЦІ:
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Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 31–37
Для сучасної України та світового співтовариства
міграційна проблема знаходиться у центрі уваги фахівців та законодавців. Розглядаються актуальні питання міграційного капіталу у геополітиці. Особливу
увагу зосереджено на факторі етнічної міграції в геополітичному та геоекономічному аспектах світової
політики.

На сучасному етапі розвитку світової політики, коли відбуваються всілякі катаклізми природного та техногенного характеру, соціальні конфлікти,
безробіття тощо, питання міграційного капіталу є актуальним. Саме така
міграційна “хвиля” людей спонукає на пошук більш сприятливих умов для
самореалізації та вирішення соціально-економічних проблем. Зовнішня та
внутрішня міграція пов’язана зі зміною місця проживання на постійне чи
тимчасове мешкання. Адже для українства як складного всебічного явища,
до складу якого входять різні за походженням етнічні спільноти, міграція населення, зі зміною місця проживання на постійне або тимчасове мешкання,
має зовнішній та внутрішній характер. При таких умовах сучасної України та
світового процесу міграційна проблема знаходиться у центрі уваги фахівців
та законодавців.
Дослідження здійснюється із застосуванням різних методологічних підходів, зокрема системного, функціонального, системного аналізу та синтезу.
Виокремлення і деталізація складових міграційної політики на підставі названих методів сприяє формуванню комплексу адекватних заходів, спрямованих на підтримання оптимального розвитку міграційної політики України та
інтеграції у світовий інформаційний простір.
Міграційний капітал, в якому людська сутність, її геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці відіграє визначальну роль, є об’єктом
актуальних наукових розвідок у різних галузях знань. Освітлення загальнотеоретичних та практичних аспектів забезпечення міграційного капіталу на
монографічному та дисертаційному рівнях здійснено багатьма вітчизняними
та зарубіжними вченими, серед яких: В. Горбулін, Ю. Римаренко, І. Сєрова,
© П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська, 2018
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В. Тишкова, Е. Лібанова, В. Школьняк, М. Шульга, В. Баранівський, О. Олійник та ін.
Разом з тим, особливості загальної структури забезпечення міграційного
капіталу залишаються недостатньо розкритими, що певною мірою гальмує
процеси усвідомлення системності міграційного капіталу та негативно позначається на формуванні державної міграційної політики. Вдосконалення
політичних, економічних, соціальних та правових механізмів забезпечення
міграційного капіталу має стати пріоритетним напрямом державної міграційної політики України.
У статті розглядається системний аналіз напрямів здійснення міграційного капіталу у сфері геополітичних та геоекономічних інтересів світової політики.
Міждисциплінарний характер міграційного капіталу, що охоплює політичні, правові, економічні та міжнародні аспекти, призводить до надзвичайної складності та багаторівневості системних зв’язків, складових забезпечення міграційного капіталу.
За часи незалежності України відбуваються певні зміни у національному
складі населення: зростає частка українського етносу і скорочується частка
окремих національних меншин. При загальному зменшенні національних
меншин у населенні України відсоток деяких із них зростає. Наприклад, в
Україні сальдо міграції є позитивним для іммігрантів з Азербайджану, Вірменії, Грузії. Причому серед іммігрантів з цих країн переважають їхні корінні
жителі. У цьому сенсі, крім міждержавної, в Україні спостерігаються внутрішньодержавна міграція — переїзд населення з одних регіонів України до інших,
з міст — у сільську місцевість, і навпаки. Особливо це стосується східного та
південного регіонів України у зв’язку із збройним конфліктом на Донбасі та
анексією Криму.
Для українців міграція викликана різними причинами, але головну роль
відіграють саме економічні фактори [1, 350]. Сума грошових переказів трудових мігрантів в Україну у 2011 р. дорівнювала обсягу прямих іноземних
інвестицій в економіку. Виходячи із статистичних даних через Інтернет-ресурси, аналітики акцентують увагу, що приватні особи збільшили перекази в
країну у 2012 р. на 20 % (до 7,02 млрд дол.).
Щодо законодавчої бази з міграційної політики України, то основним документом є Конституція України. Згідно п. 10 ст. 92 засади регулювання міграційних процесів здійснюються виключно законами України. Положення
щодо міграційних процесів викладено у ст. 25, 26, 33, 92 Конституції України.
До законів, що регулюють процеси міграції, належать закони України “Про
громадянство України”, “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про правовий статус іноземців” та ін.
За оцінками Світового банку, в світі налічується 6,5 млн українських мігрантів, які виїхали за кордон на заробітки. Перевага українців у тому, що
вони досить легко асимілюються: засвоюють іноземні мови, спосіб життя і
культурні цінності країн перебування. На думку Валерія Рябенка, виконавчого директора міжнародної громадської організації “Четверта хвиля”, яка
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об’єднує “заробітчан”, доки в Україні не будуть створені належні умови для
припинення відтоку робочої сили за кордон, не будуть створені економічні та
соціальні передумови для повернення на батьківщину, більшість українських
громадян так і залишиться в інших країнах. Загалом, 95 % людей, які виїхали
на заробітки за кордон, назавжди втрачені для України. В остаточному підсумку, додому повернуться, у кращому випадку, не більше ніж 5 % [2].
Проте варто зазначити, міграційний капітал має і конструктивну основу
у прогресивному розвитку країни. Міграційні переміщення в умовах, коли
кожна людина особисто вирішує, чи змінювати їй місце проживання, пов’язане з будівництвом в Україні демократичного правового суспільства [3, 122].
Питання ж стосовно міграційних потоків виникають у більшості країн світу.
Тому кожна держава вирішує ці проблеми для зміцнення національних інтересів.
Питання етнічної міграції
У геополітичному та геоекономічному аспектах центрами, в яких сфокусовані міграційні поля, є особливо урбанізовані міста. Так, наприклад, Маріуполь є центром промислової інфраструктури України. На його території
розташовані два найбільших в Україні металургійних комбінати, машинобудівний завод, морський порт, залізниця, автотранспортні підприємства.
Кожне з підприємств, незважаючи на зусилля, сприяє забрудненню навколишнього середовища. Така кількість промислових підприємств приваблює
мігрантів із середньою та середньо-спеціальною освітою. Більшість мігрантів прибувають до міста з країн пострадянського простору на законних підставах (при цьому, однією з причин є анексія Криму та гібридна війна на
Сході України). Проте після певного терміну вони не від’їжджають до
країни постійного проживання. Для вирішення питання виявлення нелегальних мігрантів у місті проводяться оперативно-профілактичні операції
“Мігрант”.
Адже місто Маріуполь із часів свого заснування привертало увагу мігрантів — представників різних етносів. Указом Катерини II у 1780 р. Маріуполь (дослівно “місто Матері Марії”) було заселене греками [4, 36–38].
Протягом півстоліття, завдяки міграції населення, поступово розширюється
етнічне представництво міста. Вже із середини ХІХ ст. Маріуполь став поліетнічним, коли почалися активні зміни його етнічної структури. Так, до
1864 р. греки становили лише 50 % населення міста, а росіяни й українці —
43 %. Всеросійський перепис 1897 р. зафіксував у Маріуполі лише 8 % греків
з 31 тис. населення міста. Це були часи активної міграції українців та росіян
у пошуках працевлаштування. Що стосується українців, то їх чисельність у
місті зростала протягом ХХ ст.: у 1926 р. їх налічувалося 32 %, 1989 р. — 42 %
(росіян 48 %) і тільки у складі незалежної України в Маріуполі найбільш
численним етносом стали українці. На сьогодні етнічний склад міста такий: українці — 46,7 %, російськомовні — 43, 4 %, греки — 6,5 % і менше
1 % — білоруси, вірмени, євреї, болгари та представники ще 130 народів. Серед
грецького населення міста міграційні настрої пов’язані з Грецькою республікою та Республікою Кіпр, які виявили значний інтерес до розвитку відносин
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з Україною, особливо у торговельно-економічній галузі. До настання кризи
на початку 2012–2013 рр. найбільш активно розвивалося співробітництво
у галузях туризму, транспорту, будівництва, банківсько-фінансової справи,
аграрної кооперації, а також у готельному бізнесі та сфері послуг.
З огляду на це позитивне ставлення громадян Греції та Кіпру до українців,
особливо до мігрантів із середовища грецької спільноти Північного Азов’я,
легкість перетинання кордону, можливість швидкого, хоча й не легітимного працевлаштування із зарплатнею значно вищою, ніж в Україні, стали основними факторами, що вплинули на вибір українських мігрантів на користь
Греції та Кіпру.
Українські мігранти почали відвідувати Кіпр з моменту встановлення
дипломатичних зв’язків у лютому 1996 р. та стали невід’ємною частиною
кіпрського суспільства. У часи економічного занепаду України у перші роки
незалежності певна кількість українців були змушені шукати кращої долі.
На той час Республіка Кіпр не мала візового режиму для перетинання кордону. Достатньо було мати запрошення або готельний ваучер, як законну підставу для перетинання кордону. При цьому варто також зазначити, наскільки історично доброзичливими були відносини між нашими країнами.
Крім того, сьогодні на рівні держави сповільнюються темпи розвитку освіти та науки в силу міграційних процесів у країни ЄС, зокрема до Польщі. Усе
це загрожує економічному розвитку України.
Глобалізація як сприяння міграційного капіталу в геополітиці
Термін “глобалізація” отримав нагальне використання у сучасній геополітиці, що увібрала в себе міграційний процес та істотно впливає на ментальну,
економічну, правову та інші сфери світової політики.
У науку цей термін запровадили у 60-х роках ХХ ст. теоретики Римського
клубу Е. Ласло, Д. Медоуз, М. Месаревич, А. Печчеї та ін. Загальновизначеного поняття “глобалізація” ще не існує. Проте, понад 70 років тому всесвітньо відомий учений В. І. Вернадський, обґрунтовуючи своє учення стосовно
ноосфери як стану сфери життя і розвитку, що формується інтегрованим в
одне ціле людством, генерував наступні умови. Це, насамперед, єдність людства “в інформаційному відношенні”. Таке людство “повинно прийти до повної рівності рас, народів незалежно від кольору шкіри і що ноосфера може
бути створена тільки в умовах загального миру на землі” [5, 182].
У цьому сенсі, базуючись на теорії технологічних систем і концепції повномасштабного технологічного комплексу, вважається, що глобалізація – це
особлива стадія інтернаціоналізації в системі геополітики, що забезпечує
зростання динаміки міграційного капіталу.
Адже глобалізація передбачає, що політична, економічна і соціальна діяльність стає всесвітньою за своїми наслідками, а також означає, що відбулося
посилення взаємодії та взаємозв’язків усередині держав і суспільства та між
ними самими; глобалізація — історичний процес посилення контактів між
різними частинами світу, який призводить щоразу до більшої одноманітності
у житті народів планети [6, 12].
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Вплив світової кризи на пошук нових джерел енергії
у контексті міграційного капіталу
Глобальна економічна криза здійснила суттєвий вплив на всі галузі економіки і сучасний світ черговий раз зіткнувся з проблемою — як належним
чином забезпечити рівень енергетичної безпеки. Основними завданнями є
забезпечення необхідною кількістю енергії без надмірної шкоди навколишньому середовищу і постачання за прийнятними цінами.
Оскільки, основними енергоресурсами є нафта і газ, їх поклади постійно
зменшуються, що спонукає держави на пошук альтернативних енергоносіїв:
енергія сонця, вітру, води тощо. Однак необхідно відзначити, що зміна енергоресурсу є непростим процесом, який потребує значних капіталовкладень
і затрат часу. Хоча більшість розвинених країн і використовує відновлювальні джерела енергії, проте вони не є основним енергоресурсом країни; лише в
окремих країнах використання відновлювальних джерел сягає 20 % [8, 18].
Значна увага сьогодні у світі приділяється горючим сланцям. Саме в
цих покладах міститься природний газ, але ідея видобутку із сланців газу у
значних масштабах довгий час не розглядалася. Але це питання у США почало загострюватися, розпочавши розвідку сланцевих родовищ. Таким чином,
у США існують проекти, які передбачають суттєве збільшення видобування
природного газу за рахунок сланцевого, і поступово відмовлятися від використання нафти та вугілля як енергоресурсів. Адже сьогодні ситуація на газовому ринку серйозно змінилася, що зачепила міграційну хвилю основних гравців енергетичного впливу в геополітичному просторі, в якому інвестиційний
потік від таких суб’єктів “енергетичної гри” стрімко почав набувати обертів
як вияв конкурентоздатності.
Для Європи використання сланцевого газу також має свої переваги. Якщо
Європа буде видобувати газ, то це зменшить вартість газу, зробить його більш
економічно вигідним, дасть змогу зменшити імпорт газу. Не варто забувати,
що видобування власного газу буде дешевшим ще з точки зору його транспортування, а саме його постачання буде значно надійнішим та стабільнішим. Тому сьогодні весь світ активно працює над тим, як забезпечити енергопостачання і усунути проблеми енергетичної безпеки.
Отже, у ХХI ст. людина стає зануреною в історичну реальність, повну конфліктів і суперечок. При цьому вона зустрічається з новим вибором: який
погляд на світ, що створюють засоби масової комунікації, повинен стати основою прийняття рішень та визначення її життя, що становить обумовленість
міграційного капіталу. Тому невирішеними є всебічні питання загальнодержавної інформаційної політики, яка б системно надавала дані щодо мігрантів за різними показниками (країна проживання, стать, вік, освіта, професія,
етнічне походження, мова, коло суспільних інтересів тощо). Для цього спецслужби на національному та світовому рівнях повинні системно здійснювати
локальний та стратегічний моніторинг, а також дипломатичне представництво у різних країнах світу.
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Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Актуальні питання міграційного капіталу в геополітиці: український та світовий виміри. Відплив робочої сили за
кордон є деструктивним явищем, яке властиве більшості країн світу. Простежується істотний вплив міграційного процесу на ментальну, економічну, правову та
інші сфери світової політики. Виокремлено мету, засоби та результати міграційного капіталу в геополітиці.
Акцентовано на глобалізації як сприянні міграційному
капіталу, що істотно впливає на ментальну, економічну, правову та інші сфери геополітики. Розкрито вплив
світової кризи на пошук нових джерел енергії у контексті міграційного капіталу як всебічного суспільного
явища. Прогнозовано, що саме активна праця людинитворця ХХI ст. забезпечує енергопостачання як проблему енергетичної безпеки у сучасній геополітиці. Констатовано вирішення цих проблем світовою спільнотою для зміцнення національних інтересів.
Lisovsky P. M., Lisovska Yu. P. Topical Issues of Migration Capital in Geopolitics: Ukrainian and World
Dimensions. The outflow of labor abroad is a destructive
phenomenon that is characteristic of most countries of the
world. There is a significant impact of the migration process
on the mental, economic, legal and other spheres of world
politics. The purpose, means and results of migration capital in geopolitics are singled out. The emphasis is on globalization as a contribution to migration capital, which significantly influences the mental, economic, legal and other
spheres of geopolitics. The influence of the global crisis on
the search for new energy sources in the context of migration
36

capital as a comprehensive social phenomenon is disclosed.
It is projected that the active work of the person-creator of
the twenty-first century provides energy supply as a problem of energy security in modern geopolitics. It was stated
that solving these problems by the international community
to strengthen national interests.
Лисовский П. М., Лисовская Ю. П. Актуальные
вопросы миграционного капитала в геополитике:
украинский и мировой измерения. Отток рабочей силы
за границу является деструктивным явлением, которое
свойственно большинству стран мира. Прослеживается
существенное влияние миграционного процесса на ментальную, экономическую, правовую и другие сферы мировой политики. Выделены цель, средства и результаты
миграционного капитала в геополитике. Акцентировано
на глобализации как содействии миграционном капитала, что существенно влияет на ментальную, экономическую, правовую и другие сферы геополитики. Раскрыто
влияние мирового кризиса на поиск новых источников
энергии в контексте миграционного капитала как всестороннего общественного явления. Прогнозируемо, что
именно активная работа человека-творца ХХI в. обеспечивает энергоснабжение как проблему энергетической
безопасности в современной геополитике. Констатировано решения этих проблем мировым сообществом для
укрепления национальных интересов.
Надійшла 18 квытня 2018 р.
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СУЧАСНІ МЕНТАЛЬНО-ЦІННІСНІ ВИКЛИКИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 38–44
Суттєвими ментально-ціннісними перешкодами
на шляху реалізації європейського вибору України є
конфлікт офіційно декларованих громадянсько-ліберальних та сповідуваних значною частиною політикуму й суспільства авторитарних цінностей. Останні
живляться тривалою структурною кризою, засиллям
корупції, десятиріччями невдалих реформ, застарілими комплексами, пов’язаними з багатовіковою історією соціального та національного пригнічення.

Правлячу еліту України, як і більшості пострадянських країн, характеризує відсутність якоїсь сталої (що не переривалася б на покоління) духовної
доктрини, традиційних цінностей (фактично у ХХ ст. у цих країнах двічі мав
місце стрімкий розпад колишньої системи усталених цінностей і норм), аномія (зокрема, слабка ефективність зовні сповідуваних правових, релігійних і
моральних норм як засобу нормативної регуляції поведінки), опортунізм при
прийнятті стратегічних рішень тощо. При цьому нестабільність політичної
системи (cередній термін роботи прем’єр-міністра у незалежній Україні становить приблизно 1 рік [1]) не дає можливості сформувати та реалізувати
довгострокову національну стратегію соціально-економічного розвитку.
Фундаментальною проблемою України після перемоги Євромайдану є
те, що її влада копіює американський досвід неоліберальної монетарної економіки у злиденній, деіндустріалізованій країні зі слабким нечисленним середнім класом, тоді як вся правова система діє на основі континентального
права, тобто писаних норм, в якій звичаї відіграють незначну роль, потреба
узгодження з природним правом відсутня і при цьому роль держави в організації, регулюванні, спрямуванні економічного та культурного життя, на
принципову відміну від романо-германської континентальної Європи, зведена до мінімуму. Таким чином, з органів державної влади як виконавчої, так і
судової фактично виключаються моральні, етичні фактори та мотивації — їх
замінюють бездушні формальні процедури, як ширма для тотальної корупції.
Характерно, що віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс,
порівнюючи сучасні Польщу та Україну, назвав їх різними світами через
корупцію та відсутність верховенства права в останній [13]. За інформа38
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цією недавнього члена Венеціанської комісії від України Марини Ставнійчук, у період 2006–2012 рр. кількість заяв проти України до Європейського суду з прав людини коливалася на рівні 6,8–8,5 % від загальної кількості
поданих заяв до ЄСПЛ. З 2013 р. спостерігається стрімке зростання: 13,3 %
(2013 р.), 19,5 % (2014 р.), 21,4 % (2015 р.). Вже восени 2016 р. цей показник досяг рекордного рівня — 24,4 % (тобто фактично чверть заяв до ЄСПЛ)
проти держави Україна [14], при тому, що наднаціональна компетенція цього
суду поширюється на 47 держав-учасниць Ради Європи. Зазначена статистика аж ніяк не відповідає євроінтеграційним інтенціям та європейському
іміджу країни, що постійно декларується вітчизняною управлінсько-політичною елітою, так само як і конституційному визначенню України як “демократичної, соціальної, правової держави” (ст. 1 Конституції України) [5, 7].
У статті розглянуто деякі досі недостатньо досліджені, але гострі та актуальні ментально-ціннісні проблеми українського політикуму і суспільства,
що становлять серйозні виклики процесу європейської інтеграції та сталого
державного розвитку України.
У середині 1990-х видатний британський етнополітолог Ендрю Вілсон
звертав увагу на те, що такі притаманні сучасній Україні риси, як міцний
“тубільний струм ультра-націоналізму” [23, 201] (хоча й оскаржуваний [23,
202]), “недостатній консенсус щодо ліберальних цінностей” й факт наявності “модерного суспільства, що переживає структурну кризу” [23, 201], відповідають переважній більшості умов, визначених провідним західним дослідником фашизму Роджером Гріффіном як такі, що здатні призвести до
зростання фашистських рухів [19]. Палінгенетичний, тобто апелюючий до
ірраціонального, квазірелігійного міфу неминучої національної “регенерації”
[18] ультрарадикальний націоналізм (точніше етнонаціоналізм) розглядає
українізацію як засіб створення мовної, культурної, релігійної та ментальної
“єдності з різноманітності” [23, 196], що докорінно суперечить сучасному європейському принципу “Єдність в багатоманітності” (“Unity in diversity”),
варіант якого (“In varietate Concordia” (лат.)) був затверджений як офіційний слоган Європейського Союзу у 2000 р. Адже гіркий, драматичний досвід
міжвоєнної Європи та Другої світової війни засвідчив й чітко переконав європейських демократичних політиків у тому, що не може бути міцного миру
на континенті без забезпечення юридичного захисту національних меншин
як національним, так і міжнародним, європейським правом. Саме для цього
на Гаазькому конгресі 1948 р. за Об’єднану Європу були вироблені сучасні європейські стандарти демократії і прав людини, розроблена Європейська конвенція з прав людини, а вже після закінчення Холодної війни у 1990-ті роки
були прийняті в рамках Ради Європи Європейська мовна хартія і Рамкова
конвенція про захист національних меншин.
Тим часом після Євромайдану в українському державотворенні виразно борються дві тенденції: будувати державу, спираючись на європейські
ліберальні цінності та демократичні норми, з одного боку, а з іншого — будувати державу, спираючись на принципи українського інтегрального націоналізму з його приматом етнократичної держави над громадянином,
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підпорядкуванням прав людини ідеологічній доктрині монолітної нації
[17], тобто дещо адаптовану ідеологічну спадщину європейського фашизму
1930-х — першої половини 1940-х років.
Обидві тенденції парадоксальним чином відбилися у гаслі (українською
та англійською мовами) з величезного панно, претендуючи на ідейне кредо
переможного Майдану, що вивішене з кінця квітня 2017 р., тобто з передодня конкурсу Євробачення — неформального культурного символу європейських свобод — над Майданом Незалежності, накривши фасад згорілого Будинку Профспілок: “СВОБОДА — ЦЕ НАША РЕЛІГІЯ!” (“FREEDOM IS
OUR RELIGION!”). Для звичайного перехожого, не схильного до рефлексії,
гасло може здатися ультраліберальним, таким, що відповідає духу сучасних
європейських цінностей. Однак соціально-філософський аналіз згаданого
гасла свідчить про його принципову розбіжність з демократичними цінностями і стандартами Об’єднаної Європи. Як вказував видатний німецький
філософ, предтеча Фрідріха Ніцше, екзистенціалізму, постмодернізму й індивідуалістичного анархізму Макс Штірнер (1806–1856), у полеміці з яким
формувалися такі мислителі, як Людвіг Фейєрбах, Карл Маркс і Фрідріх Енгельс: “Найдосконаліше самозаперечення теж зводиться саме до свободи, до
свободи від самовизначення, від власного “я”, а прагнення до свободи як до
чогось абсолютного, за що варто заплатити будь-яку ціну, позбавило нас нашої своєрідності; воно створило самозречення, самозаперечення. Проте чим
вільнішим я стаю, тим більше нагромаджується наді мною насильства, тим
більш безсилим я себе відчуваю. <...> Бути вільним від чого-небудь — значить лише позбутися або не мати чогось. <...> Гонитва за певною свободою
завжди містить в собі бажання нового панування” [16]. Логічно та історично
очевидно, що свобода, возведена в абсолют, що заступає місце Бога, закону,
совісті і моральності, як і держава, що стає абсолютом, є свавілля і, в кінцевому рахунку, диктатура насилля.
Тотальна синтетичність і релігійний месіанізм вказаного гасла нагадує
спробу Беніто Муссоліні виробити з політичної доктрини фашизму духовне
вчення, навіть релігію [21]. При цьому, оскільки “прагнення до свободи в усі
часи зводилося до бажання певної свободи” [21], фашистська держава отримувала виключне право визначати “шкідливі” й “непотрібні” свободи.
Італійський дослідник Еміліо Джентіле вважає, що фашизм є родовим
явищем, якому властива висока ідеологізація суспільно-політичного життя,
де ідеологія виконувала функцію релігії. На думку Е. Джентіле, елементи фашизму притаманні деяким авторитарним режимам, що дає змогу визначити
їх як “протофашизм”, “протофашистські” [2]. У цьому ж контексті може розглядатися й ідейна спадщина теорії інтегрального націоналізма Дмитра Донцова, “опертої на зразки нацизму” [12] та італійського фашизму [4, 157–158].
За даними всеукраїнського опитування, проведеного у 2016 р. Київським
міжнародним інститутом соціології, 82 % українців вважають, що Україна наразі потребує, щоби нею керував сильний лідер, який би мав широкі владні
повноваження [11], що свідчить про широку соціальну базу для потенційної диктатури. Як справедливо відзначає український політолог Олександр
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Радченко: “У разі ж коли держава (влада) стає понад усе, інтереси кожного
громадянина підкорені “вищим інтересам держави (нації)”, й утопічна (як
правило) мета суспільного розвитку повністю поглинає права та свободи людини, можна говорити про формування тоталітарного політичного режиму”
[10, 17].
За визнанням спеціального представника Держдепартаменту США по
Україні Курта Волкера, сучасна “Україна стала країною, де великого впливу
набула вкрай націоналістична меншість”, і хоча “більшість українських політиків не є ультраправими націоналістами, але для них важлива суспільна
думка” [3]. Українські політичні партії активно використовують радикалів
на мітингах та при силовому відстоюванні своїх інтересів (частіше — це пікетування т. зв. “активістами” судів, рідше — сутички навколо комерційних
забудов або “ідеологічні” бійки з приводу спірних свят. Як свідчить перехресне опитування членів радикальних організацій, “найбільші політсили мають
цілий арсенал із батальйонів та молодіжних загонів ...” [7, 1]. Проте частина
друга ст. 37 Конституції України прямо забороняє політичним партіям і громадським організаціям мати воєнізовані формування [5, 30]. Щодо політичних партій цю заборону містить також ст. 5 Закону України “Про політичні
партії в України” від 5 квітня 2001 р. (у чинній редакції) [9].
Суттєвою соціально-психологічною проблемою української етнонаціональної та культурної ідентичності, яка гальмує повноцінне входження України в епоху постіндустріальної урбаністичної цивілізації, є зацикленість на
патріархально-селянській архаїці, “хлопоманство”, комплекс пригніченості,
приниженості з боку урбаністичної елітарної культури “верхів”, що асоціюється з іншомовними експлуататорами-гнобителями.
Зокрема, виглядає парадоксальним той факт, що незважаючи на колосальний масив нововведень, неологізмів в українській мові протягом останнього століття, у ній досі так і не відбулося семантичного розмежування понять
русский і россиянин (громадянин або мешканець Російської Федерації), русский (від Русі) і российский (від Російської держави). Так, провідний вітчизняний етнополітолог О. М. Майборода у своїй недавній монографії вдається,
аби запобігти семантичній плутанині, до використання в українському тексті
калькованих термінів русская етнічна нація [6, 304], русский народ [6, 365],
русская культура [2, 367]. З такої ситуації випливає цілий масив смислових
непорозумінь, коли, наприклад, мова, яку використовує для родинного спілкування (виключно або поряд із українською) близько половини населення України [8], переважно з індустріальних регіонів, оголошується деякими
вітчизняними політиками мовою “чужинською”, “мовою агресора” тощо.
Між тим офіційною (письмовою) мовою Давньої (Київської) Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та Гетьманщини, зокрема козацьких літописів та гетьманських
актів, була руська (руская) мова, яка є фундаментом як сучасної української,
так і сучасної російської мови України. Зокрема, мова великого українського
мислителя Григорія Сковороди, за визнанням найавторитетнішого філолога
української діаспори академіка Юрія Шевельова, “є, в основі своїй, слобожан41

ським варіантом нормативної російської мови, якою розмовляли в тогочасних освічених колах. Сковорода постійно спілкувався з цими колами, саме в
них знаходив своїх читачів та однодумців. <…> Ці люди (а не селяни) були
його питомим середовищем. Поки ми цього не зрозуміємо, доти дивитимемось на його мову як на головоломний покруч” [15, 210]. Відтак, Ю. Шевельов
був переконаний: “Мусимо зняти романтично-народницькі окуляри з очей”
[15, 210]. Отже, відкидання русскої мови як “чужинської”, а не власної органічної мовно-культурної спадщини Русі-України насправді здатне обернутися
лише блокуванням процесів духовно-культурного відродження та модернізації України. Загроза “відчуження між україномовними та російськомовними”
України, на реальний ризик якої ще у перші роки української незалежності
звертав увагу Е. Вільсон [23, 199], тим більше в контексті гібридного збройного конфлікту на сході України, є небезпечною для розвитку України як демократичної держави та сучасної європейської громадянської нації.
Нещодавно проведений Інститутом соціології НАН України аналіз даних
національного соціологічного опитування засвідчив: “Припущення про відмінності між прихильниками геополітичних орієнтацій за етномовною ознакою щодо проєвропейських респондентів не справдилося. Відсутність впливу етномовних чинників та наявність ціннісних чинників проєвропейських
орієнтацій свідчить про раціоналізацію прагнень їхніх носіїв” [22, 137]. Це
свідчить про оптимістичні перспективи щодо консолідації та розвитку поліетнічної української громадянської нації, об’єднаної спільними європейськими цінностями. Проте причини притаманних населенню України “взаємовиключних геополітичних орієнтацій” і відповідного поділу на дві великі групи, що дивляться на Захід і Схід [22, 137], містяться значно глибше емпіричних критеріїв мовних та етнокультурних уподобань і пов’язані з довготривалими історичними впливами різних цивілізацій на теренах сучасної України.
Системна криза, що триває в Україні практично з часів горбачовської перебудови, глибоко вразивши всі сфери життєдіяльності держави і суспільства, нездатність віднайти виходи з кризового стану за допомогою загальнонаціонального діалогу, демократичних інститутів, інструментів компромісу та
консенсусу змушують більш критично поглянути на проблему “агрегуючої”
або “голосоцентрічної” моделі демократії, що спирається насамперед на формальні інституційно-процедурні механізми народного волевиявлення (ґрунтовно аналізує ці проблеми канадський політичний філософ Віл Кимліка [20,
287–293]). Не кажучи про дуже серйозну й актуальну вже понад 20 років для
України проблему маніпуляції волею і голосами виборців, ефективного контролю за голосуванням та підрахунком голосів, ще більш фундаментальним
вбачається питання про місце та роль публічних дискусій, врахування думки
пересічних виборців та меншин, вироблення шляхом плюралістичного діалогу
компромісних, консенсусних формул (платформ) державної політики.
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Піляєв І. С. Сучасні ментально-ціннісні виклики
реалізації європейського вибору України. У сучасному українському державотворенні виразно борються
дві тенденції: розбудовувати державу, спираючись на
європейські демократичні цінності або на цінності українського інтегрального націоналізму. Останні, ґрунтуючись на ідеї монолітної єдності титульної етнічної нації, здатні спричинити серйозне напруження всередині
українського суспільства, а відтак становлять реальну
загрозу для європейського вибору України, її розвитку як
модерної європейської нації.
Palyayev I. S. Modern mental-value challenges of
realization of European choice of Ukraine. In the current
Ukrainian state-building, two tendencies are struggling —
either to build the state based on the European democratic
values, or on the values of the Ukrainian integral nationalism. The latter ones, based on the idea of the monolithic unity
of the titular ethnic nation, are capable of causing serious
tensions within the Ukrainian society, and thus constitute a
real threat to the European choice of Ukraine and its development as a modern European nation.
Пиляев И. С. Современные ментально-ценностные вызовы реализации европейского выбора Украины. В современном украинском государственном строительстве отчетливо борются две тенденции: строить
государство, опираясь на европейские демократические
ценности или на ценности украинского интегрального
национализма. Последние, основываясь на идее монолитного единства титульной этнической нации, способны
вызвать серьезные напряжения внутри украинского общества, а следовательно представляют реальную угрозу
для европейского выбора Украины, ее развития как модерной европейской нации.
Надійшла 9 квітня 2018 р.
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ФЕНОМЕН НЕПОВНОЇ СІМ’Ї ЯК ГЛОБАЛЬНА
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 45–49
У сучасних умовах питання метаморфози сім’ї набуває особливої актуальності, оскільки стає гострою
соціальною проблемою, що має глобальні масштаби у
зв’язку із наслідками депопуляції та занепаду інституту сім’ї. Проблема створення сім’ї та народження
дітей є актуальною і особливо загостреною в період
соціально-економічної кризи. Ця проблема ускладнюється ще й тим, що сучасна сім’я переживає глибоку
духовну кризу, яка виявляється у перерозподілі сімейних ролей, зміні установок на сім’ю, трансформації
цінностей.

У сучасних умовах питання метаморфози сім’ї набуває особливої актуальності, оскільки стає гострою соціальною проблемою, що має глобальні масштаби у зв’язку із наслідками депопуляції та занепаду інституту сім’ї. Проблема створення сім’ї та народження дітей є актуальною і особливо загостреною
в період соціально-економічної кризи. Ця проблема ускладнюється ще й
тим, що сучасна сім’я переживає глибоку духовну кризу, яка виявляється у
перерозподілі сімейних ролей, зміні установок на сім’ю, трансформації цінностей.
Так, непідготовленість до шлюбу, що призводить до його розірвання після
перших років спільного життя, постає як одна з основних наукових проблем
соціально-педагогічного характеру. Про це свідчать дослідження Ю. Вишневського, Е. Гиликової, І. Дементьєвої, Н. Зоркової, В. Лісовського, Є. Павлової, А. Плотнікова та ін. [2]. Більш широко висвітлюють проблеми неповних
сімей російські учені, серед яких слід назвати М. Тольца, О. Антонову, Є. Андрєєву, білоруські учені Л. Тихонова та О. Філіпова.
Проте питання взаємозв’язку функціонування та розвитку сім’ї з рівнем
культурного розвитку суспільства, з наукової точки зору, залишається недостатньо дослідженим і тому потребує поглиблення.
У статті розглядається взаємозалежність рівня розвитку сім’ї з рівнем
культурного розвитку суспільства.
© І. П. Бідзюра, Н. О. Бондаренко, М. О. Лук’янова, 2018
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Трансформація установок і цінностей людей в умовах соціально-економічних змін є соціально-психологічною проблемою. За минулі десятиліття
стерлися норми і зразки поведінки молоді, а також деформувався існуючий
механізм міжпоколінної передачі сімейних норм і цінностей. Але, як зазначає
більшість дослідників, важливим чинником формування цінностей і установок на сімейний спосіб життя є батьківська родина. Крім того, видозмінилася
змістова інтерпретація таких базових понять, як “сім’я”, “діти”, “любов”, “друзі”, “свобода”, “справедливість”, “праця”, “достаток”, “життєвий успіх”. Перші
з них — “сім’я”, “діти”, “любов” — практично остаточно витіснені із свідомості,
на зміну їм прийшли ринкові цінності — гроші, кар’єра. У зв’язку з цим орієнтація людей більшою мірою спрямована не на створення сім’ї, формування гармонійних взаємин між подружжям і народження дітей, а на побудову
кар’єри, заробіток коштів для щасливого існування і здійснення життєвого
успіху в соціумі. При цьому це криза не лише одного інституту сім’ї, а глобальна криза усього суспільства [1].
Як показують наукові дослідження, сучасна трансформація розуміння
сутності таких понять, як “родина”, “сім’я” демонструє зниження функціональності та морально-етичних цінностей, які першочергово були закладенні
у тлумачення зазначеної термінології. Це є причиною зростання числа неповних сімей та збільшення кількості позашлюбних дітей.
За даними статистичної служби Європейського Союзу, третина дітей у
державах ЄС народжена поза шлюбом. Як зазначає І. Прибиткова, провідний
спеціаліст Інституту соціології, це свідчить про кризу сім’ї як суспільного інституту.
Також викликає тривогу відносно велика кількість неповних сімей —
21 % загальної кількості сімей з дітьми. Без батька таких родин налічується
94,2 %, що на 0,3 % більше, ніж у минулому році, без матері — 4,4 %. В Україні
зростає кількість незареєстрованих шлюбів та позашлюбних дітей. Оскільки
інститут сім’ї є осередком культури та запоруки виховання поколінь, доцільно дослідити кількість народжених дітей жінками у шлюбі та поза шлюбом
[7].
Науковці у галузі психології, зокрема В. Пронько, вважають, що збільшення числа позашлюбних дітей є наслідком занепаду сімейних цінностей.
Учений зауважує, що дитина, народжена у повній сім’ї, розвивається гармонійніше, незважаючи на будь-які проблеми. Водночас виховання у неповній сім’ї не проходить безслідно для психіки дитини (згідно зі статистикою, великий відсоток підлітків-злочинців — це вихідці саме із неповних
сімей) [3].
Натомість, через неповноцінність у вихованні у неповній родині можна
виділити кілька основних помилок: по-перше, це гіпер-опіка, коли дитина й
проблеми, пов’язані з нею, висуваються на перше місце в системі життєвих
цінностей; по-друге, відстороненість матері від виховного процесу й надмірна
орієнтація на матеріальну турботу про дитину [5].
Згодом така дитина починає жадати від матері більшої уваги, але через те,
що вона вже не може виконувати зростаючі запити, це стає причиною числен46

них конфліктів та переживань; перешкоджання контактам дитини з батьком
тощо. Причини таких ситуацій можуть бути різноманітними, починаючи від
безвідповідальності, надлишку інтересів, задоволенню яких дитина заважає,
недоброзичливого ставлення до дитини, і аж до крайніх випадків: алкоголізму матері, безладності у сексуальних відносинах тощо. Усі ці проблеми та помилки призводять до формування у дітей різноманітних комплексів та часто
стають причиною їх асоціальної поведінки [1–3].
При цьому перед соціальною практикою і теорією висуваються нові завдання. Як зауважив Т. Гурко, сучасне суспільство — це суспільство споживання,
в якому роботодавці не зацікавлені у працівниках із сімейними обов’язками,
а ринок послуг потребує збільшення числа домогосподарств-споживачів, а не
сімей [5]. Крім того, останнім часом поширення набули цінності індивідуалізму, гедонізму, споживацтва, серед яких “шлюб на все життя”, народження дітей не займають вже значущого місця. Для певної частини, принаймні,
міського населення професійна й особистісна самореалізація стають важливішими, ніж сім’я [3]. У сучасної молоді домінують установки на особистий
успіх, орієнтація на досягнення, які у більшій мірі вичерпуються прагненням
до індивідуального матеріального благополуччя.
Як показує практика, за останні десятиліття ціннісні орієнтири молоді змінюються кардинальним чином. А. Антонов, В. Борисов, В. Медков,
Н. Марковська та інші автори розглядають ці зміни як вираз глобальної кризи сімейного способу життя, занепаду сім’ї як соціального інституту, відображення ціннісної кризи у суспільстві загалом [4; 6].
Потребує суттєвого обговорення у розвитку соціального інституту сім’ї
такий вагомий чинник, як рівень релігійності населення, адже церква у наш
час справді користується довірою населення, принаймні порівняно з державними інститутами, а також пропагує створення сім’ї.
Отже, на сьогодні в країні немає продуманої, цілеспрямованої політики
щодо проблем неповних сімей. Нині крім незначних матеріальних допомог,
які отримують самотні батьки, необхідно різнобічне реформування допомог
неповним сім’ям.
Доцільно буде створювати заклади, що забезпечуватимуть постійний догляд за дітьми за умов, якщо мати (батько) надто зайняті і не можуть приділяти дитині належної уваги, та надавати допомогу сім’ям у влаштуванні дітей до таких закладів; створити умови для наймання професійних помічниць
матері, що дасть можливість сім’ям із низьким рівнем доходу, найчастіше з
нестабільною зайнятістю, одержати доступ до індивідуальних видів догляду
за дітьми, яким властива більша гнучкість; розвивати мережу консультацій,
підтримки та супроводу батьків.
Отже, функціонування та розвиток сім’ї безпосередньо залежать від суспільних відносин загалом, і в першу чергу від рівня культурного розвитку
суспільства. Відповідно, чим вищий культурний розвиток суспільства, тим
вища культура пересічної сім'ї.
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Бідзюра І. П., Бондаренко Н. О., Лук’янова М. О.
Феномен неповної сім’ї як глобальна соціально-педагогічна проблема. Проаналізовано сучасний стан інституту сім’ї та причини збільшення кількості неповних
сімей. Визначено наслідки виховання у неповних сім’ях.
З’ясовано, що функціонування та розвиток сім’ї безпосередньо залежать від суспільних відносин загалом, і в
першу чергу від рівня культурного розвитку суспільства.
Доведено, чим вищий культурний розвиток суспільства,
тим вища культура пересічної сім’ї.
Bidzura I. P., Bondarenko N. A., Lukyanova M. O.
Phenomenon incomplete family as a global social and
pedagogical problem. The issue of metamorphosis of the
family becomes especially urgent, as it becomes an acute
problem that has global dimensions in connection with the
consequences of the depopulation and decline of the family institution. This problem is aggravated by the fact that
the modern family is experiencing a deep crisis, which manifests itself in the redistribution of family roles, changes in
attitudes toward the family, the transformation of values.
The article analyzes the current state of the institution of
the family and the reasons for the increase in the number
of incomplete families. The consequences of upbringing in
single-parent families are determined. It has been found out
that the functioning and development of the family directly
depend on social relations in general, and above all on the
level of cultural development of society. It is proved that the
higher cultural development of society, the higher the culture
of the average family.
Бидзюра И. П., Бондаренко Н. А., Лукьянова М. А.
Феномен неполной семьи как глобальная социальнопедагогическая проблема. Проанализировано современное состояние института семьи и причины увеличения
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количества неполных семей. Определены последствия
воспитания в неполных семьях. Выяснено, что функционирование и развитие семьи напрямую зависят от
общественных отношений в целом, и в первую очередь от
уровня культурного развития общества. Доказано, чем
выше культурное развитие общества, тем выше культура рядовой семьи.
Надійшла 24 квітня 2018 р.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДУМКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 50–59
Лише повага до релігійних поглядів ближнього, толерантність, сприйняття інакомислення, узгодженість та спільність прийняття рішень на політичному рівні, синергія в галузі економіки, солідарність
заради майбутнього екології планети здатні загальмувати негативні наслідки глобалізації.

Активна міжнародна, суспільна, соціальна та культурна діяльність Української Православної Церкви в усьому світі обумовлена насущними проблемами та викликами сучасної цивілізації [7, 99–110]. Негативні процеси
глобалізації, екологічна криза, економічні та соціальні проблеми виводять
на перший план християнської діяльності розроблення та формування науково-богословської концепції, що відповідає потребам та інтересам людини
епохи постмодерну.
Мирне міжнародне співробітництво, діалог релігій, культур та економік
збагачує життя всього людства. На думку богословів та релігійних мислителів, людство досі існує лише тому, що має релігійне поняття Абсолюту, Вищого і людина інтуїтивно поривається до Бога [3, 62]. І на цьому шляху сучасного суспільства високою є роль Православної Церкви, особливо в діалозі
релігій та культур [13, 86–91].
У сучасну епоху, коли світ відмовляється від релігійних понять, моральних векторів руху, аскетичних орієнтирів розвитку, саме на плечах Церкви
лежить місія проголошення Правди Божої, Істини Христової та релігійної
мотивації всіх сфер життєдіяльності сучасної цивілізації. Уся християнська
громадськість, на думку відомого українського публіциста та протестантського богослова Анатолія Денисенка, “має не лише розробляти загальну соціальну концепцію, а й мотивувати парафіян до особистої соціальної та політичної
відповідальності” [5].
Зауважимо, що “загальнолюдські цінності” секулярної парадигми, позбавлені релігійних сенсів та цінностей, є черговим будівним матеріалом для зведення нової Вавилонської вежі. Людство, яке втратило віру в Бога, неминуче
прийде до фіналу: руйнування, самознищення, стагнації, регресу та загибелі
[21]. Прикладів та підтверджень цього в історії аж надто багато. В епоху гло50
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балізації та переоцінки ціннісних координат буття православний християнин
як ніколи стикається з серйозними викликами соціуму. Один із найголовніших викликів для Православної Церкви сьогодні — це видалення релігійності та духовних орієнтирів із суспільної сфери людської життєдіяльності.
Людство не може жити без релігії, без духовних цінностей. Якщо ці цінності зникають або підмінюються якимись сурогатами, людство починає повільно, але впевнено рухатися до загибелі. З нашої точки зору, людина, яка
має тверде переконання, розуміння того, що вона створена Богом і що в основі її природи лежить відчуття сакральності, потяг до “головних питань”
[28, 17], здатна побачити красу створеного сьогодення та майбутнє людської
творчості, силу творення любові у прийдешньому дні.
Релігія, на думку провідних релігійних лідерів усього світу, “має потенційну можливість пов’язувати різні народи та культури, незважаючи на нашу
людську вразливість, особливо в сьогоднішньому контексті множинності та
різноманітності” [20]. Релігійний принцип розвитку є фундаментальною основою глобального світу та діалогу між цивілізаціями. Видатний політолог,
професор Олександр Панарін зазначав, що “творити живу людську солідарність, засновану на вірі в Божественне начало, зовсім не є тим самим, що “творити” прометеєву науку, зайняту перетвореннями світу на догоду споживацьким інтересам” [18, 96].
Складні суперечливі процеси глобалізації, свідками яких є іудеї, християни, мусульмани, буддисти та представники інших релігій, з одного боку, не
можна сприймати винятково в контексті останніх днів апокаліпсису, а з другого — неприпустимо вважати їх як вияв реальності раю на землі — цілковитої гармонії прогресу. Важливо наголосити, що, з одного боку, без сумніву,
глобалізація полегшує взаємодію між державами, створює умови для доступу
народів до передових наукових досягнень людства у галузі інформації, медицини, технологій, забезпечує економію ресурсів та стимулює торгівлю. З другого боку, глобалізація несе негативні наслідки: це втрачання ресурсів країнами, які не входять до розвинених країн заходу [22, 74–75], знищення малого
бізнесу, встановлення авторитарних політичних режимів. Глобалізація нівелює певні форми конкуренції у бізнесі, культурі, а головне — збільшує соціальну нерівність у глобальному масштабі [21, 79–81]. Саме тому збагачення
малих груп бізнес-еліт світу за рахунок більшості верств населення усієї планети, яке пов’язане з глобалізацією, Церква сприймає теж як несправедливу,
неприйнятну, хибну модель розвитку суспільства, що підлягає осуду з точки
зору християнської моралі [17, 78–79].
Наголосимо, що глобалізація, з одного боку, зумовила глобальну екологічну кризу, глобальну соціальну кризу, глобальну мотиваційну кризу, глобальну демографічну кризу, а з другого — глобалізація є позитивним явищем,
тому що жодна держава світу самостійно не може вирішити проблеми екології, тероризму, криміналу, бідності, інфекційних захворювань та інших важливих питань розвитку соціуму [6, 27–43].
Глобалізація не минає жодну релігійну громаду, країну, суспільство. Сценаріїв, прогнозів щодо моделей розвитку глобалізації багато. Митрополит
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Філарет (Вахромєєв), розмірковуючи над процесами глобалізації, наголошує, що саме у християнстві вперше виникла ідея глобалізації. Звернімось
до витоків глобалізації як історичного феномену. Поняття історії як поступального розвитку людського суспільства та культури онтологічно пов’язане
з біблійним уявленням про неї як про священний процес спілкування людського роду та суспільств, які його утворюють, із Творцем. Такий погляд не
був властивим для дохристиянської античності. Європейська наука нового
часу виходила з біблійного розуміння світу та людини, згідно з яким людина покликана пізнавати та облаштовувати світ. Те саме стосується поняття
ойкумена — вся населена земля. У дохристиянську античність цим словом
позначували світ, що був населений греками, а пізніше Римську імперію як
імперію “світову”. “Всесвіт” обмежувався тоді територією, що була охоплена
цивілізацією. Християнство розширює це поняття, оскільки прагне поширити свою проповідь по всіх куточках землі, згідно із заповіддю Христа Спасителя: “Ідіть по всьому світі і проповідуйте Євангеліє всьому творінню” (Мк.
16: 15). Тобто, Церква мислиться як всесвітня, така, що охоплює всі народи та
місцеві культури, так що під її Главою — Христом — об’єднуються всі народи
Землі [25, 160–161].
Важливо розуміти, що пам’ять про Бога, діалог Церков і науковців, соціальна дія вірян усього світу, відповідно до своїх релігійних цінностей, вірність власній культурній традиції та водночас відкритість до творчості, до
інноваційних технологій, модернізації, пошук виходу з кризи, діалог культур,
оптимізація умов праці, соціальна справедливість, гуманність є конструктивною та стійкою парадигмою буття людства в умовах глобалізації. Питання
актуальності християнського богослов’я, дієвості впливу Церкви на культуру
мають принципове значення, коли йдеться про основні вектори розвитку сучасного світу [19, 54–55].
Мусимо визнати, що український загал нині часто сліпо вибирає за зразок
секулярну культуру, цінності Америки, інших західних країн Європи, які забули, що вони сформувалися під впливом християнської моралі, богослов’я,
філософії та культури. Українці теж забувають про власні, сформовані впродовж багатьох століть, православні цінності. Звичайно не можна заперечувати, що упродовж тривалого часу Україна була долучена до складної системи
тоталітарної радянської держави, внаслідок чого ні її соціальна, ні її релігійна, ні її культурна сфери не могли розвиватися вільно і самостійно. Залишки тоталітарного минулого даються взнаки і сьогодні, передусім у духовній
сфері, свідомості, моралі. Як наслідок, нині в Україні останньою серйозною
перепоною на шляху формування демократичного, справжнього вільного суспільства, становлення суверенної держави можна вважати: відсутність релігійних цінностей, духовної мотивації, а також наявність байдужості, брехні, корупції, зневіри, непрофесіоналізму і людського тотального відчаю [14,
155–156].
Лише повага до релігійних поглядів ближнього, толерантність, сприйняття інакомислення, узгодженість та спільність прийняття рішень на політичному рівні, синергія в галузі економіки, солідарність заради майбутнього
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екології планети здатні загальмувати негативні наслідки глобалізації. “Ми,
українці, знаходимось на межі цивілізацій уже багато століть. Ми пізнали на
собі болючі наслідки конфліктів, але знаємо також здорові імпульси, одержані тоді, коли конфлікт обертається діалогом, взаємообміном. Це стається,
коли цивілізації, а точніше — їхні представники, зустрічаються, виявляють
готовність слухати один одного. І в голосі партнера, у цьому діалозі вони
вчаться слухати голос Бога, пізнавати Його присутність. Саме тоді, коли ця
присутність виявлялася потужнішою за настороженість, ворожість, — саме
тоді й переживала наша культура найбільші сплески” [9, 131].
Науковці мають враховувати синтез поєднання індивідуальних і колективних свобод, міцних наукових засад та релігійних цінностей, дієву плюралістичну модель демократії й традиційного суспільства [12, 32–35]. “Загальносвітова ситуація поступового переходу від індустріального, капіталістичного,
економічного (сучасного) суспільства до інформаційного, постіндустріального, посткапіталістичного, постекономічного об’єктивно підтверджує можливість утворення якщо не ідеального, то досить виразного відкритого суспільства, перевагою якого є примат людини, свободи, демократії, значно більший
динамізм розвитку, ніж інших суспільств. Оце і є наша стратегія у розбудові
такого суспільства”, — розмірковує відомий український учений, професор
Микола Головатий [4, 347].
Уникнути катастрофи, згубних процесів, кризових явищ, проблем глобального майбутнього людства неможливо без відчуття відповідальності перед Творцем та соціальної активності віруючих людей в усіх сферах людської
життєдіяльності [23; 24].
Видатний російський філософ Микола Бердяєв вважав, що не “можна
розуміти Апокаліпсис як фатум. Кінець історії, кінець світу не є фатальним.
Кінець є справою боголюдською, яка не може здійснюватися без людської
свободи, є “спільною справою”, до якої покликана людина. Тому у своїй філософській та громадській діяльності філософ постійно захищав модель
творчо-активного есхатологізму. На його переконання, перехід від історичного християнства, яке відходить у минуле, до християнства есхатологічного,
якому одному й належить майбутнє, має означати не зростання пасивності, а
зростання активності, не зростання страху, а зростання завзяття та відваги”
[2, 559]. Можна цілком погодитися з тими богословами, релігійними мислителями, світськими вченими, політиками, громадськими діячами, які вважають, що деградація суспільства починається з моральної, духовної деградації,
а не з причини економічних негараздів чи політичної кризи.
Християнське богослов’я, розкриваючи християнські цінності в житті соціуму, проповідує Правду Божу, яка несе в собі великий морально-етичний
імпульс перетворення людської історії. Ця особлива риса соціальної активності Православної Церкви інтегрована з бажанням не лише зрозуміти світ,
а й перетворити життя сучасної цивілізації відповідно до волі Бога — Творця. Християнин покликаний до постійного розвитку і звершення, тому що
віра дає цілісний образ світу та людини, на який він може орієнтуватися. Не
випадково місія Церкви у сучасному світі включає: проповідь Слова Божого
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(Біблії), богослужіння (Євхаристія, таїнства) та соціальне служіння ближньому.
З точки зору соціального учення Церкви, християнські цінності є невіддільними від політики, бізнесу, процесів глобалізації та міжнародної інтеграції. Звідси випливає, що сучасним богословам не варто страхатися гніву
критики тих впливових політичних й економічних сил у сучасному світі, які
б хотіли добитися цілковитого забуття християнської віри й остаточного знищення впливу Церкви на життя суспільства [3, 246–247].
Богослов’я Церкви, відчуваючи вплив глобалізації на розвиток соціального вчення Церкви, не приймає фатуму секулярного кінця історії, політичної
тиранії, економічного детермінізму. “Таким чином, нинішня технологічна цивілізація започатковує смугу особливого розвитку, коли гуманітарні та інші
духовні орієнтири стають відправними у визначенні стратегії наукового пошуку й осягненні наукової істини” [27, 5]. Саме тому видатний український
учений професор Георгій Щокін наголошує, що Україна ще тільки має пройти
довгий і складний шлях до відродження в усіх верствах населення істинних
основ православної віри під духовним проводом Української Православної
Церкви [15].
Наголосимо, що представники всіх релігій, незважаючи на реально наявні догматичні розходження, обрядові особливості, мають виступити єдиним
фронтом проти війни, тероризму, атеїзму, ненависті, ворожнечі, войовничого
секуляризму та всілякого роду дискримінації за релігійними переконаннями
[8]. Усі релігії світу мусять разом, спільно відстоювати право жити за своїми
переконаннями, виховувати дітей у вірі батьків, бути вільними від глузувань
та знущань з боку людей, які забули своє минуле та знехтували духовною
спадщиною своїх предків. Справедливо пише професор протоієрей Віталій
Косовський: “Православне богослов’я містить потужний ресурс для рішення
глобальних проблем сучасного світу, і сьогодні необхідна плідна, переконлива богословська робота на усіх рівнях місіонерства і катехізації. Насамперед
необхідне поліпшення взаємозв’язків між богословами, з одного боку, і світськими вченими — з другого. Православні віруючі християни мають поступово і наполегливо підводити сучасну людину до усвідомлення невідкладності пошуків і питань про Бога, важливості регулярного вдумливого читання
Святого Письма, святоотцівської спадщини і філософської літератури з питань релігійного буття і глобальних проблем сучасного життя. Необхідно навчитися глибше розуміти і відчувати радість релігійного та богословського
пізнання і знаходження “дару мовлення” в області християнської місіології.
При цьому потрібно знову усвідомити, що богослов’я Церкви — це животворяща основа релігійного життя” [11, 288].
Зазначимо, що Православ’я усією душею вітає інформаційний розвиток
та науковий прогрес [6, 41], коли глобалізація відчиняє двері для більш тісного співробітництва та підвищення добробуту народів, коли вона стає потужним знаряддям культурно-релігійної зустрічі та цивілізаційного діалогу.
Представники різних політичних ідеологій та фінансово-економічних інтересів мають разом займатися практичною роботою в улаштуванні справедли54

вого земного життя на планеті. Істина в тому, що в умовах глобальних криз
сучасного світу людство може вижити лише разом. У минулому цивілізації
жили та діяли, по суті, ізольовано одна від одної. Але в нинішньому світі, що
стрімко глобалізується, у світі взаємозалежної економіки, фінансів та глобальної політики поведінка кожної держави або групи держав впливає на все
людство. Таким є позитивний бік глобалізації, можливий у тому випадку,
якщо всі люди на планеті усвідомлять свою спільну долю та спільну мету
[1, 283–284] .
Ось чому сьогодні так важливо реабілітувати релігійне прогнозування сучасної глобалізації, подолати пасивність та мовчання релігійних інститутів
при формуванні обличчя сучасного світу та творенні нових моделей розвитку сучасної цивілізації. Українська Православна Церква разом з представниками інших українських церков виступає за те, щоб релігія була визнаною
рушійною силою, або частиною інтеграційного процесу розвитку світу. Церква може зробити свій внесок у вироблення принципів міжнародної співпраці. У цьому сенсі Україна, яка поєднує на своїй землі Схід та Захід, володіє
унікальним цивілізаційним потенціалом. Адекватно, критично осмислюючи
власну релігію [26], історію, культуру та включаючи їх до контексту загальноєвропейських перспектив розвитку, Церква робить свій певний внесок у
протистояння негативним наслідкам глобалізації.
На нашу думку, історичне призначення Української Православної Церкви
[16, 20–25] у житті української держави в тому й полягає, щоб допомогти
державі та суспільству у виробленні таких цивілізаційних стандартів, які будуть здатні гармонізувати різні культурно-релігійні, національно-історичні
традиції стосовно цінностей європейського світу, також накопичених у ході
тривалого культурного розвитку України. Такий синтез є життєво необхідним українському суспільству в умовах глобалізації. Якщо це надзвичайно складне завдання діалогу християнства та суспільства соціальне учення
Церкви, політична теологія [10, 15–16] вирішать, тоді будуть усі підстави
говорити про створення всеохоплюючої світоглядної основи глобалізації та
інтеграції.
Згідно соціальної думки християнства, глобальний порядок, як і все інше в
світі, повинен мати альтернативні варіанти та сценарії. Людська та, насамперед, християнська гідність полягає в тому, щоб відстояти у світовому просторі найбільш гуманні та справедливі форми розвитку світу, звільнити світ від
монополії секулярного розуму, що прагне прибрати світ до рук під гаслами
демократії, свободи слова та глобальних трансформацій заради “блага людства”.
Таким чином, визнаючи невідворотність та природність процесів глобалізації, які багато в чому сприяють спілкуванню людей, поширенню інформації [22, 15–16], ефективній виробничо-підприємницькій діяльності та самій
православній місії, Українська Православна Церква стурбована внутрішніми
суперечностями процесів сучасної цивілізації.
Підводячи підсумок впливу глобалізації на розвиток соціальної думки
Православної Церкви, необхідно виокремити таке.
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По-перше, глобалізація — у сенсі тенденції до скорочення бар’єрів і відстаней та до утворення єдиних економічних, інформаційних та інших просторів — є реальністю нашого часу. Українська Православна Церква, визнаючи
цю реальність та сприймаючи її серйозно, претендує на те, щоб у сучасному
глобалізованому світі звучав її власний голос, щоб формування світу не відбулося без участі християнської спільноти. Саме тому цілком зрозуміло, що
православне богослов’я має інкорпорувати в себе елемент відкритості, діалогічності, філософського дискурсу та суворої наукової критики.
Православна Церква наголошує, що вона не протистоїть науково-технічному прогресу, економічному та фінансовому добробуту, які мають слугувати
гармонійному та стабільному розвитку всього людства. Однак Церква прагне
того, щоб люди по всьому світу, члени будь-яких релігійних, національних та
культурних меншин, мали змогу зберігати свої релігійні відмінності та оберігати особливість своєї культури. Враховуючи грізні виклики сучасної цивілізації, соціальна думка Православ’я здатна виробити соціальну модель богословської, інтелектуальної та суспільно-політичної присутності християн у
внутрішній (державній) та зовнішній (міжнародній) політиці.
По-друге, православні християни, непохитно зберігаючи основи Православ’я, додержуючись догматичної чистоти сповідання віри, покликані Самим Творцем до міжрелігійного діалогу, в якому вони здобувають унікальну
можливість свідчити перед лицем усього людства про віру в Христа, моральність та абсолютні цінності буття. Соціальна думка Православ’я, представлена офіційними документами Української Православної Церкви, богословськими дослідженнями, доповідями, проповідями, зверненнями церковної
ієрархії, священнослужителів, виступає за конструктивний діалог представників усіх релігій у суспільному житті сучасного світу та проповідує активну
присутність православних християн у міжнародній політиці.
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Мартишин Д. С. Вплив процесів глобалізації на
розвиток соціальної думки Української Православної Церкви. Подано виклад сучасних теоретичних засад соціального вчення Православної Церкви в Україні.
Показано взаємозв’язок соціальної доктрини Церкви з
культурними, політичними, економічними, національними змінами у житті України. Спираючись на соціальне
вчення Православної Церкви, розкрито основні поняття
й напрями соціальної думки християнства. Розглянуто
особливості розвитку Української Православної Церкви,
шляхи взаємовідносин Церкви та суспільства в умовах
глобалізації, обґрунтовано, що Українська Православна
Церква була, є і буде невід’ємною частиною української
культури, історії та майбутнього глобального світу.
Діалог Церкви та суспільства постійно буде базисним
елементом суспільного розвитку та платформою справжніх процесів демократизації в Україні.
Martyshyn D. S. Influence of the processes of globalization on the development of the social thought of the
Ukrainian Orthodox Church. This work presents an account
of modern theoretical foundations of the social doctrine of the
Orthodox Church in Ukraine. The relationship of the Church's
social doctrine with cultural, political, economic, national
changes in the life of Ukraine is shown. Relying on the social
doctrine of the Orthodox Church, the work reveals the basic
concepts and directions of social thought of Christianity. The
peculiarities of the development of the Ukrainian Orthodox
Church, ways of relations between the Church and society in
the conditions of globalization are considered, it is substantiated that the Ukrainian Orthodox Church was, is and will be
an integral part of Ukrainian culture, history and future of the
global world. The dialogue of the Church and society will always be the basic element of social development and the platform of genuine democratization processes in Ukraine.
Мартышин Д. С. Влияние процессов глобализации
на развитие социальной мысли Украинской Православной Церкви. Подано изложение современных теоретических основ социального учения Православной Церкви
в Украине. Показана взаимосвязь социальной доктрины
Церкви с культурными, политическими, экономическими,
национальными изменениями в жизни Украины. Опираясь на социальное учение Православной Церкви, раскрыты основные понятия и направления социальной мысли
христианства. Рассмотрены особенности развития
Украинской Православной Церкви, пути взаимоотношений Церкви и общества в условиях глобализации, обосно58

вано, что Украинская Православная Церковь была, есть
и будет неотъемлемой частью украинской культуры,
истории и будущего глобального мира. Диалог Церкви и
общества постоянно будет базисным элементом общественного развития и платформой подлинных процессов
демократизации в Украине.
Надійшла 8 лютого 2018 р.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ:
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 60–64
Порушується проблема інноваційних підходів до
формування та функціонування вищої освіти, оскільки це один із важливих елементів її ефективності.
Крім того, інноваційні аспекти освіти вимагають і
відповідної системи управління такою освітою.

Світова та національні системи вищої освіти у XXI ст. знаходяться в умовах радикальних трансформацій, з-поміж яких помітно виділяються саме
інноваційні аспекти. Вони торкаються: а) моделей вищої освіти; б) системи
організації і здійснення навчального процесу; в) системи управління ВНЗ. У
комплексі перелічені складові реально впливають і вимагають суттєвої перебудови всього державного управління вищою освітою.
У цьому випадку нас цікавить саме інноваційні аспекти функціонування
вищої освіти, які варто розглядати насамперед у контексті тих радикальних
змін, що відбуваються у вищій освіті.
Отже, проаналізуємо сучасні технології впровадження інноваційних державних механізмів реформування системи освіти в Україні.
Особливості розвитку вищої освіти вимагають принципово по-іншому
підійти до розгляду питань, що стосуються інновацій в освіті та управлінні
освітою. У цьому плані у нагоді стають праці таких українських суспільствознавців — політологів, соціологів, педагогів, фахівців у галузі державного управління, як В. Андрущенко, О. Бабкіна, В. Бех, В. Бебик, А. Білоус,
М. Головатий, В. Кремінь, С. Майборода, М. Михальченко, І. Надольний,
Н. Нижник, В. Савельєва, В. Шаповал та ін. Серед зарубіжних фахівців, особливо щодо інноваційних аспектів у сфері вищої освіти, назвемо праці таких
учених, як А. Біне, О. Декролі, А. Лай, В. Кілпатрік, Е. Мейман, Е. Торндайк,
а серед сучасних учених Російської Федерації — А. Алексюк, М. Вейт, Б. Дехтярьов, в Україні — В. Барабаш, А. Зільберштейн, Г. Костюк, Н. Никало,
В. Сухомлинський, В. Пекельна, І. Соболев, І. Стафефеєв та ін.
Існує немало цілісних, узагальнюючих висновків — характеристик, що
пояснюють радикальні зміни — трансформації, які відобразилися у системі
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вищої освіти на зламі двох століть — XX–XXI. Їх можна сформувати у такий
спосіб:
• глобалізація й інформація системи вищої освіти, пов’язана із небувалим прогресом науки і техніки та постанови взаємозв’язків між сучасними суспільствами;
• динамічний зв’язок, залежність сучасної вищої освіти, її гнучкість, викликана запитами виробництва, її залежності від новіших технологій і
технологічних процесів;
• тісний зв’язок вищої освіти з розвитком і необхідністю задовольняти
зростаючі потреби людини. За таких обставин вища освіта значною
мірою одночасно адаптується до динаміки соціальних запитів і потреб
людини;
• набуття вищою освітою масового характеру та того, що така освіта загалом супроводжує людину впродовж усього життя;
• всезростаюча доступність вищої освіти для більшості людей, її відкритість і демократизація.
Викладені специфічні особливості розгляду вищої освіти можна вважати достатньо загальними, такими, що пов’язані із функціонуванням більшості країн світу. Підтвердженням цьому є висновки і рішення (резолюції)
багатьох загальносвітових, європейських форумів з проблем вищої освіти,
що мали місце в останні півстоліття. Так, на Всесвітній конференції “Вища
освіта у XXI столітті: підходи і практичні засоби” (жовтень 1998 р., Париж)
представники 182 держав розглядали вищу освіту як “глобальний фактор
суспільного розвитку”, “важливий національний і загальносвітовий пріоритет”, “найсуттєвіший компонент духовно-культурного розвитку суспільств”
[7].
Отже, вища освіта: а) загальносвітовий і, одночасно, національний компонент людського розвитку; б) сфера найтіснішого співробітництва народів
і країн; в) найпотужніший елемент (засада) прогресу людини, суспільства,
спільноти.
Найпоказовішим фактором розвитку вищої освіти у світі нині є її інтернаціоналізація. При цьому є всі підстави погодитися з точкою зору українських
дослідників С. Гримблата та І. Сосніна, які до основних факторів такої інтернаціоналізації відносили [3; 7]:
• політичні, ідеологічні фактори розвитку вищої освіти;
• економічні фактори (глобалізація економіки і технологій, вимоги світових і регіональних стандартів ринку праці);
• академічні фактори (інтернаціональний характер наукових знань, універсальна основа освіти і науково-дослідної діяльності, формування
міжнародних освітніх стандартів якості);
• впровадження новітніх, насамперед, інформаційних технологій у сфері
освіти, використання глобальних мереж.
Інновації в освіті та управлінні освітою — це найоптимальніші засади, завдяки яким у XXI ст. є можливість радикально вдосконалити освіту, зробити її
найбільш дієвою для людини і суспільства.
61

Існує немало різних класифікацій інновацій в освіті, однак найбільш вдалими є такі класифікації за об’єктом впливу: педагогічні, соціально-психологічні та організаційно-управлінські; за рівнем поширення інновації поділяють
на: системно-методологічні, локально-технологічні, за своїм інноваційним
потенціалом на: радикальні, модифікаційні, комбінаторні.
Крім того, нині українські вчені Я. Ващенко, О. Савченко, О. Попова,
В. Кремень та інші сформували й обґрунтували низку концепцій інноваційних процесів, серед яких найпомітнішими є:
• традиційна концепція (оволодіння базовими знаннями, уміннями і навичками та вивчення і засвоєння академічних знань);
• реалістична концепція (опора на знання як на упорядковану систему);
• гуманістична концепція (розглядається як основа самовираження особистості, її самоствердження таким чином, що найповніше відповідає
сутності людського “Я”).
Зрозуміло, що організатора вищої освіти, управління у цій сфері насамперед цікавить і турбує сутнісний характер інноваційного підходу в організації
освіти. Як пише В. Г. Кремінь: “Мета будь-якої освітньої системи полягає у
формуванні такого практичного світогляду людини, який би щонайкраще
поєднував її прогресивну діяльність із загальними цивілізаційними цінностями і закладеними в основу цієї системи” [6].
Немає потреби детально аналізувати окремі інноваційні методи у навчанні, вкажемо лише на окремі блоки таких методів, виділені М. Головатим [2],
Ю. Ємельяновим, К. Корсаком [5] та ін.:
• дискусійні методи (групова дискусія, аналіз казусів із практики, аналіз
ситуацій морального вибору);
• ігрові методи (поведінкове навчання, ігрова психотерапія, психологічна корекція);
• контргра (транзактний метод усвідомлення комунікативної поведінки);
• сенситивний тренінг (тренування міжособистісної чутливості та сприйняття себе як психофізичної єдності).
У сучасній Україні за роки незалежності було прийнято немало документів загальнонаціонального значення, в яких питання радикальної трансформації вищої освіти адекватно багатьом аспектам як національного державотворення, так загальносвітового розвитку ставилися і обумовлювалися цілісно
і комплексно. З-поміж таких документів варто, насамперед, назвати [4]:
• Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”);
• Національна доктрина розвитку освіти у XXI ст. (Указ Президента
України від 17 квітня 2002 р. № 347/2602);
• Закон України “Про вищу освіту” (приймався кілька разів, остаточна
редакція — 1 липня 2014 р. підписана Президентом України).
У розвиток, реалізацію вказаних та інших документів державного значення, у тому числі й інноваційних аспектів вищої освіти, варто брати до уваги ті
специфічні процеси, що пов’язані з трансформацією вищої освіти в Європі, а
вже потім — на національному рівні. До основних проблем європейської освіти сьогодні можна віднести: а) певну дегуманізацію освіти та її технізацію;
62

б) віртуалізацію освіти; в) зростання функціональної неосвіченості багатьох
громадян; г) помітну вузьку спеціалізацію (вона особливо притаманна постіндустріальним, інформаційним суспільствам); д) комерціалізацію освіти
(освіта фактично постає як товар, продукт); е) алгоритмізацію освіти (вона
все більше базується на прогресивних освітніх технологіях). Беручи це до
уваги, підтримуємо методологічний підхід, який використала при вивченні
освітньої політики у суспільстві, що трансформується, українська дослідниця В. О. Гальпєріна, яка, аналізуючи трансформаційні процеси у політикоосвітній сфері, намагалася “конструктивно поєднувати соціоісторичний та
соціокультурний підходи” [1]. Сутність такого підходу полягає в органічній
єдності особистості, суспільства та культури. Особистість — це суб’єкт взаємодії, суспільство — сукупність взаємодіючих суб’єктів, культура — сукупність значень, цінностей та норм, якими володіють взаємодіючі суб’єкти.
Таким чином, формуючи державну політику у сфері вищої освіти, забезпечуючи державне управління цією сферою, важливо брати до уваги те, що
інноваційні аспекти у такій діяльності забезпечують максимальний вплив на
професійну підготовку, на формування особистісних якостей фахівця. Вища
освіта при цьому має бути: а) групова, колективна за формою; б) максимально наближена до суспільно-виробничих потреб; в) максимально адресно індивідуалізована. Саме за таких факторів вона може реально відповідати потребам людини і суспільства.
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Формування та поділ влади у будь-якій країні є
обов’язковою умовою забезпечення її цілісності. При
цьому базовими засадами такого поділу були і залишаються відповідні конституційно-правові та організаційні засади, що обумовлюють не лише характер
взаємин основних гілок влади в країні, а й специфіку
державності загалом.

Проблема поділу влади у науковому, політико-правовому, організаційно-політичному, суспільному і багатьох інших значеннях існувала з часу появи перших, навіть, протодержав. Нині вона виглядає все гострішою і складнішою за умов непростих трансформаційних взаємин влади і людини, держави
і громадянського суспільства і т. ін. Так, дбаючи про подальше впорядкування у сучасній Україні системи поділу влади та розподілу даних повноважень,
варто брати до уваги те, що у багатьох країнах світу, та і в Україні безпосередньо, останнім часом відбулися принципового характеру зміни, що радикально вплинули на формування і функціонування державної влади.
По-перше, з’явилися дещо нові центри влади, які раніше фактично не існували (Конституційний суд, незалежні виборчі адміністрації, омбудсмени
тощо). Такі центри викликали потребу визначити їх місце і роль у системі
державної влади.
По-друге, політичний розвиток конституалізму виявив певну і відчутну
неспроможність раніше існуючого, досить радикального поділу влади між основними її гілками, загострив потребу пошуку більш дієвих форм контролю і
співпраці таких гілок влади за досить різних політичних конституційних режимів, що існують у державах.
По-третє, нині принципово по-іншому на поділ влади впливає діяльність
політичних партій, зокрема, він надто менший у президентських республіках,
ніж у парламентських та президентсько-парламентських. У ряді країн політичні партії взагалі майже не впливають на владу та владні взаємини.
По-четверте, основні ознаки сучасних політичних режимів є досить умовними, фактично розмитими, навіть символічними і такими, що далеко не від© О. Ф. Каракасіді, 2018
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повідають класичному розумінню поділу влади як засаді стабільного розвитку держав і суспільств.
За перелічених та інших обставин виникає потреба використання найрізноманітніших механізмів стримань і противаг, за якими здійснюється як поділ влади, так і розподіл владних повноважень у децентралізації та демократизації влади. У сукупності лише такий перехід до впорядкування державної
влади може забезпечити як її необхідну цілісність, так і максимально реальну
дієвість, ефективність.
Щоб глибше усвідомити сутність вказаних процесів, нагадаємо, що класичний розгляд проблеми поділу влади маємо в основоположних працях
великого Ш. Л. Монтеск’є, який у своїй фундаментальній роботі “Про дух
законів” (1748 р.) робив висновок про те, що “свобода можлива при будь-якій
формі правління, якщо в державі володарює право, гарантується дотримання
законності через розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову, які взаємно стримують одна одну” [1, 15].
Ш. Монтеск’є дає зрозуміти, що не політична система, а саме політичний
режим (а розподіл влади і владних повноважень саме тут дається взнаки) є
вирішальним фактором для функціонування стабільного суспільства. Він
пояснює розподіл влади не як простий поділ функцій між державними органами, а саме як розподілення політичних сил, що мають певні інтереси і дбають про те, щоб у державі такі інтереси було враховано, зреалізовано [9, 14].
Так чи інакше, але означені принципи поділу влади становлять основу
Конституцій, політичного ладу США, Франції, Німеччини, Англії, багатьох
країн світу як основоположні. Вони хоч і з певними відмінностями, однак мають конкретні прояви і в українському суспільстві.
Підкреслимо, що поділ державної влади у сучасній Україні здійснюється
за її функціями. При цьому виокремлюють традиційно — законодавчу, виконавчу і судову гілки влади, хоча фахівці з конституційного права, окремі філософи, політологи, учені в галузі державного управління часто додають ще
владу контрольно-наглядову і президентську [8, 10].
Беручи до уваги, що в Україні нині є немало спеціальних органів контрольно-наглядового характеру — Прокуратура, Конституційний Суд України,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата,
Національна рада з питань радіомовлення і телебачення, Вища рада юстиції,
то є підстави вести мову і про контрольно-наглядову владу як достатньо самостійну політичну владу.
Контрольно-наглядова влада — це не щось нове і незвичне. Про неї вели
мову ще у часи Конфуція в Китаї, її пропонували у своїх проектах реформування Росії декабристи (“Руська Правда” П. Пестеля називала таку владу спостережною). Український дослідник-правознавець В. Шаповал [9],
Ю. Шульченко, В. Чиркін та інші також пропонують відносити до контрольної гілки влади Конституційний Суд України.
Відсутня єдина точка зору і стосовно влади президента, як окремої гілки політичної влади. Тут є дві точку зору: 1) влада Президента України — це
синтез законодавчої, виконавчої і судової влади; 2) влада Президента Украї66

ни — самостійна влада. Зрозуміло й те, що ряд функцій Президента України
є достатньо вирішальним для політичної влади держави, наприклад, представництво держави у міжнародних відносинах (ст. 106 Конституції України: “Представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України” [4, 47]). На певну окремішність політичної влади
влада Президента України претендує і завдяки кільком іншим його функціям
і повноваженням, що добре відомі але викликають серйозні дискусії.
Є чимало факторів що зумовлюють сутнісний характер системи поділу
влади, однак важливішим є характер політичної системи суспільства. Від них
похідними є політико-адміністративні системи. За термінологією Лімана, існують такі системи: злита, дуальна і система з розділеною ієрархією. Детальніше це виглядає так [3, 143]:
1) злиті системи (наприклад, Франція, Україна). Префект департаменту
(в Україні — голова облдержадміністрації) — професійний державний службовець, якого призначає центральна влада. На противагу їм створюються і
функціонують місцеві ради з обмеженими повноваженнями;
2) дуальні системи (наприклад, Ірландія, Великобританія). Тут управління здійснюється головним чином через виконавчі комітети, однак функції
місцевого самоврядування виконує рада. Така рада обмежена у фінансових
ресурсах, що розподіляються центральним урядом. Крім того, повноваження
мера є достатньо символічними, а виконання функцій місцевого самоврядування обмежуються;
3) система з розподіленою ієрархією. Вона найбільш характерна для скандинавських країн, де центральний уряд призначає членів місцевих органів
влади, але населені пункти, одночасно, мають власні ради з колективною відповідальністю як у дуальній системі. Тут губернатор провінції має координаційні функції по відношенню до урядових відомств.
Оскільки базовою засадою принципової зміни українського соціуму є радикальна трансформація політичної системи суспільства, відповідні трансформації відбуваються саме з такими структурними елементами суспільства,
як політична влада, окремі суб’єкти (індивіди, колективи, соціальні групи,
суспільно-політичні організації, рухи і т. ін.); політичні відносини тощо. Для
цілісного розуміння цих процесів насамперед беремо за основу такі спеціальні наукові видання: М. Михальченко “Соціально-політична трансформація
України: реальність, міфологеми, проблеми вибору”; О. Новакова “Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні” [5];
колективна монографія учених НАДУ при Президентові України “Політичні
інститути в процесі реформування системи влади” та ін.
Усе викладене дає підстави вести мову конкретно про те, як конститується
державна влада у сучасній Україні. Що тут найголовніше? Очевидно, що в
Україні, як і у більшості країн світу, є державна влада і влада муніципальна
(місцева). При цьому муніципальна влада — “це система владних відносин,
яка реалізує функції та повноваження місцевого самоврядування. Муніципальна влада є різновидом не тільки соціальної, а й публічної (поряд із дер67

жавною) влади, діє у межах територіальної громади, реалізуються від її імені
або безпосередньо, або органами та посадовими особами місцевого самоврядування та заснована на нормах права.
Муніципальна влада може бути визначена як форма суспільних відносин,
у яких згідно з нормами територіальної громади діяльність одних суб’єктів,
впливаючи на діяльність інших, змінює або стабілізує її відповідно до своїх
цілей у межах загально соціальної політики.
Тут вже варто підкреслити, що дві сторони соціального управління — само
управлінські і державницькі начала — випливають у спільному руслі змін соціально-економічних і політичних процесів, синергетично переплітаючись і
синтезуючись у єдиний інституціонально-нормативний комплекс публічної
влади” [6, 583].
Зрозуміло, що вся проблема при цьому полягає в тому, як конституційно
визначені — державна і муніципальна влада, як вони практично зорганізовані. Кардинального значення набуває питання поділу влади та розподілу
владних повноважень як між окремими гілками влади, так і між державною і
муніципальною владою.
Варто зазначити, що місцеве самоврядування як специфічна форма публічної влади характеризується такою виразною ознакою, як особливий
суб’єкт влади (територіальна громада), це — сукупність великої кількості людей; спільна комунальна власність; система податків і т. ін.
Державна влада у сучасній Україні нині виглядає достатньо традиційно,
подібно до влади в інших країнах. Основу державної влади в Україні (як і у
будь-якій державі світу) складають правові засади такої влади, які закріплюють:
1) Конституція України. Вона містить як загальні основи організації і
здійснення державної влади в Україні, так і правові основи організації
здійснення окремих видів державної влади: законодавчої, виконавчої,
судової;
2) закони України. Вони закріплюють статус, положення про окремі органи або види органів державної влади: Конституційний Суд України,
суди загальної юрисдикції, прокуратуру тощо;
3) регламенти органів державної влади;
4) галузеві законодавчі акти про органи державної влади.
Для того щоб виділяти спільне і особливе, що визначає державну владу в
Україні, специфіку її поділу, варто, бодай коротко, зупинитися на особливостях конституційних норм, які дають уяву про цілісність такої влади, характер
її функціонування. Це стосується таких статей Конституції:
• ст. 6: “Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову” [4, 5];
• ст. 19: “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією, та законами України” [4, 8];
• ст. 38: “Громадяни користуються рівним правом доступу до державної
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування” [4, 16];
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• ст. 75: “Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент —
Верховна Рада України” [4, 28];
• ст. 102: “Президент України є главою держави і виступає від її імені”
[4, 44];
• ст. 113: “Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади” [4, 54];
• ст. 124: “Визначення основоположних засад правосуддя в Україні, судочинства і т. ін.” [4, 58];
• ст. 147: “Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні” [4, 70] і т. ін.
Коментуючи ці та інші статті Конституції України, що обумовлюють сутність, характер, специфіку державної влади у сучасній Україні, неважко дійти
таких основоположних висновків:
1) державна влада в Україні є владою політичною;
2) будучи єдиною, державна влада водночас поділяється на три основні
види (гілки) — законодавчу, виконавчу, судову;
3) державна влада здійснюється державою, її органами та посадовими особами відповідно до Конституції та законів України.
Державну владу в Україні можна поділяти за:
• територіальною ознакою (поширенням): загальнодержавна, регіональна, місцева;
• часом здійснення: постійна, тимчасова;
• функціями: законодавча, виконавча, судова (контрольно-наглядова
президентська та ін.);
• правовими підставами: конституційна, законна, легітимна, неконституційна, нелегітимна, незаконна, колоніальна, окупаційна, корумпована,
“тіньова” і т. ін.;
• способом здійснення: демократична, ліберальна, авторитарна і тоталітарна;
• конституційно-правовим статусом: суверенна, не суверенна, несамостійна, залежна;
• наслідками діяльності: ефективна, неефективна, сильна, слабка, прогресивна, регресивна, реальна, символічна, формальна;
• політичною орієнтацією: влада лівих, правих, центристів і т. ін.;
• характером (спрямування): внутрішня, зовнішня.
Пояснюючи сутність, характер політичної влади у сучасній Україні безпосередньо через коментар окремих статей Конституції, група українських
правників дають таке її визначення: “Державна влада — це організація і здійснення політичної влади в Україні державою, її органами і посадовими особами у межах і порядку, непередбачених Конституцією і законами України.
Тобто державна влада — це один із видів політичної (публічної) влади, що
здійснюється державою, її органами та посадовими особами” [6, 6]. Важливо
при цьому, що вказаними авторами наголошується на існуванні безпосередньо влади народу, народовладдя (вибори, референдуми тощо). Звідси автори
логічно роблять висновок про те, що “державна влада, за своєю суттю, є воле69

виявленням держави, її органів та посадових осіб, передбаченим Конституцією і законами України” [6, 7].
Державна влада в Україні тлумачиться також як: право народу (ст. 5); право територіальної громади (ст. 140); повноваження органів законодавчої, виконавчої і судової влади (ст. 6; 85) і т. ін. Система органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у будь-якій державі, у тому числі і в Україні становить так званий механізм держави, або державний механізм, завдяки
якому реалізується не тільки відповідна державна політика, а й функціонує
держава загалом.
Основними системоутворюючими чинниками, що становлять механізм
держави, є:
1) принцип поділу влади;
2) система адміністративно-територіального устрою держави;
3) сфери (об’єкти) державного управління.
Зрозуміло, що перелічені чинники покликані, з одного боку, забезпечити
ефективність практичної реалізації державної політики на всіх рівнях (адміністративно-територіального поділу держави), а з іншого — забезпечити
одночасно єдність, цілісність держави відповідно до існуючої політичної
системи. Базовою основою у розв’язанні останнього завдання, як зазначається, була і є єдність (співпраця) органів державної влади та органів місцевого
самоврядування [2].
На завершення розгляду означеної наукової проблеми, доходимо висновку про те, що за всіх складнощів, перепон у сучасній Україні все ж налагоджується вкрай необхідний діалог, співробітництво державної влади і місцевого
самоврядування [5]. Це — об’єктивний процес, оскільки базовими його засадами є: 1) багатий і досить специфічний історичний досвід самоорганізації українства, яскрава практика вирішення громадами місцевих проблем;
2) наявність життєвотворчих традицій тісної взаємодії ключових провідних
інститутів громадянського суспільства між собою і з органами державної влади, особливо на місцях; 3) наявність домінуючого типу політичної культури
населення; 4) наявність на всіх рівнях держаної структури власної еліти і регіонального політикуму.
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Аналізуються теоретико-методологічні аспекти
радикальних трансформацій вищої освіти у сучасному світі як на загальноцивілізаційному, так і національному рівнях з виокремленням спільного і особливого у цих неоднозначних процесах.

Актуальність означеної проблеми обумовлена тим, що у житті людства
мабуть не знайти такої сфери суспільного буття, яка б не була одночасно і
надто архаїчною, сталою і напрочуд рухливою, динамічною, особливо у сучасну епоху радикальних трансформацій суспільств, їх переходу від постіндустріального до інформаційного стану функціонування. Такою сферою нині
є освіта, особливо вища, без якої прогресивний розвиток людини, великого
соціуму взагалі важко уявити [4]. Такі процеси з вищою освітою і у вищій
освіті також є не просто складними, але багато в чому і суперечливими. Розуміння їх сутнісних особливостей і становить актуальність цієї проблеми,
викликає реальну потребу їх більш глибокого осмислення.
Важко однозначно визначити ступінь наукової розробки, осмислення проблем трансформацій сучасної вищої освіти. По-перше, підкреслимо, що питання концептуального розвитку вищої освіти, її інтеграції в європейський
і світовий освітні простори, інноваційний характер модернізації тощо —
предмет глибокого дослідження учених багатьох країн світу. У сучасній
Україні це предмет розгляду, насамперед, таких дослідників — філософів, істориків, соціологів, педагогів, культурологів, як В. Андрущенко, В. Астахова,
В. Бебик, І. Бех, В. Биков, В. Білецький, І. Вакарчук, М. Головатий, Д. Дзвінчук,
А. Джуринський, М. Згуровський, І. Квітка, К. Корсак, В. Кремень, В. Куширець, В. Луговий, М. Лукашевич, О. Навроцький, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало,
В. Савельєв, А. Сохнич, І. Утюж, Н. Чернуха, В. Шинкарук та ін. Зрозуміло, що
у різноманітній проблематиці освіти треба насамперед виокремлювати: історико-філософський аспект освіти (В. Кремень), глобалістичні та національні
аспекти освіти (В. Андрущенко, В. Савельєв); соціологічні проблеми осві72
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ти (М. Лукашевич); методологічні освітянські тенденції і проблеми в освіті
(В. Корсак); менеджмент та інновації в освіті (Н. Чернуха, В. Луговий) і т. ін.
У контексті цієї статті варто особливо виділити спеціальну літературу,
в якій розглядаються проблеми ефективності модернізації сучасної вищої
освіти. За рубежем — це праці Л. Бернара, П. Блума, Р. Ганьє, П. Гудмана,
Ф. Клейна, А. Комбаса, А. Маслоу, Ж. Мансо, Ч. Фіна, Дж. Холта та ін., а в
Україні — праці А. Алексюка, Л. Карамушки, Н. Мосейчука, С. Пальчевського, М. Фіцула та ін.
Водночас на тлі великого кола спеціальної наукової літератури, в якій
розглядаються проблеми модернізації сучасної, особливо вищої освіти, все
ще бракує цілісних, комплексних наукових праць синергетичного характеру,
чим і викликана поява даної наукової розвідки. Сутнісний зміст цієї проблеми виглядає так.
Для найповнішого і найглибшого усвідомлення сутнісних характеристик
і особливостей освіти загалом варто брати до уваги, що така освіта у ХХІ ст.,
за визначенням Т. Співак, існує у трьох формах: формальна освіта (школа,
навчальний заклад, університет); неформальна освіта (домашня освіта, навчання на робочому місці); інформаційна освіта (навички, яких набувають у
соціумі) [20, 190].
Безумовно, що найменше дослідженою на сьогодні є саме остання — інформаційна освіта, та і механізми її здобуття є досить складними у психологічному, педагогічному, комунікаційному та багатьох інших аспектах.
Певною мірою філософськи, однак досить влучно завдання вищої освіти
у ХХІ ст. були визначені у ряді основоположних документів відомого, хоча і
досить неоднозначно оціненого організаторами освіти, Болонського процесу.
Так, у Великій хартії університетів (Болонья, Італія, 18 вересня 1988 р.) зазначалося: “Університети повинні забезпечити майбутнім поколінням освіту:
виховання, що сприяло б справжній гармонії навколишнього середовища, та
самого життя” [7, 7].
Глибоко усвідомлюючи те, що освіта, особливо вища, має бути найпотужнішим фактором суспільного розвитку, забезпеченням соціального прогресу,
ініціатори Болонського процесу мали на меті забезпечити відповідні інтеграційні процеси в університетській освіті на всьому європейському континенті,
потужно розвинути інноваційні процеси в освіті за рахунок впровадження
кредитно-модульної системи навчання, максимально демократизувати університетське життя, розвинути автономію вузів та забезпечити в них широке
самоврядування. З-поміж багатьох факторів, що радикально змінюють систему освіти, особливо вищої, у тому числі і в сучасній Україні, багато авторів,
зокрема А. Куртакова, А. Дорошев [15], виокремлюють два основні: перехід
до ринкової економіки і глобалізаційні процеси. У першому випадку виникає
потреба радикального перегляду переліку та специфіки спеціальностей, що
виникають у процесі переходу від планово-розподільчої до ринкової економіки. Глобалізаційні ж процеси, з одного боку, потребують інтеграції національної освітньої системи у світову, а з іншого — оптимізації саме національної
освітньої системи з тим, аби вона забезпечувала і мобільність майбутнього
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фахівця, і його автономність відповідно. Більшість фахівців переконані, що
Україні слід переходити, головним чином, на європейські освітні стандарти,
хоча “робити це слід комплексно, в тісній взаємодії між державою, вузами,
бізнесом і суспільством, уміло поєднуючи збереження національної специфіки” [15, 42].
Нині модернізацію вищої освіти насамперед пов’язують із потребою забезпечення її більш високої якості. Часто йдеться про нову якість освіти, що має
відповідати вимогам сучасного загальнолюдського, загальноцивілізаційного
розвитку. Під “якістю вищої освіти” Азер Алієв, наприклад, розуміє “відповідність цілей і результатів вищої освіти сучасним соціальним вимогам, пов’язаним з переходом до демократичного, відкритого суспільства з ринковою економікою” [1, 126]. Таке визначення допустиме і цілком вірогідне.
Досить вдало пояснює феномен “якість освіти” В. Даниленко і Л. Карамушка, які наводять такі трактування [17, 145]:
• якість освіти як умова відтворення культурного і матеріального рівня
життя суспільства, знань і досвіду соціального управління життєдіяльністю, якою володіє суспільство, як умови відтворення його самого
(якість освіти у суспільстві);
• якість засвоєння предметних знань (якість навчання), тобто знань навчальних предметів, наукових дисциплін, що досліджувались у процесі
навчання у тій або іншій освітній установі;
• якість особистості або якість освіти як розвиток здатності навчання і
навченості;
• якість професійної підготовки, здатності вирішення професійних завдань (якість фахівця, кваліфікація), а нині — це відповідність вимогам
компетентності й відповідальності.
Як відомо, ЮНЕСКО визначило ХХІ ст. — століттям освіти. Більше того,
сучасна вища освіта нині розглядається як безперервний феномен, що супроводжує людину упродовж усього життя. Так, А. Нікуліна виокремлює три основні етапи розвитку неперервної освіти: перший — до середини 60-х років
ХХ ст.; другий — закінчується у середині 70-х років ХХ ст.; третій — концепція неперервної освіти, що була висунута у 1972 р. ЮНЕСКО після опублікування відомої доповіді комісії під керівництвом Е. Фора [16]. Третій етап
розвитку неперервної освіти триває і донині [11].
Термін “неперервна освіта” значною мірою асоціюється з терміном “освіта
впродовж усього життя” і, за досить вдалим визначенням відомого російського дослідника О. П. Владислава, під такою освітою ми розуміємо “систематичну, цілеспрямовану діяльність по одержанню й удосконалюванню знань,
умінь і навичок як у будь-яких видах загальних і спеціальних навчальних закладів, так і шляхом самоосвіти” [8, 33].
Важливо зазначити, що у багатьох країнах світу, але насамперед європейського континенту, неперервна освіта розглядається як індивідуальна і національна стратегія виживання й успішного функціонування у сучасній ринковій
конкурентній економіці. Крім того, уряди багатьох країн бачать неперервну
освіту і як специфічний засіб у боротьбі та подоланні безробіття [22, 87].
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Сучасна освіта (зокрема вища) покликана забезпечити дійсно сталий суспільний розвиток. При цьому, як зазначає український учений М. Головатий,
“у переважній частині країн світу, особливо у високорозвинених, освіта розглядається конче як особистісно-орієнтована, хоча і пов’язана в першу чергу із основними загальнолюдськими цінностями. Це також пов’язано із особистісним потенціалом окремо взятої людини” [9, 8].
Неабияку особливість сучасної освіти становить її полікультурність,
оскільки “мета будь-якої освітньої системи, — підкреслює український
філософ В. Кремень, — полягає у формуванні такого практичного світогляду людини, який би щонайкраще поєднував її професійну діяльність із загальними цивілізаційними цінностями, закладеними в основу цієї системи”
[13].
Теоретичні основи полікультурності освіти закладалися ще у працях
Г. Ващенка, В. Винниченка, Б. Гринченка, М. Драгоманова, І. Огієнка, С. Русова, В. Сухомлинського, Я. Чепити та багатьох інших видатних українських
мислителів, педагогів, громадських діячів. Як зазначає сучасна українська
педагог Н. Чернуха, “полікультурна освіта ґрунтується на неупередженості,
взаєморозумінні, відсутності маніпулювання, усвідомленні й згоди з різноманіттям інших культур, релігій і мов, повазі до них” [21, 24]. Проблемою полікультурності освіти в Україні сьогодні предметно займаються І. Бех, Н. Васильєва, Т. Власенко, В. Доманський, М. Іванчук, В. Ільченко, І. Свитсунов,
Н. Чернуха та ін. Серед них слід особливо виокремити докторську дисертацію І. Бахова на тему: “Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США”, в якій освіта розглядається як
консолідуючий, інтегративний фактор функціонування мультикультурних
суспільств. Крім того, І. Бахов у ряді своїх попередніх працях з цієї тематики
(див., наприклад, [5]), виділив і схарактеризував найпоширеніші підходи до
розуміння сутності полікультурної освіти — це: акультураційний підхід (орієнтація на культуру переселенців); акультурований підхід (єднання культурного різноманіття); концепція культурних відмінностей (терпимість до
чужого способу життя та поведінки) тощо [6]. Так чи інакше, однак досить
влучними є твердження Г. Дмитрієва, що “студенти різних спеціальностей —
майбутні фахівці повинні вміти працювати з різними у культурному відношенні людьми, правильно розуміти людську відмінність, бути толерантними
до них, уміти встановлювати своїми особистими діями і словами культурний
плюралізм в суспільстві” [10].
Парадигмальний розвиток освіти, особливо вищої, вимагає прискіпливого врахування основних функцій такої освіти. Фактично, на думку більшості
дослідників цього аспекту означеної проблеми, таких функцій є три: людинотворча, технологічна, гуманістична [14, 349]. Домінуючою, найоб’ємнішою
і фактично вирішальною була і залишається людинотворча функція, хоча, в
епоху потужного розвитку інформаційних технологій, технологічна функція
нині вийшла чи не на один рівень із людинотворчою. Складніше виглядає
питання, що стосується гуманістичної функції, оскільки філософський, соціальний сенс сучасної освіти людства у ХХІ ст. став менше турбувати, ніж
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раніше. Так, відомі українські фахівці у галузі вищої освіти В. Андрущенко і
В. Савельєв небезпідставно зазначають, що “головні сюжетні лінії сучасного
дискурсу освітньої політики визначають проблеми освітнього врядування та
комерціалізації освіти, головним чином вищої” [3, 12].
Відомий у світі Болонський процес, до якого у 2005 р. приєдналася і Україна, — це добровільна співпраця різних національних освітніх систем з метою
підвищення ефективності вищої освіти в Європі загалом, зробити таку освіту
максимально мобільною. Основними складовими цього процесу є: 1) запровадження кредитно-модульної системи освіти [2]; 2) уточнення та становлення стандартів національних систем вищої освіти [19]; 3) взаємне визнання
результатів, термінів навчання, дипломів країнами-учасницями Болонського
процесу [7]. Подібні, інтегративного характеру процеси у сфері вищої освіти
мають місце і в інших регіонах світу.
Оскільки вектор розвитку, модернізації вищої освіти України сьогодні
багато в чому зорієнтований на країни Європи, на специфіку саме Болонського процесу, слід бодай коротко схарактеризувати модернізацію вищої
освіти в нашій державі. Це виглядає так. Указом Президента України від
17 квітня 2002 р. № 347/2002 було затверджено Національну доктрину розвитку освіти в Україні. “Актуальним завданням, — зазначається у загальних
положеннях доктрини, — є забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом життя для всіх громадян та подальше утвердження її характеру”
[7, 7]. Крім того, у доктрині зазначалося, що “в Україні повинні забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також
створюватися умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя” [7].
Відтак, принципового характеру щодо сутності розвитку освіти в Україні,
згідно доктрини, мали би набути:
1) доступність здобуття якісної освіти. Враховуючи різницю між можливостями вчитися молоді в селі і місті, нерівномірність розміщення навчальних закладів, така потреба постає як надто актуальна;
2) прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти. Йдеться
про те, щоб освіта забезпечувала підготовку фахівців для тих спеціальностей і категорії робіт, які лише з часом будуть затребувані суспільним виробництвом. Щодо інноваційного аспекту, то йдеться про використання новітніх, найбільш прогресивних навчальних технологій, пов’язаних с інформатизацією, комп’ютерізацією суспільств тощо;
3) самоствердження, самореалізація особистості впродовж усього життя.
У світі, особливо у високорозвинених країнах, давно виникла потреба забезпечити навчання людини постійно, впродовж усього життя. За такими моделями головним чином розвиваються моделі системи вищої освіти у провідних інформаційних суспільствах світу.
За визначенням українського ученого К. В. Корсака, забезпечити таку освіту для сучасних поколінь може саме ноопедагогіка. “Ноопедагогіка, — пише
він, — пристосована для потреб ноосуспільства, наука про індивідуалізоване
формування і виховання, навчання та надання професії згідно з природними
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задатками кожному представнику нових поколінь із подальшим супроводом
у їх активному житті” [12, 9].
Зрозуміло, що стан радикальної трансформації вищої освіти в сучасній
Україні значною мірою залежить від характеру й особливостей державного і громадського управління такою освітою. При цьому слід зазначити, що
радикальне переформатування управління системою вищої освіти в Україні нині суттєво гальмується тим, що колишня, радянська модель вищої
освіти базувалася на найтіснішому поєднанні освіти і науки при одночасному її від’єднанні у систему Національної Академії наук України. “Зробити це (відновити “справжні дослідницькі університети”), — доречно пише
С. Павлюк, — заважає не тільки розкол між вищою школою і сектором наукових досліджень, а й майже повна “секретізація” наук в СРСР та їхнє воєнне
спрямування” [18, 96].
До основних висновків щодо означеної наукової проблеми варто віднести:
1. Сучасна вища освіта радикально трансформується залежно від докорінних соціальних змін, викликаних процесами глобалізації і національної
модернізації держав. У центрі цих процесів, викликаних також переходом
на нові, ринкові моделі господарювання знаходиться сутнісний сенс освіти, її людиноцентричний характер, потреба забезпечити відповідний освітньо-професійний розвиток людини, забезпечити сталий розвиток суспільств.
2. Центральними ознаками, характеристиками сучасної вищої освіти є її
якість, інноваційність, безперервність упродовж усього життя людини, полікультурність, що забезпечує сталий розвиток мультикультурних суспільств.
3. Розвиток вищої освіти у сучасній Україні детермінований світовою, європейською практикою освітньої, професійної підготовки людини. Поряд з
інтеграційними процесами, вища освіта в Україні має розвиватися з урахуванням власної національної практики та досвіду, забезпечуючи: доступність
і демократизм в освіті, прискорений інноваційний розвиток вищої освіти,
навчання та всебічний розвиток особистості впродовж усього життя.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ
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СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 80–84
У ХХІ ст. проблема національної безпеки постає
як одна з найважливіших засад функціонування великих людських спільнот. Певною мірою, однак, забезпечення національного суверенітету ускладнюється
недостатньо чітким теоретико-методологічним обґрунтуванням самого феномену “національна безпека”, розумінням її глибинної сутності.

Національна безпека — явище, притаманне будь-якому суспільству
з часу зародження, а потім інтенсивного формування націй як великих
спільнот, що мають характерні лише їм природу, ознаки й історичне покликання.
У всі часи, за різних умов суспільного розвитку філософи, історики, соціологи, політологи, представники інших суспільствознавчих дисциплін намагалися усвідомити і пояснити феномен “національна безпека” відповідно до
конкретного рівня, особливостей та специфіки розвитку великих людських
спільнот. Тому теоретико-методологічні засади таких корифеїв суспільної
науки, як Аристотель, А. Вольферс, М. Каплан, Д. Кауфман, В. Липинський,
У. Липман, К. Норр, Г. Моргентау, В. Парето, Р. Робертсон, М. Скиборський,
С. Хоффман та інші багато в чому різняться, що є цілком природно, оскільки
їх погляди, точки зору завжди “замкнуті” на конкретному часі, ситуативні.
Водночас, намагатимемося виокремити і сформулювати саме узагальнюючі
концепти національної безпеки як феномену.
За різного тлумачення феномену “національна безпека” доцільно акцентувати увагу на досить загальновживаному його обґрунтуванні. Скоріше
за все воно виглядає так (за А. А. Міхненко і А. М. Міхненко): “Безпека національна — широке, багатокомпонентне поняття, яке відображає існуючі
військово-політичні, економічні, екологічні, соціокультурні, інформаційні
та інші загрози для суспільства, держави або нації, що складаються в системі глобальних і регіональних взаємовідносин з іншими країнами, етносами,
соціальними групами, верствами, політичними силами” [2, 59].
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Національна безпека — базисна засада національного суверенітету. Про
це майже завжди йдеться в основних політико-правових документах, що обстоюють засади, принципи утворення та практичне функціонування будьякої держави. Наприклад, у Декларації про державний суверенітет України
(16 липня 1990 р.) було проголошено, що “державний суверенітет України
як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в
межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”;
у Конституції України (1996 р.) у ст. 1 було зазначено, що: “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава” [1, 4].
З теоретико-концептуальної та і практичної точки зору важливим є те, хто
основний носій і джерело влади в країні. Фактично усі без винятку держави
декларують, визначають таким сувереном народ. Так, в Конституції України
(1996 р.) у ст. 5 записано, що носієм і єдиним джерелом влади в Україні є
народ [4]. Життя народу на будь-якій території світу при цьому найтіснішим
чином пов’язане з його бажанням жити не просто вільно, добротно, щасливо
а й суверенно. Прагнення суверенітету — природне для будь-якого народу.
Порівняємо, наприклад, британське та українське визначення цього поняття.
“Суверенітет, — зазначається у Короткому оксфордському політологічному
словнику, — це претензія на остаточну політичну владу, що не кориться жодній вищий владі у сфері ухвалення і втілення в життя політичних постанов.
У системі міжнародних відносин суверенітет — це претензія держав на цілковите самоврядування, а взаємне визнання претензій на суверенітет становить
основу міжнародного суспільства”. Українські словникові наукові видання
також пояснюють суверенітет фактично однаково. Наприклад у Політологічному словнику: “Суверенітет (нім. Souveranitat, франц. Souverainete) — верховна влада, (похідні від лат. super — над) — незалежне від будь-яких сил,
обставин і осіб верховенство; незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх
справах” [5, 643]. Подібне, майже класичне поняття “суверенітет”, було сформовано й обґрунтовано відомим французьким філософом Ж. Боденом ще у
XVI ст. Так само його пояснюють і сучасні філософи, політологи [7].
У центрі суверенітету (а, відтак, і національної безпеки) лежать національні інтереси, а тому абсолютно природно, що така безпека (У. Липман,
Г. Моргентау, С. Хоффман, М. Каплан, В. Ліпкан та ін.) розглядається саме в
контексті протиставлення, а то і зіткнення національних інтересів. В іншому
випадку (А. Вольферс, К. Норр, Ф. Трегер та ін.) за основу беруться системи
цінностей, що обумовлюють цілі, засади, методи дій одних держав відносно
інших у геополітичному, міжнародному плані.
Концептуальне розуміння сутності національної безпеки неможливо усвідомлювати, не беручи до уваги ті об’єктивні умови, в яких живе людство незалежно навіть від його суто територіального розміщення. Є дві групи умов,
а, відтак, і загроз людському життю: природні й об’єктивно набуті. Перші
пов’язані із реальними умовами, характером, специфікою людського життя,
а другі — обумовлені суто поведінкою суб’єктів цього процесу, насамперед,
держав, їх владних структур тощо. Тобто, нерівномірний розвиток сучасних
суспільств, наявні протиріччя, що існують між ними, серйозні конфлікти і
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протистояння практично викликані низкою об’єктивних факторів, серед яких
передусім варто виокремлювати світові глобалізаційні процеси. Підкреслимо, що, з одного боку, вони є об’єктивними, всеохоплюючими (К. Гаджієв,
М. Козловець, Ю. Остерхаммер, О. Панарін, Р. Робертсон, В. Співак,
М. Уотерс, Ю. Яковець та ін.), а з іншого — саме вони і посилюють протиріччя, викликають суттєві міждержавні, внутрішньодержавні конфлікти. Яскравим і показовим у цьому плані є таке характерне зауваження українського
політолога В. М. Співака: “Нині на планеті немає і не може бути народу зі
своєю економікою, який існував би відокремлено, ізольовано від цілісного
світу. … Є глобалізація і глобалізація. Одна з них та, яка вже реально здійснюється, викривлена, спотворена жорстким ринком і світовими центрами сили.
Інша — можлива і бажана, глобалізація “знизу”, гуманістична, демократична,
яка могла би здійснюватися в інтересах усіх суб’єктів історичного процесу”
[8, 301–302]. Отже, глобалізація — це і нерівномірність суспільного, державного розвитку, і кризи, протиріччя та, навіть, конфлікти, війни, тобто серйозне протистояння держав, що стосується долі мільйонів людей.
Багато сучасних філософів, політологів, соціологів міжнаціональні, міждержавні протиріччя і конфлікти пояснюють специфікою глобалізаційних,
інтеграційно-інформаційних та інших, всеохоплюючого характеру процесів.
Є, однак, і ті, хто звертає увагу не лише на об’єктивний характер цих процесів.
Так, український філософ М. А. Козловець (відомий фахівець у галузі етнополітичних процесів) зазначає: “Глобалізація — не стихійне явище, чи природні катаклізми, а рукотворний процес, який реалізує певні інтереси. Вона
не зводиться лише до технократичних надбань цивілізації, глобальних наслідків в економіці, політиці, в розвитку новітніх інформаційних технологій.
Глобалізація — це зміни всієї ієрархії життєдіяльності людства, внутрішньо
суперечливий, парадоксальний процес, оскільки іншим аспектом глобалізації є процес локалізації, який містить явища інтеграції і дезінтеграції” [3, 129].
У теоретико-методологічному плані важливо брати до уваги “зміст” національної безпеки, тобто, якою вона є у максимально повному наповненні.
Очевидно, що виходити треба головним чином з того, що ж нині реально
загрожує людині. Зазначимо, що більшість фахівців, практичних політиків,
громадських діячів, які досліджують питання національного суверенітету,
національної безпеки, вказують на загрози: а) природно-ситуативного характеру (екологія, стан оточуючого середовища, ситуація, пов’язана з природними ресурсами); б) народногосподарського характеру (умови господарювання, характер і особливості розвитку ринкової економіки і відносин тощо);
в) соціального характеру (охорона здоров’я, освіта, наука, техніка, забезпечення здорового способу життя людей); г) конфліктно-ситуативні причини
(тероризм, військові конфлікти, війни та ін.). Крім того, з усіх “національних небезпек” у ХХІ ст. найпомітніше спрощено виокремлюють безпеки:
екологічну, економічну, етнополітичну, інформаційну, міжнародну, політичну.
Кожну з таких безпек можна детально і глибоко досліджувати, пояснювати,
хоча фактично вони впливають на життя людини спільно, у тісному поєднанні.
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Зрозуміло, що національна безпека окремо взятої держави має власне “наповнення” — сутність, зміст і характер, обумовлений специфічними зовнішніми аспектами функціонування такої держави у конкретній час і, навіть,
ситуативно.
Для сучасної України такі загрози, з певними відмінностями, по-своєму класифікували такі відомі українські вчені, політики, як О. Г. Білорус,
В. П. Горбулін, О. П. Джьобань, О. П. Дергачов, В. А. Ліпкан, Ф. М. Медвідь,
Г. Г. Поченцов, Г. П. Ситник та ін. Ситуативно, саме на 2017 р., досить виразно
систематизував складові національної безпеки України Ф. М. Медвідь. Він
визначив такі головні з них [6, 27–30]:
• порушення територіальної цілісності України (Крим, Схід України);
• військова присутність Російської Федерації в Криму, на Сході України
та нарощування військових сил уздовж кордону України;
• ведення Російською Федерацією “гібридної” війни проти України;
• відсутність надійних зовнішніх гарантій безпеки для України;
• тероризм, сепаратизм;
• корупція та неефективна система державного управління;
• неефективність системи забезпечення національної безпеки України;
• економічна криза, зниження рівня життя населення;
• загрози енергетичній безпеці;
• загрози інформаційній безпеці;
• загрози техногенній, екологічній безпеці.
Такими є основні теоретичні концепти національної безпеки загалом, і в
окремій країні, що мають і надалі отримувати більш глибокий аналіз для того,
аби на їх засадах формувати дієвіше механізми забезпечення природно-соціального суверенітету кожного народу на Землі.
Література
1. Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою
Української РСР 15 липня 1990 р. К.: Україна, 1991. 8 с.
2. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Міхненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Тропинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
3. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.
4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. К.: Преса України, 1997. 80 с.
5. Короткий Оксфордський політичний словник / за ред. І. Макліна, Б. Макмілана;
пер. з англ. К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. 779 с.
6. Медвідь Федір Михайлович. Національна безпека і національні інтереси України:
генеза і становлення: дис. ... д-ра наук в галузі політології. К., 2015. 95 с.
7. Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко; за ред.
Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. і перероб. К.:
Генеза, 2004. 736 с.
8. Співак В. М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації: монографія. К.: Логос, 2011. 416 с.

83

Маценко Е. В. Теоретико-методологічні основи
обґрунтування феномену “національна безпека” у
контексті сучасного суспільного розвитку. Теоретико-методологічні основи феномену “національна безпека”
пов’язані, головним чином, із: сутністю явища; його складовими; класифікаційними ознаками.
Matsenko E.V. Theoretical and methodological foundations of the grounding of the phenomenon of “national
security” in the context of modern social development.
Theoretical methodological bases of the phenomenon “national safety” mainly related to: by the creature of the phenomenon; by his constituents; by classification signs.
Маценко Е. В. Теоретико-методологические основы обоснования феномена “национальная безопасность” в контексте современного общественного
развития. Теоретико-методологические основы феномена “национальная безопасность” главным образом связаны с: существом явления; его составляющими; классификационными признаками.
Надійшла 11 травня 2018 р.

84

Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки

УДК 323-048.35
К. І. Шаповал
НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ
ПОЛІТИКО-МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 85–90
Досліджується сутність соціально-політичних
змін та їх реалізації у призмі специфіки сучасних модернізаційних процесів. Аналізуються особливості
модернізаційних перетворень у транзитивних країнах, а також особливості соціально-політичних змін
у розвинених, сучасних суспільствах, які не часто опиняються у полі зору класичної теорії політичної модернізації.

Починаючи з середини XX ст. теорія політичної модернізації постійно залишається у полі зору політологічних досліджень, а також розглядається у
контексті соціології, економіки, культурології та інших наук, що пояснюється
всепроникненням модернізаційних процесів як в окремо взятій країні, так
і у масштабах глобальних перетворень. За час свого існування теорія політичної модернізації еволюціонувала з простого розуміння її як “копіювання”
відсталими, транзитивними країнами вдалого зразка передових країн Заходу
щодо визнання необхідності індивідуального підходу до реалізації модернізаційних перетворень на основі традиційних, культурних та ментальних особливостей суспільств, в яких відбуваються зміни.
Через різноманіття підходів до визначення сутності теорії модернізації
відсутнє загальновизнане розуміння особливостей соціально-політичних
змін як складових модернізаційного процесу, визначення соціально-політичних змін, які відбуваються у транзитивних країнах, вказавши на те, яке місце
вони посідають у розвинених суспільствах у контексті модернізаційного
процесу.
Дослідження соціально-політичних змін у контексті модернізаційного
процесу є одним із прерогативних напрямів вітчизняної політичної науки,
зважаючи на те, що сучасна Україна характеризується як країна, що знаходиться у транзитивному стані переходу до нового якісного стану політичної
системи, а також охоплює перетворення в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Методологія нашого дослідження ґрунтується на міждисциплінарному
підході, при визначенні сутності соціально-політичних змін у транзитивному
суспільстві, а також на структурно-функціональному підході, для розкриття
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внутрішніх закономірностей розвитку і функціонування політичних систем у
процесі політико-модернізаційних перетворень.
П. Штомпка у своїй роботі “Соціологія соціальних змін” [7] зазначав, що
соціальні зміни — це перетворення, які відбуваються з часом, в організаціях, суспільстві, образі мислення та в моделях поведінки; спостерігаються з
часом відмінності у відносинах між індивідами, групами, культурами та суспільствами; зрештою зміни — це чергування в часі поведінкових зразків,
соціальних взаємозв’язків, політичних інститутів та соціальних структур.
Виокремлення структурних змін П. Штомпка обумовлює тим, що вони частіше, ніж інші типи соціально-політичних змін, призводять до трансформації
самої системи, а не тільки всередині неї окремих її компонентів. Соціальна
структура представляє собою щось на кшталт стовпа, на якому “тримається”
суспільство та на яке воно здатне оперувати, та коли вона змінюється, тоді все
інше також неминуче повинно змінитись [7, 23].
За визначенням А. Ю. Мельвіля, політична зміна — це перетворення
структур, процесів або цілей, які стосуються розподілу або здійснення владних повноважень з управління суспільством. Політична зміна сприяє або
пристосуванню існуючої системи влади та управління до нових умов часу та
мінливого соціального середовища, або заміни даної системи іншою в силу
того, що вона недієздатна надалі підтримувати своє ефективне функціонування [2, 359].
Візьмемо за основу нашого дослідження розуміння соціально-політичних
змін як невідворотних та постійних перетворень у політичному житті суспільства, які стосуються його структурних компонентів, у моделях поведінки та соціальних зв’язках; особливістю даних змін є їх “всепроникненість” у
всі сфери життєдіяльності суспільства.
Світ за своєю природою знаходиться у постійному русі. Вся історія людства
є одним з найяскравіших прикладів того, що зміни відбуваються постійно, та
є невідворотними. Як зазначав А. Н. Уайтхед: “Зміни властиві самій природі
речей” [6, 149]. Усе живе наділене розумом, неодмінно рухається, змінюючись
у часі та просторі, це його спосіб існування. З філософської точки зору, зміна — природна форма буття всіх об’єктів та явищ, яка являє собою постійний
перехід від одного стану в інший. Вченими доведено, що в історії не було та не
може бути позбавлених дії, або розвитку людських суспільств [2, 359].
Суспільство повинно розглядатись не як статичний, стабільний стан, а як
процес; не як жорсткий квазіоб’єкт, а як потік подій, що постійно та нескінченно триває. Було визнано, що суспільство (група, організація, держава)
може вважатися як існуюче лише доти, доки всередині нього щось трапляється, відбуваються певні дії, протікають процеси, щось змінюється, тобто
онтологічно суспільство не існує та не може існувати у незмінному стані [7,
27]. Життя (існування суспільства, групи, організації, держави) залежить від
руху та змін, коли зміни відсутні, наступає смерть (кризи, занепад та зникнення суспільства, держави, групи і т. д.).
Визнання існування соціально-політичних змін як таких, що постійно відбуваються та мають всеохоплюючий характер, а також мають місце навіть у
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розвинених країнах Заходу ставить перед нами завдання пояснити сутність
самої модернізації.
Повертаючись до “Соціології соціальних змін” П. Штомпки, ідея модернізації може розглядатись у трьох сенсах:
1. Найзагальніше трактування: модернізація — це синонім усіх прогресивних соціально-політичних змін, коли суспільство рухається вперед, відповідно до прийнятої шкали поліпшень.
2. Інше значення, яке вкладається у це поняття, тотожно “сучасності”,
тобто означає комплекс соціальних, політичних, економічних, культурних
та інтелектуальних трансформацій, які проходили на Заході з XVI ст. та які
досягли свого апогею у XIX–XX ст. До них належать: процеси індустріалізації, урбанізації, раціоналізації, бюрократизації, демократизації, домінуючого
впливу капіталізму, розповсюдження індивідуалізму. Тобто, модернізація у
цьому сенсі означає досягнення сучасності, процес перетворення традиційного суспільства (за мірою його трансформації) у суспільство, для якого характерні машинна технологія, раціональні та секулярні відносини, а також
високо диференційовані соціально структури.
3. Модернізація відноситься тільки до слаборозвинених суспільств
та описує їх зусилля, які направлені на те, щоб наздогнати провідні,
більш розвинені країни, які існують з ними в одному історичному часі, у
рамках єдиного глобального суспільства. У цьому випадку поняття “модернізація” описує рух від перефирії до центру сучасного суспільства [7,
170].
Перелічені П. Штомпкою вектори розгляду процесу модернізації не є
повними, на нашу думку, залишається відкритим питання: чи мають соціально-політичні зміни у “сучасних” країнах відношення до модернізаційного
процесу?
У найбільш загальному значенні модернізація трактується сучасною наукою як “процес набуття менш розвиненими суспільствами низки рис, характерних для більш розвинених суспільств, а також як одна з глобальних проблем і необхідна умова здійснення нового світового порядку”. В її основі, як
вважає Е. Тадевосян, лежить визнання головною закономірністю соціального
розвитку “постійної зміни й ускладнення політичних, економічних і культурних структур та їх функцій у відповідності з потребами раціонального та
ефективного функціонування суспільства” [1, 12].
О. В. Новакова звертає увагу на те, що дослідження соціально-політичних
змін у контексті модернізації досить часто зосереджується на досвіді перехідних країн, або країн, що знаходяться у стадії транзиту від однієї суспільної системи до іншої. Але це помилково, тому що неможливо ігнорувати той
факт, що і розвинені країни Заходу також проходять модернізаційні періоди
(Франція при Ш. де Голлі, Велика Британія при М. Тетчер, США при Р. Рейгані та ін.). Таким чином, модернізація не є одиничним фрагментом політичного розвитку країни, а являє собою внутрішнє циклічне явище, сутність якого — вдосконалення політичної системи та адаптація її до мінливих обставин
суспільного життя [3, 93].
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Теорія модернізації за час свого існування перетерпіла зміну самого визначення поняття “модернізація”, відбулось його ускладнення, що виявилось
у визнанні:
1) тривалості модернізації як процесу з власними закономірностями;
2) нелінійності та розтягнутості у часі;
3) небезпечності модернізації, яка може руйнувати соціальні зв’язки та
ставати причиною деградації політичної системи;
4) залежності від особливості політичної системи;
5) неможливості повного усунення традиційності модернізацією;
6) модернізація стає невід’ємною частиною розвитку — його функцією [5,
100];
7) модернізація отримує статус нескінченного процесу засвоєння нового
на базі існуючого [5, 93].
Складовими політичної модернізації можна зазначити: зростання динамізму політичної системи, її здатність адекватно реагувати на зміни політичних реалій; формування нової модернізаторської політичної еліти; зниження
ступеня відчуження громадян суспільства від політичної влади; забезпечення
реальної участі народу у політичному житті; підвищення впливу інформації;
постійне вдосконалення цінностей та норм у системі політичної культури
[3, 104].
Якщо соціально-політичні зміни характеризуються як постійні перетворення у політичному житті суспільства, то в процесі модернізації вони отримують своє направлення, а саме: на вдосконалення окремих інститутів,
соціологічних зв’язків, структур, поведінкових моделей у рамках політичної
сфери та адаптацію її до сучасних глобальних викликів, несуть характер якісних змін.
Загалом, у політичній науці прийнято виокремлювати два види модернізації: органічну та неорганічну.
1. Органічна (або спонтанна, оригінальна) — характерна для країн, що пережили перехід до раціональних соціальних структур через тривалий внутрішній процес (Англія, США, Німеччина, Франція та ін.) [4, 336]. Модернізація цього виду відбувалась переважно еволюційним шляхом та спиралась
на існуючі всередині суспільства традиції.
2. Неорганічна (або віддзеркалена, штучна) — притаманна відсталим країнам, які використовують досвід передових держав; це осучаснення “навздогін”; основний фактор вторинної модернізації — соціокультурні контакти
цих країн з центрами індустріальної та постіндустріальної культури [4, 336].
Переважно цей вид модернізації спирався на приклад Західних країн, без
урахування культурних особливостей та традицій, притаманних даним суспільствам.
Необхідно зазначити, що можна виділити ще третій, змішаний вид, який
поєднує в собі перші два: з одного боку, в певних сферах життєдіяльності суспільства відбувається органічна модернізація, а з іншого — форсується навздогін в окремих сферах суспільства, у спробі здійснити прискорений перехід
до сучасних стандартів.
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Соціально-політичні зміни в контексті модернізаційних процесів можуть
відбуватися двома шляхами: еволюційним та революційним.
Еволюційний політичний розвиток притаманний відкритим системам —
послідовна зміна якісних станів політичної системи на основі зростання синтезу між порядком та хаосом, обумовлена потягом до максимально стабільної
системи.
Революційний політичний розвиток властивий закритим системам — зміни якісних станів політичної системи на основі почергового домінування або
порядку, або хаосу [3, 102].
Отже, соціально-політичні змін можна визначити як невідворотні та постійні перетворення у політичному житті суспільства, які стосуються його
структурних компонентів, його моделей поведінки та соціальних зв’язків;
особливістю цих змін є їх всеохоплюючий характер, тому що ці перетворення
притаманні усім сферам життєдіяльності суспільства.
Соціально-політичні зміни є невід’ємними в контексті модернізаційних
перетворень та характеризуються присутністю навіть у суспільствах, які є
стабільними. Незважаючи на зовнішній вигляд спокою, за природою речей
усе в світі знаходиться у постійному русі, процес політичної модернізації є
постійно існуючим у сучасному світі, а соціально-політичні зміни є засобом в
арсеналі модернізаційних перетворень.
Тобто, соціально-політичні зміни у країнах другого світу спрямовані на
засвоєння сучасних практик розвинених країн Заходу, які визнані загальноприйнятими та універсальними світовим співтовариством, за умови спирання на існуючі традиційні особливості суспільства, яке знаходиться у процесі
модернізації. З іншого боку, маємо справу з модернізаційним процесом у “цивілізованих” країнах, де соціально-політичні зміни несуть характер циклічного явища, яке полягає у постійному вдосконаленні політичної системи та
відіграють роль функції адаптації її до існуючих викликів політичного життя
суспільства.
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АНАЛІТИКА ТРАДИЦІЙНОГО І МОДЕРНОГО
СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки, 2018, вип. 55(1), с. 91–95

Важливим завданням сучасної освіти є максимальна відповідність запитам
суспільства й тенденціям його розвитку. Проте виявити такі тенденції доволі
складно без підготовки, практично за всіма професіями, спеціалістів-аналітиків. Справа в тім, що з другої половини ХХ ст. починається інтенсивний
перехід країн, що перебувають в авангарді суспільного прогресу, в постіндустріальну фазу розвитку. Опрацювання значного масиву інформації з метою
використання отриманого у процесі цієї переробки знань стало перетворюватися якщо не на основний, то на ключовий вид людської діяльності.
Такі ситуації вимагають застосування спеціальних знань і навичок, пов’язаних з аналітичною діяльністю. Соціальна затребуваність аналітики породжує значну кількість аналітичних центрів, що спеціалізуються на виробництві специфічного аналітичного продукту, який дає осмислення провідних
тенденцій у суспільстві та його підсистемах і виробляє рекомендації щодо
практичної діяльності. Наразі в Україні нараховується кілька сотень аналітичних центрів.
Варто наголосити, що діючих центрів, які послуговуються сучасними
технологіями аналітичної діяльності, виробляють інтелектуальний продукт
високої якості, мають власний імідж на ринку аналітики, нараховується не
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більше двох десятків. Водночас спостерігаємо процес інтенсифікації розвитку аналітичних центрів, підвищення якості досліджень, подолання “дитячого
та підліткового” періодів.
При цьому більшість із них перебувають на стадії становлення, для якої
притаманні десятки проблем, що потребують вирішення. Серед них проблеми фінансування, нестачі кваліфікованих кадрів і менеджерів, які володіють
таким складним різновидом менеджменту, як менеджмент інтелектуальних
організацій. Однак найгострішими проблемами є нерозвиненість аналітичної культури, а також проблема методолого-методичного змісту аналітичної
діяльності. У переважній більшості випадків інструментальне забезпечення
й організація роботи інтелекту заслуговує на краще. Багато аналітиків використовують методи і прийоми аналітичної діяльності інтуїтивно, несвідомо,
почасти не знаючи про те, що в науці існує розвинена методологічна традиція,
яка полягає в алгоритмізації методів аналітичної діяльності.
Сьогодення висуває посилені вимоги до професійно підготовлених аналітиків. Саме ця професія є результатом суспільного поділу праці, коли спочатку відбулося виокремлення інтелектуальної діяльності, а потім безпосередньо в інтелектуальній праці виокремився її різновид, орієнтований на
обслуговування інших видів діяльності шляхом пошуку, обґрунтування й
виробництва знань, необхідних для їхнього здійснення [1, 232].
Поступово, тоді як у суспільстві ставали більш чіткими риси інформаційної постіндустріальності, відбувалася швидка професіоналізація аналітичної
діяльності, що пов’язана з трьома процесами: 1) з ідентифікацією, унормуванням і технологізацією аналітики; 2) з перетворенням аналітики на засіб
отримання заробітку, а також прибутків шляхом продажу аналітичних послуг
на швидко зростаючому спеціальному ринку — ринку інтелектуальних послуг; 3) професійна аналітика (в її багатогранності конкретних спеціалізацій)
стала масовою й одночасно привілейованою.
Необхідність підготовки аналітиків є справжнім і дійсно серйозним викликом з боку суспільства вищій освіті, де відповіддю може бути лише одне —
якісна підготовка фахівців-аналітиків, здатних розв’язувати складні й неоднозначні задачі, що виникають у тих або інших видах людської діяльності.
Суттєвим фактором, що підштовхує необхідність в аналітиках, є, безумовно, посилення динамізму, ситуативності й багатогранності суспільного життя. Далеко в минулому залишилось детерміноване в усіх своїх проявах життя
цілих поколінь. Сучасна людина живе не за традиціями, а відповідно до змін,
інновацій, перебуває в турбулентних процесах. Для неї стає принципово актуальним щоденне розв’язання питань вибору, дії, прийняття рішень. Якщо
людина буде сама займатися необхідними аналітичними обґрунтуваннями в
усіх своїх виробничих діях, то їй не вистачить ні сил, ні часу для самих дій.
Тому й виникає цілком закономірне бажання отримувати послуги з аналітики від спеціально підготовлених осіб.
Потреба в аналітиках диктує необхідність їх масової підготовки у вищих
навчальних закладах, введення спеціалізацій у системі підвищення кваліфікації фахівців. У зв’язку з цим триває процес становлення методичного за92

безпечення навчального процесу на основі професійних та громадянських
компетентностях. З’являються нові навчальні дисципліни, з-поміж яких найбільш важливими є: “Загальна теорія аналітики”, “Методологія, методи і технології аналітичної діяльності”, “Теорія систем і системний аналіз”, а також
дисципліни галузевої аналітики: “Економічний аналіз”, “Політичний аналіз”,
“Соціологічний аналіз” тощо [5, 44].
У пропонованій статті автори роблять спробу обґрунтувати зміст навчальної дисципліни “Аналітична діяльність” через призму формування професійних та громадянських компетентностей. Зокрема, підготовлено матеріал
і за окремими галузями аналітичної діяльності, методології, інструментарію
аналітичної роботи. Орієнтовно, курс відкриватиме процес професійного
компетентнісного навчання аналітиків, створить певний рівень ерудиції й
володіння загальним, за всіма напрямами аналітики, інструментом. У ньому
подано опис основного змісту аналітичної діяльності, розглядаються її базові
питання: структура, основні різновиди й технології.
Аналітика сьогодення — напрям діяльності, що стрімко розвивається. Передусім аналітика заснована на отриманні інформації за допомогою аналітичних методів для потреб практичної діяльності. Вона постає як діяльність з
виробництва знань про процес і в процесі напрацювання, прийняття й реалізації рішень. Аналітика — це суспільний феномен, складне поліструктурне
утворення, яке можна розглядати з позиції дієвого, інституціонального, організаційного, ціннісного, гносеологічного й технологічного підходів [2; 4].
Виникнення аналітики зумовлено комплексом економічних, політичних,
соціальних і духовних чинників. Загальною тенденцією, що вимагала аналітичної діяльності людини, є ускладнення економічної, політичної, соціальної
й духовної її діяльності. Відповідно до рівня сформованості окреслених чинників аналітика у своєму розвитку пройшла п’ять етапів: 1) виникнення аналітичного мислення у глибокій давнині; 2) наукове обґрунтування аналітичного мислення, пов’язане з тривалим процесом його осмислення в античній
філософії, яка закладає основи наукового розуміння аналітики; 3) розвиток
аналітичної рефлексії Середньовіччя та епохи Відродження, коли сформувалося наукове мислення, виникла класична наука; 4) інституційне становлення аналітики капіталізму, постійного оновлення всіх сфер суспільства, стрімкого розвитку науки; 5) розвиток аналітики інформаційного суспільства на
основі досягнень інформаційно-комп’ютерної революції і техніки телекомунікацій [3, 134].
Принцип пізнання — це історично вироблена узагальнена величина пізнавального процесу, що надає йому певного напряму, визначає шлях руху до
істини, проте не саму істину. Аналітика заснована на комплексі принципів і
підходів, з-поміж яких найдоцільнішими є аналітичний, синтетичний принципи, принцип гуманізму й професіоналізму, інтересів замовника, формально-логічні, математичні, філософсько-світосприйняттєві, загальнонаукові й
конкретно наукові принципи, а також метафізичний принцип, принцип матеріалізму, принцип ідеалізму, принцип розвитку, класифікації, додатковості,
системності, синергізму, творчого занурення, логічний, порівняльно-історич93

ний, генетичний, принцип галузевого аналізу, емпіричного й теоретичного
пізнання.
Аналітична діяльність може бути класифікована за такими чинниками,
як тип ціннісної орієнтації, тип об’єкта аналізу (сфери положення об’єкта),
тип провідної науки-куратора, тип методу-домінанти, рівень пізнання, місце у дослідженні, тип організації, за типом кадрів, ступенем відкритості для
суспільства, а також тип тимчасової детермінації. При цьому кожен різновид
аналітичної діяльності має свій технологічний зміст.
Аналітика у суспільстві виконує різноманітні функції. Найбільш важливими з-поміж них є: управлінська, забезпечення переваг, комерційна, сциєнтистська, інструментальна й професійна функції.
Винятково важливу роль відіграє аналітика у процесі підготовки й реалізації реформ, виконуючи при цьому значний комплекс функцій, найсуттєвішими серед яких є діагностування, проектування, впровадження, моніторинг
і прогнозування.
Література
1. Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2002.
437 с.
2. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики: пер. з англ. К.: Основи,
2000. 243 с.
3. Вайс Керол Г. Оцінювання: Методи дослідження програм та полтики / пер. з англ.
Р. Ткачука та М. Корчинської; наук. ред. пер. О. Кілієвич. К.: Основи, 2000. 671 с.
4. Веймер Девід Л., Вайнінг Уйден Р. Аналіз політики: Концепції і практика / пер. з
англ. І. Дзюба, А. Олійник; наук. ред. О. Кілієвич. К.: Основи, 1998. 654 с.
5. Сурмін Ю. П. Етика управлінського експерименту // Державне управління: теорія
і практика. 2005. № 2. С. 43–49.

Надійшла 5 березня 2018 р.

94

Вимоги
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Стаття повинна розкривати зміст однієї із рубрик:
1. Політичні науки.
2. Юридичні науки.
3. Економічні науки.
4. Педагогічні науки.
Автор несе відповідальність за достовірність матеріалу, який подає.
Обсяг статті — 6–12 друкованих сторінок.
Структура статті: рубрика, УДК, прізвище та ініціали автора, науковий
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Автор має надіслати статтю електронною поштою на адресу
m.a.u.p@ukr.net. Файл статті повинен бути збережений у форматі *.doc.
Екранні копії, схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими
графічними файлами форматів TIF, BMP, GIF, JPG, в імені яких зазначати номер ілюстрації у статті, наприклад pict 10.tif.
До матеріалу автор обов’язково повинен додати контактні дані для
зв’язку та дані для розділу “Відомості про авторів”. Більш докладно про вимоги читайте на сторінці “Наукові праці” сайту МАУП
www.maup.com.ua.
Редакція залишає за собою право рецензувати та редагувати
статті.
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