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СОЦІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ
Наталія Бабич
Полтавський інститут економіки і права
ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини
„Україна”
Характеристика емоційно-вольової регуляції поведінки
осіб із вадами інтелекту
Постановка проблеми. Сучасна психологія розглядає
волю, як свідому та цілеспрямовану психічну саморегуляцію
поведінки і діяльності людини, що пов’язана з різними
умовами, функціями та механізмами [4, 66-69].
У ранніх роботах Л.С. Виготського доведено, що воля
базується на мотивації людини, експлікуючи мотиви поведінки
у свідомість. Мотивація складає основу вольової поведінки,
але не вичерпує собою всіх його детермінант. Одним із рівнів
прояву феномену волі є розрізнення детермінації вольових
процесів „знизу” та „згори” [2, 38-48]. Наступний рівень
науковці пов’язують із фактом єдності афекту та інтелекту.
На необхідність розвитку рефлексії емоційних переживань,
що забезпечують посилення вольової регуляції поведінки
людини, указує І.Д. Бех. На думку автора, сутність практичного
методу побудови емоційно-гностичного комплексу полягає в
спеціально організованому плануванні особистістю власного
майбутнього.
У спеціальній психології проблема волі посідає особливе
місце. Зокрема, на підставі вивчення сутності інтелектуального
недорозвитку, Л.С. Виготський доводить, що основна
проблема розумової відсталості полягає не стільки в слабкості
інтелектуальних чи афективних процесів, скільки в труднощах
їх взаємодії. Основним дефектом розумово відсталих автор
вважає нездатність хворих до регуляції власної поведінки.
Указане зумовлює необхідність дослідження особливостей
розвитку та функціонування емоційно-вольової сфери осіб з
інтелектуальною недостатністю.
Мета дослідження полягає в узагальненні особливостей
емоційно-вольової регуляції поведінки осіб із вадами
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інтелекту.
Обговорення результатів дослідження. Особливості
вольової регуляції поведінки в розумово відсталих
досліджували С. Рубінштейн, В. Петрова, Д. Ісаєв т.ін. [3, 6271]. Доведено залежність таких осіб від ситуації та власної
афективності. Вчені указують на їхню нездатність до
подолання труднощів і перешкод, неможливість протидіяти
найменшій
спокусі
внаслідок
слабкості
спонукань,
недостатньої ініціативності, сугестивності, несформованості
соціальних мотивів. Г. Дульнєв, Б. Пінський, М. Царидзе
вказують на схильність розумово відсталих до імпульсивної
поведінки, їхню нездатність до управління емоціями, низьку
усвідомленість
власних
переживань,
неможливість
підпорядкувати їх інтелекту, невміння стримувати, адекватно
трансформувати емоційні прояви [4, 64-70].
Розумово відсталі погано усвідомлюють мотиви власної
поведінки. Для них характерною є несформованість ієрархії
мотивів, домінування органічних потреб, бідність, ситуаційність
і пасивністю пізнавальних інтересів. Дітям і підліткам з
інтелектуальною недостатністю притаманні примітивні форми
поведінки,
що
характеризуються
відсутністю
цілеспрямованості та усвідомленості. Рольова поведінка
розумово відсталих залежить від зовнішніх подразників, а
імпульсивна — від внутрішніх потреб, серед яких домінують
органічні. Значною мірою на поведінку осіб із вадами
розумового та фізичного розвитку впливає їхня підвищена
схильність до навіювання. Висока сугестивність призводить до
того, що вони легко потрапляють під вплив інших людей. У
стані навіювання такі особи можуть діяти всупереч власним
бажанням [3, 62-71]. У розумово відсталих своєрідно
формується система цінностей: критерії оцінки власних
здібностей
та
особистісних
якостей
виявляються
неадекватними та недиференційованими. Вони з великими
труднощами засвоюють моральні поняття, адже виявляються
нездатними до оцінки складних соціальних взаємовідносин.
Доведено, що успішність формування певного виду
діяльності значною мірою залежить від наявності відповідної
мотивації, що розглядається науковцями як психічне явище.
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Аналіз даних сучасної наукової літератури дозволив
встановити існування термінологічної неузгодженості в
тлумаченнях поняття „мотивація”. К. Мадлен, Е. Фромм т.ін.
розглядають мотивацію як сукупність факторів, що утримують і
визначають поведінку; А.В. Котов, К.В. Судаков, Р. Хайнд т.ін.
– як сукупність процесів, що відповідають за прагнення до
діяльності. Вагомий внесок у дослідження життєвої мотивації
зробили К. Хорні. Е. Фромм т.ін. Зокрема, підґрунтям
мотиваційної теорії А. Маслоу виступають потреби. Доведено,
що вивчення мотивацій людини не повинно обмежуватись
дослідженням проявів її фізіологічних потреб. Такий підхід
залишає поза увагою науковців вищі потреби особистості.
Мотиви діяльності як предметний зміст потреб суб’єктивно
відображаються у формі переживань, бажань, прагнень до
відповідної мети.
У
розумово
відсталих
психологічна
структура
характеризується специфічним поєднанням недорозвитку
емоційно-вольової
та
інтелектуальної
сфер,
що
безпосередньо впливають на розвиток мотивації діяльності
таких осіб [1, 138-143].
Таким чином, аналіз наукових даних дає підстави для
висновку, що слабкість довільної регуляції поведінки в осіб із
вадами розумового та фізичного розвитку зумовлена
психічною
пасивністю,
несформованістю
абстрактного
мислення,
його
низькою
критичністю, недорозвитком
внутрішнього мовлення, рефлексивною неадекватністю.
Розумово відсталим притаманна інертність нервових процесів,
висока схильність до навіювання. Окреслені особливості
зумовлюють труднощі формування вольової регуляції
поведінки осіб із вадами інтелекту, яка потребує системного
корекційного втручання.
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах.
Основы дефектологии/ под ред. Т.А. Власовой. – М.:
Педагогика, 1983. – Т .5 – 368 с. 2. Конопкин О.А. Участие
эмоций
в
осознанной
регуляции
целенаправленной
активности человека // Вопросы психологии. – 2006 – № 3 –
С.38–48. 3. Котов А.В. Мотивационно-эмоциональный
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конфликт в структуре поведенческого акта//Психологический
журнал. – 1999. – Т. 20. – № 6. – С. 62–71. 4. Смирнов Б.Н. О
разных подходах к проблеме воли в психологии // Вопросы
психологии. – 2004. – №3 – С. 64–70.
Євгенія Бичкар
Національна академія Державної податкової служби
України
Соціально-психологічні фактори грошових
настановлень сучасної молоді
Становлення економічної свідомості людини починається з
дитинства у процесі спілкування з батьками і продовжується
протягом всього життя.
Важливим фактором впливу є соціум, в якому формується
особистість, соціальна роль, яку грає людина у процесі своєї
діяльності. Ці фактори формують її ставлення до грошей не
лише як до економічної категорії, але й як до способу
досягнення певних цілей [1], [2], [3], [5].
З точки зору соціології ставлення людини до грошей буде
змінюватись в залежності від соціального середовища, в якому
людина народилася та відбувалося її становлення.
В ході дослідження було припущено, що на ставлення
людини до грошей будуть впливати як соціальні, так і
психологічні фактори.
Для реалізації поставленої мети ми використали тестопитувальник, спрямований на виявлення психологічних
особливостей
людини
(Індивідуально-психологічний
опитувальник) [4], а також розроблену нами анкету, що була
спрямована
на
виявлення
грошових
настановлень
респондентів.
Дані, отримані в результаті дослідження, було узагальнено
за виділеними нами факторами.
Фактор статі. Опитування показало, що серед чоловіків
переважають такі стратегії поводження з грошима як
планування витрат та витрачання по мірі необхідності, серед
жінок - планування витрат, використання в міру необхідності,
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стратегія спонтанного витрачання грошей.
Щодо символічного ставлення до грошей опитувані вибрали
з варіантів: гроші - символ влади, засіб задоволення потреб,
показник статусу. За результатами вибірки суттєвих
відмінностей виявлено не було (і чоловіки, і жінки переважно
вважають гроші засобом задоволення потреб), проте, серед
чоловіків присутня тенденція надавати грошам символ влади
та статусу.
У категорії “Ставлення до боргів” прослідковується більш
лояльне відношення до боргів серед чоловіків порівняно із
жінками, що виражається тим, що 18,2% жінок навіть не
допускають думок про борги.
Відповіді на питання “Ваше ставлення до бідних” показали
гуманніше відношення до бідних серед жінок. Суттєво те, що
чоловіки частіше вважають, що “бідні вони (жебраки) тому, що
не хочуть працювати”.
Фактор “Рід занять”. За цим фактором були отримані
результати:
робітники більш схильні до планування витрат та до
заощадження, у той час коли студенти не відмітили таку
стратегію, як заощадження, вони менш схильні до планування
витрат та більш схильні до спонтанного витрачання грошей;
працівники раціональніше ставляться до грошей, вони
бачать в грошах скоріше засіб задоволення потреб, на відміну
від студентів, які сприймають гроші ще й як символ влади та
показник статусу;
працівники схильні частіше брати в борг, порівняно із
студентами;
серед працівників частіше прослідковується думка, що “бідні
люди тому, що не хочуть працювати”.
З точки зору психологічних особливостей людини, дані
дослідження показали, що найбільш вагомими факторами
грошових настановлень є такі якості особистості як
екстраверсія та агресивність.
Екстраверсія. При помірно та суттєво вираженій
екстраверсії прослідковується тенденція до витрачання
грошей по мірі виникнення необхідності;також такі люди
схильні бачити у грошах засіб задоволення потреб, і лише
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деякі - символ влади і статусу. Екстраверти лояльно
відносяться до боргів і вважають, що бідні люди не винні у
своєму становищі. Проте слід зауважити, що із збільшенням
рівня
екстраверсії
збільшується
вірогідність
стратегії
спонтанного
витрачання
грошей,
а
також
зростає
“поблажливість” до боргів та бідняків.
Агресивність. Серед опитаних із помірним рівнем
агресивності частіше зустрічається стратегія планування
витрат та витрачання грошей по мірі необхідності, менше спонтанних витрат. Це можна пояснити тим, що помірна
агресивність часто описується спеціалістами як напористість,
стійкість, впевненість у собі, що позитивно впливає на
стратегію розпорядження грошами. Такі респонденти схильні
вважати гроші засобом задоволення потреб, у них
прослідковується позитивне відношення до боргів як у напрямі
“брати в борг”, так і у напрямі “позичати”.
Респонденти із середнім рівнем агресивності частіше
вважають, що “бідні жебраки тому, що не хочуть працювати”.
За факторами спонтанності, ригідності та інтроверсії не
було виявлено суттєвих зв'язків даних факторів із грошовими
настановленнями.
Було виявлено деякі зв'язки факторів сенситивності,
тривожності та емотивності із грошовими настановленнями:
• респонденти із високими балами за шкалою
сензитивності схильні частіше позичати та
частіше вважають, що “бідні - це обездолені
люди”, і їм необхідна допомога.
• опитувані
із
підвищеними
показниками
тривожності рідше беруть в борг чи позичають,
або взагалі уникають робити це.
• при показниках емотивності вищих, за середні,
присутнє жалобливе ставлення до бідних.
Отже, на основі отриманих даних можна зробити висновок,
що серед соціальних факторів найвпливовішими є стать та рід
занять, серед психологічних - екстраверсія та агресивність.
Поєднання цих факторів формує ставлення особистості до
грошей, стратегії їх витрачання та емоційних зв'язків, що
утворюються.
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Слід звернути увагу на те, що наскрізним для даного
опитування був наступний факт: майже всі респонденти
вважають, що “від бідності ніхто не застрахований”. На мою
думку, це пояснюється не тільки соціальним становищем або
психологічними особливостями людини, а, перш за все,
економічним становищем у країні.
1. Авер’янова Г.М. Кишенькові гроші як фактор економічної
соціалізаціїпідлітків//Психологія:36.наук.праць.- К.: НПУ ім..
М.П.Драгоманова. - Вип..18, 2002. 2. Дейнека О.С.
Экономическая психология: Учеб.пособие. - СПб.:Питер.
изд.СПб ун-та, 2000. 3. Малахов С.В. Основы экономической
психологи: Учебное пособие//Под общ. Ред..Задорожнюка
И.В.М, 2000. 4. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуальнотипологических свойств и межличностных отношений.
Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2002. -96 с. 5.
Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических
исследованиях.//Психологический журнал.-2000.-№1
Галина Бойко
Національний університет фізичного виховання і спорту
України
galka87u@mail.ru
Концептуальні засади психолого-педагогічного
супроводу підготовки спортсменів-інвалідів
Постановка проблеми. Супровід підготовки спортсменів із
вадами сенсорного, моторного та розумового розвитку
потребує наукового аналізу зарубіжного та вітчизняного
практичного досвіду підготовки спортсменів-інвалідів різних
нозологічних груп, перспективних напрямків розвитку теорії та
практики підготовки спортсменів із вадами зору, опорнорухового апарату, розумовими та фізичними вадами,
обґрунтування
місця та ролі психолого-педагогічного
супроводу в навчально-тренувальній та змагальній діяльності
спортсменів-інвалідів.
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Методологічна основа проведення дослідження ґрунтується
на таких загальнонаукових положеннях: теорії функціональних
систем (К.П. Анохін), фізіологічної адаптації до фізичних
навантажень (Н.А. Бернштейн, Ф.З. Меєрсон), закономірностях
і принципах підготовки спортсменів (Л.В. Волков, Л.П. Матвєєв,
М.Г. Озолін, В.М. Платонов), дослідженнях спортивної
педагогіки та психології (М.М. Булатова, Ю.В. Верхошанський,
В.С. Келлер, О.М. Лапутін, В.Г. Ложкін О.В. Радіонов,
Є.А. Розумовський, К.П. Сахновський, Л.П. Сєргієнко т.ін.). В
основу дослідження покладено принцип єдності психічної,
фізичної та соціальної складових розвитку людей з
інвалідністю (І.Д. Бех, В.І. Бондар, Л.С. Виготський, В.В.
Лєбєдинский). Недостатність розвитку кожної з складових
лімітує їхню соціальну адаптацію, а також рівень
підготовленості спортсменів із порушеннями сенсорного,
моторного та розумового розвитку, досягнення ними найвищої
індивідуальної
межі
особистісної
та
професійної
самореалізації в спорті.
Спортсмени з вадами зору, порушеннями опорно-рухового
апарату,
розумовою
відсталістю
характеризуються
відставанням від здорових однолітків за показниками
фізичного розвитку, фізичної підготовленості, психомоторного
та сенсомоторного розвитку. У більшості випадків основне
захворювання супроводжується низкою супутніх, що зумовлює
необхідність врахування показань та протипоказань до певних
видів навантажень, включаючи психоемоційні. У сукупності з
комунікативною недостатністю, особистісним і соціальним
недорозвитком, указані фактори суттєво ускладнюють процес
навчання та тренування спортсменів-інвалідів. Таким чином,
особливості фізичного, психічного та соціального розвитку,
соматичні порушення спортсменів-інвалідів всіх нозологічних
груп виключають можливість переносу традиційних програм
навчання та тренування здорових атлетів на підготовку
спортсменів з інвалідністю.
Обговорення
результатів
дослідження.
Система
психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменівінвалідів розглядається як комплекс заходів, що реалізуються
в умовах узгодженої взаємодії основних суб’єктів спортивної
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діяльності та спрямовані на досягнення атлетами з вадами
зору, опорно-рухового апарату, порушеннями розумового та
фізичного розвитку соматичної стабільності, відчуття
особистісного внутрішнього та зовнішнього комфорту, високого
(оптимально можливого) рівня розумової та фізичної
працездатності, емоційної стійкості, здатності до ефективної
самореалізації в повсякденному житті та спортивній діяльності.
Психолого-педагогічний
супровід
включає
дві
взаємозалежні складові: психологічну та педагогічну.
Психологічна складова супроводу передбачає здійснення
комплексу заходів із психологічної підготовки та психологічної
допомоги спортсменам-інвалідам. Психологічна підготовка
включає поетапне формування, розвиток і вдосконалення
ключових властивостей психіки спортсменів, що необхідні для
їхньої успішної діяльності в індивідуальних і командних видах
спорту. Психологічна допомога передбачає формування
здатності спортсменів-інвалідів до самостійного творчого
здійснення власного життя, уміння жити в сучасних суспільних
умовах, долаючи або компенсуючи певні особистісні
обмеження, розвиваючи та реалізуючи напрацьований
функціональний і техніко-тактичний потенціал під час виступів
у змаганнях різних рангів.
Педагогічна складова супроводу підготовки спортсменівінвалідів із вадами зору, опорно-рухового апарату,
порушеннями розумового та фізичного розвитку передбачає
забезпечення
корекційної
спрямованості
навчальнотренувального процесу, що базується на врахуванні
особливостей фізичного, психічного та соціального розвитку
атлетів, використанні їхніх компенсаторних можливостей,
оптимізації змісту всіх компонентів багаторічної підготовки.
Порушення фізичного, психічного та соціального розвитку
зумовлюють виникнення значних труднощів в організації та
проведенні навчально-тренувальних занять зі спортсменами з
інвалідністю. Указане передбачає необхідність розробки та
впровадження спеціальних методів, методичних прийомів,
засобів та форм організації занять з атлетами з вадами зору,
опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового розвитку.
Навчально-тренувальний процес повинен бути побудований
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на принципі єдності корекції та навчання та здійснюватись з
опорою на актуальний рівень розвитку та активності
спортсменів.
Раціональна
взаємодія
усіх
складових
психологопедагогічного супроводу зумовлює необхідність розробки його
моделі.
Модель
психолого-педагогічного
супроводу
підготовки спортсменів-інвалідів розглядається як логічне та
взаємоузгоджене структурування комплексу професійних дій
основних
суб’єктів
спортивної
діяльності
з
метою
забезпечення високого рівня підготовленості спортсменівінвалідів, їхніх успішних виступів у змаганнях високого рангу.
Висновки. У контексті досліджуваної проблеми психологопедагогічний супровід підготовки спортсменів-інвалідів різних
нозологічних груп розглядається як гармонійне поєднання
індивідуальних і суспільних домагань основних суб’єктів
спортивної діяльності, що спрямовані на зростання рівня
особистісного
та
соціального
розвитку,
спортивної
майстерності атлетів із вадами зору, опорно-рухового апарату,
розумовими та фізичними вадами, забезпечення високої
стабільності їхніх виступів у змаганнях.
Марина Васильєва
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
marina_vasileve@bigmir.net
Теоретичний аналіз професійної рефлексії як складової
діяльності соціального працівника
Соціальний працівник стає фахівцем
тільки ставши
дослідником, що “постійно перебудовує свій професійний світ
у відповідь на несподівані події реальності” (Алексєєв Н.Г.[1]).
Здатність до інтегрування дослідницького підходу на реальну
практичну діяльність, що базується на рефлексивних
механізмах свідомості можуть слугувати критерієм у виявлені
рівня професіоналізму соціального працівника. Професійна
рефлексія соціального працівника, як складова професійної
діяльності, виконує функцію узгодження усвідомленого змісту
діяльності та власних переживань і відчуттів щодо цієї
діяльності.

12

Рефлексивні процеси у професійній діяльності соціального
працівника проявляються:
у ситуаціях безпосередньої
взаємодії з клієнтами соціальної роботи, у процесі
проектування та конструювання професійної діяльності, у
процесі самоаналізу та самооцінки особистої діяльності,
самого себе як її суб’єкта. Поліфункціональність рефлексії є
причиною того, що на думку Ю.М. Кулюткіна та Г.С.Сухобської
[3], рефлексивні процеси “пронизують професійну діяльність
фахівця”.
Орієнтуючись на професійну діяльність у галузі соціальної
роботи, можна стверджувати: по-перше, рефлексія –
загальний психологічний механізм організації взаємодії,
дозволяє описати цю взаємодію як процес рефлексивного
керування діяльністю клієнтів соціальної роботи. Для такого
рефлексивного керування необхідні дві умови, вважають
Ю.М.Кулюткін та Г.С.Сухобська [3]. З одного боку, соціальний
працівник повинен відображати картину внутрішнього світу
клієнта соціальної роботи, розуміти його очікування та
інтереси, розділяти його проблеми. З іншого боку, регулювати
діяльність клієнта з точки зору самого клієнта, його розвитку у
процесі активної взаємодії з іншими людьми, формування у
нього особистісних механізмів саморегуляції.
По-друге, рефлексія – важлива професійно-значуща якість
особистості соціального працівника, яка поряд з емпатією та
динамізмом визначає рівень його професійної придатності.
Рефлексія виступає тут як здатність соціального працівника
прогнозувати та адекватно оцінювати як “ідеальні”, так і
реальні результати своїх дій.
Здатність аналізувати свій досвід, робити важливі висновки
дозволяють соціальному працівникові ставати майстром своєї
справи, “формулою” якого є на думку Д.Познера [4] “досвід +
рефлексія = розвиток”.
У процесі фахової підготовки рефлексія існує у трьох
сферах, вважає В.І. Слободчіков [5]. Перша сфера – це
міркування, спрямоване на вирішення завдання, що потребує
рефлексії для усвідомлення особистих дій. Результатом такої
праці будуть рефлексивні операції, що проявляються в
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усвідомленні особистих дій, тобто у теоретичному способі
вирішення завдань.
Другою сферою розвитку рефлексивних процесів є
комунікація та кооперація групи, що дискутує та разом вирішує
навчальне
завдання.
Дослідження
В.В.Рубцова
[6]
експериментально підтвердили вплив навчальної кооперації
на формування професійної рефлексії у студентів. У
результаті такої кооперації виникає рефлексія:
1) як здатність групи розпізнавати та координувати
позиції;
2) як здатність
членів групи розпізнавати та
координувати позиції;
3) як здатність членів групи інтегрувати співпрацю.
Третьою сферою є самосвідомість, що потребує
рефлексії.
“Носіями” рефлексії,
її cуб’єктом можуть
бути
викладач, що запускає рефлексивні процеси на занятті,
завдання, окремі члени групи у процесі вирішення
індивідуального завдання.
Можна визначити ряд взаємопов’язаних моментів
рефлексії соціального працівника (за В.А.Петровським [6]):
1) рефлексія дозволяє усвідомити істині мотиви своєї
професійної діяльності;
2) рефлексія дозволяє відокремити соціальному
працівникові особисті проблеми від проблем клієнтів
соціальної роботи;
3) рефлексуючий соціальний працівник здатний до
емпатії та децентрації;
4) рефлексивні процеси дозволяють соціальному
працівникові
адекватно
оцінити
наслідки
особистісного впливу на клієнтів соціальної роботи.
Рефлексивність – новоутворення “практичного розуму”
соціального працівника, що базується на використанні знань
загального характеру до конкретних ситуацій діяльності
(Ю.М.Кулюткін, Г.С.Сухобська [3]).
Таким чином, можна зробити висновок: ні теоретичне
знання, окремо взяте від практичного досвіду, ні сам по собі
індивідуальний досвід не можуть повноцінно сприяти

14

професійному та індивідуальному розвитку. Лише поєднані
разом у рефлексивному аналізі концептуальні знання та
практичний досвід породжують якісно
нове утворення
фахівця, що наповнене особистісним змістом. Рефлексія у
процесі професійної діяльності – це процес мисленевого
аналізу будь-якої професійної проблеми, у результаті якого
виникає особистісний інтерес щодо вирішення проблеми та
нові перспективи її вирішення. Рефлексуючий фахівець – це
думаючий, аналізуючий, досліджуючий свій досвід фахівець,
це “вічний учень своєї професії” (Д.Дьюі [2]) з потребою до
саморозвитку та самовдосконалення.
1. Алексеев Н.Г. Рефлексия и формирование способа
решения задач. – М., 2002. – C.76-85. 2. Дьюи Д. Психология
и педагогика мышления /Д. Дьюи, Н.М. Никольская. – М.:
Совершенство, 1997. – С. 20-37. 3. Кулюткин Ю.Н., Сухобская
Г.С. Рефлексивная регуляция мыслительных действий
//Психологические исследования интеллектуальной
деятельности. – М.: МГУ, 1979. – С.22-28. 4. Український Я. І.,
Штокала М. Я. Рефлексія як засіб саморозвитку особистості.
//Вісник: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1999. – № 7. –
С. 17-23. 5. Слободчиков В.И. Психология человека. Основы
психологической антропологии. – М.:Школа-пресс,1995. –
С. 38-90. 6. Петровский В.А. Психология воспитания –
М.:1995, С.168. 7. Рубцов В.В. Организация и развитие
совместных действий в процессе обучения . – М.:1987,С.159.
Татьяна Величко
Гродненский государственный университет имени Я.
Купалы
tanya1704@tut.by
Феномен «малой родины» жителей пограничного
района
Что есть
«малая родина»? Существует множество
подходов к осмыслению феномена «малой родины». Данный
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феномен
рассматривается
в
качестве
литературной
метафоры, топографической категории, осуществляют его
феноменологический и структурный анализ с позиции
различных научных дисциплин. Бесспорно, слово «родина»
является однокоренным слову «рождение». Поэтому часто
родина понимается именно, как место рождения. Для каждого
человека место его рождения имеет определённое
субъективное значение. Часто именно место рождения
метафорически называют «малой родиной». Эта тенденция
прослеживается в литературном, художественном и других
видах творчества. А также сюжет матери-земли дающей силу
очень распространён в мифологиях различных народов мира.
[2, с. 47] Однако не всегда местность, которую человек
считает своей малой родиной, совпадает с местом его
рождения.
Но
к
этой
местности
он
испытывает
положительные, тёплые чувства. Она имеет для него
определённое, можно даже сказать, сакральное значение
(завещание быть похороненным в «земле отцов» - один из
рудиментов подобной сакрализации), часто поэтизируется и
идеализируется, представляет определённую ценность и
личностно значима. [3, c.205] Случается и такое, что феномен
«малой родины» находит свою локализацию в тех местностях,
в которых человек пробыл недолгое время или не был
вообще, но знает о них, мечтает там побывать. Человек
является носителем культуры меньшинства в обществе, но он
отождествляет себя с носителями той же культуры, для него
ценностно значима территория, на которой данная культура
является доминантной.
Неоспоримо то, что феномен «малой родины» имеет
отношение к психике человека. В психологии феномен «малой
родины» пока практически не изучен и не рассматривается в
качестве самостоятельной научной категории. Поэтому мы
должны выводить данный феномен из более широкого
научного понятия, которое уже имеется в категориальном
аппарате психологической науки. В статье Крылова М.П.
«Российское культурно-историческое пространство. Проблема
региональной идентичности», опубликованной в журнале
«Мир психологии 2005 №3», «малая родина» рассматривается
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через категорию идентичности и определяется следующим
образом:
«Малая родина» - это совокупность пространственных
идентичностей в пределах региона, включая идентичности
населенных пунктов и местные проявления идентичности.
В действительности, феномен «малой родины» более
многогранен и не сводится только к региональной
идентичности, и не к одному из видов социальной
идентичности. Это и особое отношение к малой родине, как к
ценности, её личностная значимость, которые часто приводят
к идеализации малой родины, особенно, когда человек долгое
время не может посетить её – так называемый феномен
ностальгии, который определяется как тоска по родине.
«Малая родина» - это, безусловно, субъективное понятие,
при этом территория малой родины и группа носителей
культуры, характерной для малой родины, человеком
выбирается
самостоятельно,
часто
этот
выбор
осуществляется неосознанно.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что
феномен «малой родины» адекватно рассматривать через
категорию
идентичности.
В
определении
понятия
идентичность нам более эмпанирует когнитивный подход. Он
был предложен Г. Тэджфелом и Дж. Тэрнером. В рамках
данного подхода Я-концепция рассматривается в качестве
когнитивной системы, выполняющей роль регуляции
поведения в соответствующих условиях. Она включает в себя
две большие подсистемы: личностную идентичность и
социальную
идентичность.
Первая
относится
к
самоопределению в терминах физических, интеллектуальных
и нравственных личностных черт. Вторая подсистема —
социальная идентичность — складывается из отдельных
идентификаций и определяется принадлежностью человека к
различным социальным категориям: расе, национальности,
классу, полу и т.д. [1, c. 350-352]
Рассмотрение идентичности в качестве когнитивной
системы,
выполняющей
роль
регуляции
поведения,
предложенной
в
рамках
когнитивного
подхода,
представляется нам недостаточным, так как из поля научного
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обозрения
выпадает
эмоциональный
и
ценностный
компонент феномена «малой родины», который присутствует
в действительности. Поэтому изложим свою точку зрения на
проблему идентичности. Идентичность – это психическое
образование, которое является следствием процесса
идентификации. В широком смысле слова, идентификация
(от лат. – отождествление) – это эмоционально-когнетивный
процесс неосознанного отождествления субъектом себя с
другим субъектом, с группой, образцом. Следовательно,
региональная идентификация – это тождественность
человека группе творцов и носителей социокультурных
традиций определённого региона.
На основании вышесказанного дадим собственное
определение
«малой
родины»
как
психологического
феномена:
«Малая родина» - это идентификация с ценностно
значимым регионом, отыгрывающим значительную роль в
формировании личности, данная идентификация выражается
через включение себя в группу носителей социокультурных
традиций данного региона.
Автор делает предположение, что феномен «малой
родины» жителей пограничного региона будет нести на себе
отпечаток специфических черт пограничья.
По А. Садовскому пограничье определяется следующими
параметрами: пространство, на котором исторически
сосуществуют несколько этнокультурных групп; различные
формы сосуществования нескольких этнокультурных групп;
категория пограничья связана с определённым типом
человека, которого определяет принадлежность к нескольким
культурам. [3, с. 200]
В
пограничном
регионе
происходит
постоянное
взаимопроникновение
социокультурных
традиций
этнокультурных
групп,
проживающих
на
территории
пограничья. Люди внешне могут придерживаться традиций,
норм, ценностей, господствующих в данном обществе, но в
глубине души отождествляют себя с другой этоносоциальной
группой. [4, с. 46] На примере Гродненского региона мы можем
заметить, следующие явления: самоидентификация с одной
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этнической группой и использования языка другой (русско- или
белорускоязычные
поляки
Гродненщины);
на
конфессиональном уровне можно наблюдать, что в некоторых
небольших
деревнях
Гродненщины,
где
отсутствует
православная церковь, православные посещают службы в
католических храмах и это воспринимается не как нечто
неординарное, а является частью их повседневной
обыденности, при этом представление о себе как о
православном сохраняется. [4, с. 46]
Таким образом, мы предполагаем что представления о
«малой родине» жителей пограничья будут многогранны и
размыты. Этот тезис может выступать в качестве гипотезы и
требует дополнительного эмпирического исследования.
1. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная
психология личности: Учебное пособие для вузов. — М.:
Аспект Пресс, 2001.— 301. 2. Беспамятных Н.Н. Мифология:
введение в теорию мифа. Монография. Минск, ООО
«ФУАинформ», 2004. – 240 с. 3. Беспамятных Н.Н. Феномен
этнокультурного пограничья: опыт системного анализа //
Регионалистика: сб. науч. тр. / под ред. д-ра полит. Наук,
проф. В.Н. Ватыля. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 251 с. 4. Донских
С.В. Модели идентичности в условиях модернизации
пограничья Восточной Европы // Регионалистика: сб. науч. тр. /
под ред. д-ра полит. Наук, проф. В.Н. Ватыля. – Гродно: ГрГУ,
2006. – 251 с. 5. Юнг К.Г. Очерки по аналитической
психологии. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 528 с.
Лариса Волошко
Полтавський інститут економіки і права
galka87u@mail.ru
Професійна самооцінка як об’єкт психологопедагогічних досліджень
Проблема
формування
професійної
самосвідомості
майбутніх фахівців має значний інтерес для теорії та практики
професійної освіти. Актуальною практичною потребою є
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з’ясування соціально-психологічних механізмів становлення
професійної Я-концепції студентів, зокрема формування їхньої
адекватної професійної самооцінки, без якої неможливе
успішне оволодіння професією.
Аналіз наукової літератури з психології та педагогіки вищої
школи, соціальної психології, соціології праці показав, що
професійна самосвідомість фахівця ототожнюється з
професійною Я-концепцією, яка включає уявлення людини про
себе як про члена професійного суспільства, носія
професійної культури, певних професійних норм, правил,
традицій (С. Дружилов). За своєю природою професійна Яконцепція тісно пов’язана з формуванням стійкої схильності до
самооцінки власних професійних дій та якостей (Є. Клімов).
Професійна самооцінка розглядається як вияв оцінного
ставлення людини до себе як професіонала (А. Реан,
Я. Коломинський); суб’єктивний критерій професіоналізації [3].
Результати психолого-педагогічних досліджень показують,
що проблема самооцінки розглядається в рамках більш
загальної проблеми – структури самосвідомості особистості,
що поєднує структурні та процесуальні характеристики
(В. Мерлін, О. Спіркін, В. Столін т. ін.). Самооцінка − це
оцінювання особистістю самої себе, своїх можливостей,
якостей і місця серед людей [4]. Самооцінка відноситься до
ядра особистості та виконує дві основні функції: захисну 
забезпечення відносної стабільності та незалежності,
регуляторну  вирішення задач особистісного вибору в усіх
сферах діяльності, включаючи професійну [5].
Самооцінку, як психолого-педагогічну категорію, наковці
характеризують за різними ознаками. Зокрема, самооцінка
може бути: за рівнем адекватності та реалістичності –
адекватною та неадекватною (Н. Волкова, М. Фіцула); за
рівнем розвитку – високою, середньою та низькою; за
особливостями будови – конфліктною та безконфліктною
(Л. Волинська, З. Огороднійчук); за характером динаміки –
стійкою, ригідною або гнучкою (Л. Фрідман). У психологічній
літературі прийнято також розрізняти самооцінку загальну та
часткову, абсолютну та відносну (В. Лабунська, А. Ліпкіна,
М. Шевандрін). Часткова самооцінка – оцінка особистістю
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окремих якостей – формується на основі загальної, завдяки
розвитку в її структурі таких компонентів, як „Я-реальне”, „Яідеальне”. Абсолютна самооцінка характеризує відношення до
себе без співставлення з іншими людьми, відносна самооцінка
– у співставленні з іншими людьми.
Самооцінка, за І. Коном, – є важливим джерелом до
розуміння образу „Я”. Р. Бернс характеризує самооцінку як
оцінний компонент Я-концепції. Складовими самооцінки є
самоповага, самоефективність і локус контролю (А. Бандура).
У психології професійної діяльності розрізняють: самооцінку
діяльності – оцінку людиною можливостей виконання реальної
або перспективної діяльності; загальну професійну самооцінку
– узагальнену оцінку себе як професіонала [1]. Будь-яке
відхилення самооцінки від адекватної прискорює та посилює
процес професійної деформації, що проявляється в
особливостях професійних настанов і стереотипів поведінки,
обмеженості спілкування (Р. Грановська).
Самооцінка завжди корелює з рівнем домагань особистості
(К. Левін, Ф. Хоппе). Реалістичний рівень домагань, що
підтверджує адекватні уявлення про свої можливості, виступає
важливим
фактором
особистісного
розвитку
(М. Боришевський). Невміння адекватно співвідносити власні
потенціальні здібності з реальними вимогами, рівень домагань
з особистісними можливостями негативно позначається на
кінцевому результаті діяльності, призводить до розвитку
підвищеної тривожності, ускладнень у спілкуванні з іншими
людьми (Г.Меднікова).
Науковці
стверджують,
що
рівень
професійної
компетентності залежить від особливостей самооцінки
професійно значущих якостей, яка функціонує як компонент
професійної самосвідомості та виступає своєрідною проекцією
еталона професіоналізму. Для успішного професійного
розвитку особистості ефективною є адекватна самооцінка, що
за необхідності може змінюватись під впливом набутого
досвіду та оцінок інших людей [2]. Особи з адекватною
самооцінкою краще мотивовані ефективно виконувати
професіональні функції, тому успішно розв’язують складні
професіональні завдання (Korman, Shulman).
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Розвиток адекватної професійної самооцінки та рівня
домагань можливий в умовах спільної діяльності та
спілкування в процесі ідентифікації – оцінювання успішності
своєї діяльності через механізм ототожнення себе з
найближчим оточенням, колегами (Е. Зеєр, Є. Клімов т.ін.).
Поділяючи зазначені думки науковців, доходимо таких
висновків:
1. Специфічним феноменом у структурі особистості фахівця
є його самооцінка, що виступає мірою адекватнореалістичного уявлення про себе як професіонала.
2. Професійна самооцінка, як компонент професійної
самосвідомості особистості, має кількісні та якісні ознаки,
співвідношення та ступінь адекватності яких впливають на
поведінку та характер професійної діяльності.
3. Професійна самооцінка виступає одним із критеріїв
професійної компетентності, психологічним регулятором
професійного становлення фахівця.
1. Дворцова Е.В., Дружилов С.А. Профессиональная Яконцепция и концептуальная модель деятельности //
Ананьевские чтения-2001: Образование и психология: Тезисы
научно-практ. конф.  СПб.: СПбГУ, 2001.  С. 264-266. 2.
Кирьянова Е. Влияние неадекватной самооценки на
профессиональную
эффективность
специалиста
//
Управление персоналом. – 2000.  № 6. – С. 68-70. 3.
Психология труда, профессиональной, информационной и
организационной деятельности: Словарь / Под ред. Б.А.
Душкова. – М.: Академ. проект, 2003. – 848с. 4. Словарь
практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. Мн.: Харвест,
2001. 976с. 5. Філософський енциклопедичний словник. – К.:
Абрис, 2002.  743с.
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Голиков А.С.
Харьковская национального университета имени В.Н.
Каразина
Мир коммуникаций и высшее образование в
конструировании хабитуса
Участие образование в социализации личности определяет
активную роль этого института в воспроизводстве общества,
но образование по своему содержанию обязательно связано с
новыми знаниями и нацелено на их получение, поэтому, как
отмечал Гидденс, воспроизводство и производство здесь
предстают единым целым.
Таким образом, стратификация в образовании и
воспроизводство неравенства через образование неизбежны.
Это теоретическое положение подтверждают исследования Э.
Холлингшеда и О. Бэнкс.
Цикл самовоспроизводства “школьного неравенства”
состоит в том, что дети из относительно привилегированных
семей, имеющие достаточно высокую предварительную
подготовку, посещают, как правило, определенные школы, что
формирует их социальную привлекательность. Естественно,
что там концентрируются лучшие педагогические кадры.
Таким образом, положительная мотивация к успешной учебе
имеет
мощные
стимулы:
престиж
и
высококвалифицированный педагогический ресурс.
Более того, в современной Украине неравенства
углубляются в связи с общемировыми тенденциями. Даже
такая феномен в повседневности индивида, как компьютер,
кардинально реструктуризирует актуальную для него
повседневность, реконструируя заново ансамбль капиталов и
меняя хабитус (под которым мы понимаем структуры
личностной
идентичности,
соотношения
личностного
жизненного мира и повседневности, личностной системы
капиталов, которые, безусловно, предопределяют способ
восприятия,
схематизированность
и
типизированность
оценивания). Для проверки этой гипотезы мы обратились к
исследованию «Высшая школа как субъект социокультурной
трансформации» (2004), анализируя, с одной стороны, более
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или менее доступные для изучения характеристики
культурного
капитала
респондента
(как-то
уровень
образования родителей, урбанизированность довузовской
повседневности, уровень культурного капитала в сфере
высоких технологий и Internet, дополнительное образование),
а с другой – культурное потребление, научную работу,
ценности в сфере культуры, характеризующие его экспектации
и преференции (гипотетически детерминированные уровнем
культурного капитала) в культуре; во второй блок были также
включены признаки, способные охарактеризовать социальный
капитал индивида – круг общения, роль в группе, чувство
одиночества, а в первый – экономический капитал (уровень
благосостояния семьи). Таким образом, была осуществлена
попытка анализа возможных корреляций более или менее
объективных характеристик повседневности индивида, с
одной стороны, и его хабитуализированными структурами,
содержанием
его
жизненного
мира
(говоря
феноменологическим языком) или схем восприятия и
оценивания (в терминологии Бурдье) – с другой.
Структуры повседневности, создаваемые в процессе учёбы
в высшем учебном заведении, могут быть реализованы во
многих формах. Одной из них является использование
различных каналов накопления капитала в процессе
обучения. Безусловно, необходимо помнить о том, что в
данном случае использование того или иного канала само по
себе предопределено предшествовавшей повседневностью (и
сформированной
в
результате
этого
конфигурацией
ответственности, инициативности, готовности к работе и пр.),
и что в данном случае связь диалектична. Однако всё же
оказывается,
что
использование
различных
каналов
пополнения собственного культурного капитала в процессе
обучения может быть рассмотрено как достаточно
релевантный индикатор уровня культурного потребления.
На примере нашего исследования это реализуется в
следующих говорящих цифрах: при значимости различия в 1%
оказывается, что кумулятивный процент никогда не
посещающих кинотеатры (вне зависимости от периодичности)
среди тех, кто задействует в своей профессиональной
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подготовке Internet (безусловно, самый демократичный,
объёмный, но в то же время требующий самостоятельной
умственной работы по селекции информации), на 8,9-11,5%
ниже остальных категорий и на 9,8% ниже среднего по
выборке уровня, что является статистически значимым
различием, а уровень активных потребителей (посещение
кинотеатра раз в месяц) на 12,2-14,2% выше остальных
категорий и на 13,2% выше средней по выборке цифры.
Уступают им в активности потребления кинопродукта
категории,
использующие
дополнительную
и
рекомендованную литературу, и замыкают в данном случае
список использующие конспекты и учебные пособия.
Схожая картина складывается в сфере такого элитного
потребления, как посещение концертов: в числе «никогда не
бывших на концерте» пользователи Internet на 6,0% реже
пользователей дополнительной литературы (обращение к
которой, безусловно, также подразумевает несколько иную
вышеназванную конфигурацию, чем, к примеру, ограничение
себя конспектами и учебниками), на 11,3% реже
пользователей рекомендованной литературы и учебных
пособий (тут эти категории проходят по «одному пункту»), и на
целых 13,3% тех, кто обращается исключительно к конспекту.
Сделанные нами выводы легко могут быть подтверждены
при анализе двумерных распределений, направленных на
выяснение культурных преференций (посещение театров,
кинотеатров, концертов, чтение различных категорий
литературы) в зависимости от того, работает респондент во
всемирной сети вообще (вне зависимости от целей работы)
или нет.
Все эти двумерные распределения с p=1% иллюстрируют
следующие факты:
• при приблизительно равном объёме «Не ответивших»
пользователи Internet демонстрируют на 11,7% более
активное потребление, чем не пользующиеся Internetом,
и на 5,5% выше – чем по выборке, что находится в
соответствии с выше приведенными выкладками. При
этом основной «перевес» приходится на категорию,
посещающую кинотеатры раз в месяц (на 11,0%), то
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•

•

•

•

есть достаточно активных потребителей культурной
продукции;
непосещение театра также находится в определённой
зависимости с потреблением Internet: число никогда не
бывших в театре едва ли не на треть (30,7% против
23,6%) выше среди не пользующихся возможностями
Internet;
ещё более разительна разница в потреблении
«высокоэлитного» культурного продукта под названием
«концерты» (во всяком случае, по сравнению с
кинотеатрами): более половины не пользующихся
Internet никогда не были на концертах, в то время как
эта же цифра для другой группы респондентов
составляет на 14,5% (!) меньше, и на 6,9% меньше, чем
по выборке; основная разница была заложена в группах
пользователей «раз в месяц» и «раз в год»
(соответственно 5,2% и 7,5%);
в литературном потреблении заметна двойственная
тенденция: в то время как регулярно научно-популярной
литературой «интернетчики» пользуются более чем в
два раза больше (14,5% против 6,9%), а от случая к
случаю – почти на 5% больше (и эта тенденция, кстати
сказать, подтверждается на чтении художественной и
приключенчески-фантастической литературы, причём в
обоих
случаях
читающих
соответствующие
литературные произведения на 10-11% больше, а
постоянно читающих – на 6-9% больше), романы
«лёгкого жанра» как раз пользователями Internet не
уважаемы: среди них на 16% больше тех, кто вообще
никогда не открывал их, чем среди второй группы. С
нашей точки зрения, уже тут можно говорить о линии
дистинкции
по
типу
культурного
потребления,
предопределённого той или иной повседневностью.
полученный культурный капитал может быть каким-то
образом продемонстрирован, применён, развит в той
или иной творческой форме, с созданием нового
культурного или интеллектуального продукта. И разница
по
категории
«никогда
не
участвующих
в

26

•

художественной
самодеятельности»
в
10,1%,
оказавшейся кумулятивной и «разбросанной» по
остальным категориям, выделенным в зависимости от
периодичности занятий, это лишь демонстрирует, а
разительное различие в художественном творчестве (по
тому же пункту) в 12,5% (при почти равном проценте
«неответов»), трёхкратная разница (5,5 против 1,7%)
ежедневно
занимающихся
художественным
творчеством и полуторакратная (11,9 против 7,1%) –
еженедельно – лишь подтверждает это. В том числе
показывает, насколько различным оказывается сам
ДОСТУП
к
ВОЗМОЖНОСТИ
художественного
творчества, если кумулятивная разница по двум
наиболее активным категориям составляет 7,6% (16,4 и
8,8% соответственно).
наконец, очень ярко жизненные ценности и экспектации
оказываются продемонстрированными на примере
желаемых занятий в свободное время (напомним: того
темпорального сектора личностной повседневности,
которая самым явным образом демонстрирует
ожидания и преференции индивида, его ценностнонормативную систему). И если разницу в 3% в отдыхе
можно не учитывать, то просто-таки поражающая
разница в следующих трёх пунктах – самообразование
(на 29,4%), творчество (на 37,2%), желание углубить
профессиональную подготовку (на 36,4%), - где разница
превышает двукратную, демонстрирует кардинальное
различие в ценностях и деятельности этих групп. Группа
активных пользователей Internet, привыкшая постоянно
воспринимать информацию, общаться в Internet,
создавать
тексты,
работать
за
компьютером,
демонстрирует готовность углублять эти свои навыки
(несомненно, представляющие важный культурный
капитал в современном мире, граничащий с общей
компетентностью
личности)
и,
таким
образом,
сознательно или несознательно, но увеличивать разрыв
в культурном неравенстве с другой группой студентов.
Характерным нам представляется то, что по остальным
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пунктам различие редко когда выходит за пределы 5%,
и что именно эти пункты вызвали такое различение. Это
означает,
что
ценностно-нормативная
система
повседневности этих групп кардинально расходится
именно
в
вопросе
собственной
компетенции,
самореализации, творчества, образованности – того,
что Р. Инглехарт назвал постматериалистическими
ценностями.
Краткие выводы могут звучать следующим образом: в
современных
условиях
всё
большее
значение
в
конструировании социальных неравенств и культурного
капитала как их фактора и результата начинает играть не
только
доступ
к
высокотехнологизированным
и
дигитализированным сферам деятельности, но и отношение к
ним,
активность
их
использования.
Как
мы
продемонстрировали выше, в современности именно
хабитуализированные
схемы
определяют
стратегии
пополнения капитала, соответственно – социальную позицию
и, следовательно, дальнейшие трансформации хабитуса.

C. Голубев, Игорь Михеев
Марийский государственный технический университет
obahemuli@yandex.ru
Социальная ответственность бизнеса: инструменты
эффективной реализации
Явление социальной ответственности бизнеса (далее СОБ)
в современной России неоднозначно и многогранно. На наш
взгляд, социальная ответственность бизнеса – это
деятельность бизнес-структур, направленная на решение
социальных
проблем
сообщества
за
рамками
непосредственных интересов компании, реализуемая с
помощью социальных инвестиций и характеризующаяся
системностью и целенаправленностью. Проявления СОБ на
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региональном уровне на сегодняшний день существует в
формах
организации
праздничных
мероприятий,
благоустройстве территории, поддержке определенных
категорий населения. Однако, с учетом потенциала СОБ в
развитии различных сфер жизнедеятельности территории
(региона), она слабо распространена. Причина данного
обстоятельства, по-нашему убеждению, в следующем.
Социальная ответственность - это существенное повышение
возможностей компании как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе. Однако, из-за отсутствия четких
представлений о рентабельности социальных инвестиций как
неотъемлемой части стратегического развития компании,
руководство компаний не развивает данной направление.
Кроме этого, дефицит квалифицированных специалистов в
новой для России области социальных инвестиций не
позволяет реализовывать социальную политику на новом
уровне. Поэтому СОБ не получила в настоящее время
должного и повсеместного развития в регионах.
Иными словами, для развития СОБ в России нужен
эффективный инструмент. Таким инструментом может стать
создание эндаумент-фондов – некоммерческих структур,
занимающихся инвестированием эндаумента. Эндаумент (от
англ. endowment) – пожертвование, совокупность финансовых
и
иных
материальных
ценностей,
переданных
некоммерческим организациям для получения дохода от их
инвестирования. СОБ строиться на социальных инвестициях.
Очевидно, что также как и программы СОБ конкретной
компании
нацелены
на
конкретную
территорию
и
проживающей на ней сообщество, то и социальные
инвестиции могут быть сделаны в экономику региона. Одним
из возможных объектов инвестирования в Марий Эл (и
подобных
по
основным
социально-экономическим
характеристикам регионах) может и должен, по нашему
мнению, стать человеческий капитал, в частности вложения
могут осуществляться в сферу образования, здравоохранения
и науки.
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Яна Горбенко
Харьковский национальный университет имени В.Н.
Каразина
Проблемы научных коммуникаций: динамика под
воздействием информационно-коммуникативных
технологий
В середине 60-х г. ХХв. (что соответствует первому
серьезному
пику
социологического
внимания
к
коммуникациям) проблемы научных коммуникаций сводились
в своей основе к следующим: временной промежуток между
завершением текста научной работы и его публикацией;
сложность охвата возрастающего объема литературы;
возрастающие трудности, связанные с поиском литературы и
получением
необходимой
информации.
Развитие
информационно-коммуникативных
технологий
изменяет
ситуацию, и на данный момент можно говорить о
видоизменении проблем научных коммуникаций.
Кумулятивная база знаний в определенной области
научной деятельности в рамках господствующей парадигмы
(парадигм), с одной стороны, существует как совокупность
напечатанных работ, а с другой - предстает и
воспроизводится в субъективном знании каждого из
обращающихся к ней ученых. Пополнение ее в первом
аспекте
происходит
объективно
и
зависит
от
институциональных возможностей науки. Если же мы
обратимся
ко
второму
аспекту,
то
увидим,
что
(вос)производство
происходит
посредством
научных
коммуникаций (здесь – в наиболее общем смысле,
включающем коммуникацию через чтение и все иные
возможные способы получения информации), что имеет
прямое отношение к «информационному взрыву», а также
личным коммуникационным и временным ресурсам ученых.
Число флуктуаций по краям базы знаний в рамках
парадигмы – оспариваемые теории, смены объяснительных
моделей определенных процессов – увеличивается с ростом
самого ядра, и соответственно, увеличивает число
публикаций.
Глобализация,
если
рассматривать
ее
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информационно-коммуникативный
аспект,
усугубляет
ситуацию тем, что становится невозможным ограничиваться
доступной в стране литературой. В итоге, поток новой
информации становится плохо соотносящимся с наличными
временными и энергетическими ресурсами ученых – а именно,
превосходит последние. В такой ситуации на первый план
выходит умение ориентироваться в информационной среде,
справляться с потоками информации, с поиском нужных ее
элементов.
Как быть с воспроизводством знаний, если
объективное их накопление идет, а субъективное,
реализуемое с помощью системы образования (направленной
на передачу ядра, базы), не успевает охватывать полную
картину? Кроме узких специализаций, которые охватывают
только часть базы конкретной науки, нужны новые способы
осмысления и классификации информации. Иначе говоря,
ученые могут не успевать аккумулировать появляющуюся
информацию, которая относится к сфере их научных
интересов. Вопрос этот решается, с одной стороны,
усугубляющейся диверсификацией специализаций, с другой поиском альтернативных путей эффективного совладания с
информацией. К таковым можно отнести ускорение
ориентации в информационных потоках с помощью
поддержания неформальных коммуникаций с коллегами. Этот
способ получения информации преодолевает необходимость
самому следить за всей информацией (что становится все
сложнее
из-за
постоянного
роста
ее
количества),
конструирование субъективной базы знаний происходит,
опираясь на коммуникационные «скачки», ориентирующие на
определенные расположенные вне поля зрения конкретного
ученого (но доступные коллегам, с которыми был установлен
контакт) материалы.
В этом контексте особенную
актуальность
приобретает
понятие
контакта
и
коммуникативные способности.
Диверсификация функций
слежения за информацией лучше всего удается при создании
соответствеющих сообществ, особенно актуальными среди
которых представляются сетевые научные сообщества (в
интернете).
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Итак,
информационно-коммуникативные
технологии
теоретически предоставляют возможность преодолеть первую
проблему: книги («forthcoming») появляются в интернете сразу
после написания, пока готовится бумажная публикация.
Остается вопрос, многие ли ученые согласятся в дальнейшем
пользоваться
этой
возможностью
(мешают
институциональные факторы).
Сложность
охвата
появляющейся
литературы
компенсируется выработкой различных (техничеких и
социальных) технологий тематического упорядочивания
(пример: поиск публикаций в интернете по ключевому слову) –
функциональных мнемонических методик самого общества.
Субъективное воспроизводство знаний может опираться
теперь на эти вновь возникающие структуры. Как их частное
проявление, возникают сетевые сообщества, позволяющие
интенсифицировать коммуникации интересующихся общей
темой ученых, предоставляющие им возможность раньше
узнавать о мировых новостях в интересующей сфере, чем это
могло происходить в печатной галактике Гутенберга.

Ірина Григоренко
Українська медична стоматологічна академія
galka87u@mail.ru
Психологічні особливості навчання та тренування
слабозорих підлітків
Відомо, що діти з порушенням зору характеризуються
специфічністю розвитку (формування) фізичної, психічної та
соціальної сфери. Зокрема, встановлено, що у фізичному
розвитку вони відстають від своїх однолітків на всіх вікових
етапах [2, 40-41].
У нормі в підлітковому віці завершується формування
рухового аналізатора та важливих рухових функцій дитини.
Даний віковий період характеризується підвищенням ролі
пропріоцепцій в управлінні рухами. В юнаків максимальний
рівень
точності
просторового
диференціювання
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спостерігається у віці 14-16 років. У дівчат з 14-15 років даний
показник має природну тенденцію до зниження. Однак,
завдяки використанню спеціальних засобів стимулювання,
такого зниження можна уникнути. У підлітковому віці
максимальним рівнем розвитку характеризується здатність
дітей до довільного розслаблення м’язів, що має велике
значення у навчанні рухам і дозволяє уникати синкінезій.
Досягає показників рівня дорослих і здатність підлітків до
збереження рівноваги у вертикальному положенні, розрізненні
часових інтервалів, диференціюванні темпу, здатності
підтримувати постійну швидкість руху. Тому завдання фізичних
тренувань повинні бути спрямовані на вдосконалення раніше
опанованих елементів руху та об’єднання їх у цілісній руховій
дії, розвиток і вдосконалення здатності до її ефективного
застосування
у
відповідності
до
умов
виконання,
вдосконалення технічної майстерності з урахуванням
індивідуальних
особливостей
кожного
підлітка
(антропометричних параметрів тілобудови, маси тіла, рівня
розвитку основних фізичних якостей, інтелектуальних
здібностей) [1, 3-12].
У слабозорих підлітків виникає підсвідома потреба в
подоланні або компенсації відхилень у розвитку. Отже, в
навчально-тренувальному процесі необхідно вирішувати не
тільки загальні завдання фізичного виховання (освітні,
оздоровчі, виховні), а й спрямовувати зусилля на розвиток і
корекцію сприймання та відчуття як вищих психічних функцій.
Корекційна спрямованість навчання та тренування будується з
опорою на збережені аналізатори, що дозволяє підліткам із
вадами зору опановувати раціональні прийоми використання
зорового, слухового, тактильного сприймання, забезпечити
розвиток і вдосконалення пропріоцептивної регуляції довільної
рухової діяльності. Конкретизація уявлень про об’єкти та
знаряддя в спорті, розвиток наочно-практичного мислення,
формування навичок просторової орієнтації в процесі
виконання фізичних вправ здійснюється за рахунок
раціонального використання функцій всіх збережених
аналізаторів.

33

Важливе корекційне значення має розвиток зорового
сприймання предметів, процесів та явищ навколишньої
дійсності, просторової орієнтації, точності та координації рухів.
Внаслідок втрати або різкого зниження зору в дітей та підлітків
виникає низка вторинних ускладнень. Особливо порушуються
функції сприймання, саморегуляції та самоконтролю рухів.
Ускладнення сенсомоторної регуляції, порушення орієнтації в
просторі зумовлює виникнення порушень біомеханічної
структури рухів у процесі виконання швидкісних вправ, а також
рухових дій, що передбачають необхідність багаточисельних
переключень та швидкої зміни або перебудови структури
рухової дії.
Особливої уваги потребує контроль за сприйманням і
відтворенням навчальної інформації (вербальної та сенсорної)
слабозорими підлітками в процесі фізичного виховання,
зокрема за обізнаністю з технікою виконання фізичних вправ;
точністю та рівнем самостійності в процесі виконання вправ;
рівнем розвитку загальної та дрібної моторики (оцінюється за
точністю рухів, їх координованістю, відчуттям раціонально
дозованого м’язового зусилля, відчуттям обрисів); розвитком
особистісних якостей.
Науковці вказують на притаманну слабозорим підліткам
незграбність, скутість рухів, що особливо проявляється в
процесі виконання вправ у повну силу [3]. Необхідно
враховувати, що опорно-руховий апарат слабозорих підлітків
нездатний витримувати значних статичних навантажень. Учені
звертають увагу на те, що тренування дітей із вадами зору
необхідно будувати на чергуванні силових вправ із
розслабленням м’язів. Це дозволяє розвивати їхню здатність
до вільного та економічного виконання рухів. Результати
емпіричних досліджень показують, що в деяких підлітків
залишається
недостатньо
розвиненою
здатність
до
збереження заданого темпу та ритму рухів у процесі
виконання гімнастичних вправ під лічбу. У дівчат відповідні
порушення найбільш яскраво простежуються під час занять
ритмічною гімнастикою.
Таким чином, встановлені порушення відчуття та
сприймання як вищих психічних функцій слабозорих підлітків,
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що зумовлені аномаліями зорового аналізатора, необхідно
враховувати в процесі підбору методів, методичних прийомів,
засобів і форм організації їхнього навчання та тренування.
Необхідно забезпечити корекційну спрямованість навчання
осіб із вадами зору, впливаючи на розвиток таких сенсорних
функцій, як слухова увага, відчуття ритму, м’язове відчуття та
м’язова пам’ять.
1. Барышников Ю., Богданов Г., Водянникова И. Уроки
физической культуры в 9-10 классах средней школы. – М.:
Просвещение, 1987. – 207.с. 2. Бойко Г.М. До проблем
визначення змісту психологічного супроводу підготовки
спортсменів-інвалідів // Актуальні проблеми навчання та
виховання людей з особливими потребами: VІ Міжнародна
науково-практична конференція. – К.: Україна, 2006. − С. 4041. 3. Бойко Г.М. Дослідження самооцінки спортсменівінвалідів різних нозологічних груп // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту:
Наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків:
ХДАДМ, 2006. – № 11. – С. 8–13. 4. Сермеев Б.Ф. Физическое
фоспитание слабовидящих детей. – М.: Просвещение, 1983. –
96 с. 5. Серпокрыл Н.В. Использование зрения частично
зрячих и слабовидящих учеников // Известия АПН РСФСР.
Вып. 96. 1959. – С. 39-42. 6 . Чудная Р.В. Адаптивное
физическое воспитание. – К.: Наукова думка, 2000. – 358 с.
Олена Каленська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
kamenskaja@ua.fm
Вплив релігійних сект на військовослужбовця
Згідно зі статтею 35 Конституції України, кожен має право
на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає
свободу сповідати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,
безперешкодно відправляти одноособово чи колективно
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Тому ніхто не є обмеженим в своїх правах і може входити в
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будь-які релігійні структури. До такої структури відноситься
секта.
Секта – у наукових джерелах розглядається, як наново
створена релігія, що має свого послідовника та своє
сприймання щодо давно уставленої концепції. До неї можуть
входити й військовослужбовці.
Розглянемо категорії, що оточують військовослужбовця в
секті і впливають на нього. Серед них – деструктивні культи.
Деструктивні культи – це такі групи та організації, які
використовують неетичну техніку маніпулювання для
завербування та утримання членів, мають тенденцію, або
прямо застосовують тотальний контроль думок, почуттів та
поведінки своїх прихильників з ціллю задоволення лідерів та
самих учасників груп. Такі культи маскуються за релігійною
спрямованістю і мають на меті затягування в свої лави і
використання учасників заради збагачення та самовизначення.
Головним в такому культі виступає лідер.
Лідер – це авторитетна особистість, яка впливає на членів
групи, веде їх за собою, виявляє ініціативу, бере на себе
провідну роль. Неформальні лідери можуть володіти гіпнозом
та іншими психологічними методами впливу на підсвідоме, або
навіть потойбічними силами, за яких людині на підсвідомому
рівні закладається певна ідея, що потім проявляється на
свідомих вчинках. Така каузальність може проявлятися в
поступовому переході від підсвідомого впливу на дії людини
через певні гіпнотичні стани та їх практичне застосування на
свдомому рівні. Так само з свідомої дії в мозку людини
починає діяти запам’ятовуючий принцип, який доводиться до
автоматизму і залишається на підсвідомому. Тобто може
проявитися в будь-який момент конфліктної чи несприятливої
для суб’єкту ситуації. Поступове втягування в норми секти
призводить військовослужбовця до повної залежності від
лідера та самої організації. В результаті, він навіть не може
вирішити чи варто взагалі служити. Нгеформальний лідер в
такій ситуації починає виступати в ролі маніпулятора, а
учасник – його маріонеткою.
Потенційний маніпулятор аби вплинути на підсвідомість
військовослужбовця, а потім скерувати його свідомі дії, які
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будуть вигідні організатору, а не учаснику цієї дії користується
певними методами. Серед основних виділяють такі, як
переконання, зараження, наслідування.
Варто зазначити, що бажання входити внеформальну
організацію в першу чергу викликано рядом причин, які
проявляються в життєвих проблемах військовослужбовця(які
викликані нерозумінням його прагнень та ідеалів). В основному
в такі угрупування затягуються підлітки та дорослі, які ще не
віднайшли свого призначення і цим прагнуть ствердитися в
очах інших, оскільки сформовану особистість дуже важко
переконати у необхідності секти для самовизначення.
В наслідок впливу на військовослужбовця секти можуть
виникнути такі проблеми:
* психічні – які призводять до кардинальної зміни
особистості та уповільненого психологічного розвитку;
постійне відчуття провини, втрата довіри призводить до
погіршення взаємовідносин з іншими людьми та до повної
втрати працездатності. Це все може спричинити розвиток
психічних захворювань: галюцинації, викривлене сприймання
дійсності, нервові зриви, манія велечі, регресія до дитячого
мислення, суїцидальне мислення.
* психосоматичні – які супроводжуються порушенням сну
та психосоматичними сиптомами(біль в спині, головний біль)
* соматичні – погіршення фізчиного стану, зростаюча
ймовірність до нещасних випадків хвороб та стомлення.
* соціальні – переслідування і залякування з боку культу,
втрата сім’ї та друзів, фінансова залежність від культу.
Релігійні секти можуть нанести шкоду
близьким
військовослужбовця. Перш за все емоційна шкода: близькі та
рідні окультистів страждають від змін викликаних культом в їх
близьких, не розуміють обмеження в спілкуванні з рідними, яке
викликається культом(шляхом відмови або заборони
відвідувати родину). Фінансові втрати: військовослужбовець
силою, чи обманом може примусити віддати гроші лідеру
релігійних сект. Таким чином сім’я може залишитися без
нічого. Фізичні втрати: культи можуть завдавати фізичних
втрат тим сім’ям, які виступають проти них, не за їхньою
згодою. Соціальні втрати: культи породжують ворожість і
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неповагу до цінностей, інститутів і культурних норм
загальновизнаних у суспільстві. Культи можуть позбавити
почуття відповідальності по відношенню до зовнішнього світу,
змінити ставлення до значущості власного життя.
Отже, з вищезазначеного можна зробити такі викновки:
За рахунок входження військовослужбовця в релігійну секту
у нього можуть виникати проблеми пов’язані з професійною
дільністю. Однобічність поглядів нв життя викликає
непорозуміння у військовому колективі та в результаті таких
неузгодженостей витіснення поза межі військового соціуму. Він
не може віднайти своїх прибічників та наставників і
намагається віднайти розраду в релігійному середовищі.
Відречення від зовнішнього світу дає можливість сховатися від
обов’язків та проблем, але не вирішує питання подальшого
існування. В родині військового близькі та рідні починають
відходити на другий план(відбуваються сварки та розлучення).
Він не здатен забезпечити свою сім’ю матеріально, бо всі
гроші віддає своєму релігійному наставнику. В результаті
впливу неформального лідера на підсвідоме може викликати
деякі порушення, що проявляються в психічному та фізичному
ьздоров’ї військовослужбовця. Після релігійної організації він
не може ввійти в колію минулого життя і вимушений існувати
за рахунок входження в релігійну секту. Вимагання від нього
грошей, які він не може заробити чесним шляхом спонукає
здійснювати військовослужбовця асоціальні вчинки(вбивство,
крадіжки). Зламана психіка та небачення перспективи в
подальшому
може
призвести
до
суїцидальних
вчинків(самогубства, або самопожертви). І щоб запобігти таких
наслідків необхідно проводити певні консультаційні бесіди, які
допоможуть визначити та вирішити проблеми, що виникають у
військових колективах та у окремих людей з цього колективу.
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До проблеми структури вільного часу курсантів вищого
військового навчального закладу
Вільний час курсантів вищого військового навчального
закладу (далі ВВНЗ) представляється нам частиною їх
позаслужбового часу, це час, який сприяє інтелектуальному,
культурному, духовному та фізичному розвитку курсантів, час
який необхідний для реалізації потреби в товариському
спілкуванні; час для вільної гри фізичних та інтелектуальних
сил, час для розваг, це час коли проявляються багатогранні
здібності курсантів, розширюється їх світогляд і одночасно
відновлюється їх працездатність [2, С. 82]. Інакше кажучи,
вільний час курсантів ВВНЗ – це простір для відпочинку,
розвитку, задоволення інтелектуальних, духовних потреб,
простір фізичного вдосконалення [1, С. 42].
Простір вільного часу курсантів ВВНЗ заповнений різними
формами культурно-дозвіллєвої діяльності, яка є одним з
видів людської активності, що спрямована на всебічний
розвиток особистості, і яка компенсує обмеженість основної
службової діяльності курсантів.
За результатами соціологічного опитування курсантів
Військового інституту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка нами виявлені такі форми культурнодозвіллєвої діяльності:
діяльність, що сприяє соціалізації (робота в соціальній
службі для молоді, допомога батькам по господарству);
комунікативна діяльність (спілкування з друзями,
батьками, знайомими, спілкування в мережі Інтернет,
написання листів);
інформаційно-просвітницька
діяльність
(відвідування
бібліотек, наукових гуртків, додаткових навчальних занять,
курсів водіїв та операторів ПК, опанування водолазної справи,
вивчення іноземної мови, читання художньої, науковопопулярної історичної літератури, підготовка до вступу у внз,
підготовка до занять, перегляд телепередач, пошук інформації
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через мережу Інтернет, активний відпочинок, туризм
культурний та історичний (прогулянки визначними місцями
міста);
спортивно-оздоровча діяльність (заняття спортом (легка
та важка атлетика, плавання, спортивне орієнтування,
мотоспорт тощо), гра у спортивні ігри (футбол, волейбол,
баскетбол, військово-патріотична гра “Патріот”), заняття
спортивним туризмом, альпінізмом, бойовими мистецтвами
(карате, дзюдо), риболовлею, полюванням, відвідування
тренажерного залу);
творчо-розвиваюча діяльність (заняття з музичної
творчості (відвідування музичної школи, гра на музичних
інструментах), заняття з поетичної творчості (написання
віршів, оповідань), заняття з художньої творчості (малювання),
заняття з театральної творчості (участь в роботі театрального
гуртка), заняття з технічної творчості (радіолюбительство),
заняття з народної творчості (відвідування гуртка народних
танців), відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів,
музеїв, концертів, галерей, виставок), прослуховування
сучасних
музичних
творів,
нумізматика,
філателія,
колекціонування музичних дисків);
рекреаційно-гедоністична
діяльність
(відвідування
розважальних закладів (дискотек, нічних клубів, більярд-клубів
тощо);
відвідування
спортивних
змагань
в
якості
вболівальника; відвідування закладів релігійного культу; гра в
комп’ютерні ігри, пасивний відпочинок, відпочинок на природі,
сон).
На жаль в просторі вільного часу курсантів ВВНЗ
відбувається діяльність, яку сміливо можна вважати явищем
антикультури. Серед форм такої діяльності курсанти вказали
паління цигарок та безцільне часопроведення.
Кожна з вищевказаних форм культурно-дозвіллєвої
діяльності потребує певного часового простору, у якому
відповідно до даних форм ми виділяємо структурні елементи.
Так в структурі вільного часу курсантів ВВНЗ є: час
діяльності, що сприяє соціалізації; час інформаційнопросвітницької діяльності; час творчо-розвиваючої діяльності;
час комунікативної діяльності; час спортивно-оздоровчої
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діяльності; час рекреаційно-гедоністичної діяльності; час
діяльності, яку відносять до явищ антикультури.
Таким чином структура вільного часу курсантів вищого
військового навчального закладу є внутрішньою будовою їх
вільного часу, яка складається з елементів, що мають між
собою певні взаємозв’язки та утворюють певну цілісність [3, С.
427, 462].
1. Орлов О.П. Свободное время и личность. – Свердловск,
1983.).
2. Петрова З.А. Изучение структуры свободного времени
трудящихся и совершенствование работы клубов // Труды
НИИ культуры – М., 1972. – Т.7: Актуальные вопросы клубной
работы 3. Философский словарь / Под.ред. И.Т.Фролова. – 5-е
изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с.
Юлія Кравченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Проблемно-орієнтований підхід у підборі тренінгових
технологій з різними видами клієнтів в сфері соціальної
роботи
1. Найпоширенішими різновидами сучасної соціальної
групової роботи, мета якої полягає в систематичній
програмованій активності групи людей, об’єднаних подібними
інтересами або проблемами, є:
- групова робота з ініціативи і за участю соціальних
служб,
соціальних
працівників
(профілактика,
діагностика, соціальна терапія, адаптація, реабілітація);
- діяльність
самостійно
організованих
груп
взаємопідтримки, здійснювана на основі групової
солідарності та обміну ролями.
2. Соціальна робота – це завжди робота в умовах
проблемної ситуації з клієнтами груп ризику. Проблемна
ситуація в соціальній роботі диктує спрямованість її організації
й змісту на проблемно-орієнтований підхід до неї, що означає
відповідне розв’язання проблем клієнтів соціальної роботи з
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акцентом на усвідомлення, стимулювання й підтримку своїх
власних ресурсів і здібностей.
3. Усе різноманіття клієнтів як потенційних так і ні, можна
типологізувати за основними проблемами, з якими стикається
соціальний працівник:
- проблеми, пов’язані із здоров’ям (психологічна
допомога інвалідам, ВІЛ-інфіковані);
- відхилення
у поведінці: девіації, акцентуації
(правопорушники, суїциданти, хім. залежність);
- проблеми
з
адаптацією
в
суспільстві
(ресоціалізація, колишні злочинці, військові, після
психотравм);
- батьківська депривація (діти-сироти: соціальні,
біологічні);
- сімейні стосунки (конфліктні взаємостосунки,
члени неблагополучних сімей);
- насилля (особи, які стали жертвами фізичного,
психічного та сексуального насилля);
4. Профілактичні програми із застосуванням тренінгових
технологій з метою орієнтування учасника на суб’єкта
діяльності.
Комбінування діагностичних процедур з груповими
формами роботи веде до отримання більш повноцінної
картини належної соціальної ситуації кожного з учасників.
5. Соціальні групи мають на меті функціональну активність
із метою подолання ізольованості, надання позитивного
досвіду стосунків. У таких групах відбувається розвиток
інтересів і навичок, підвищення відчуття власної цінності.
Серед розповсюджених груп в сфері соціальної роботи є
такі:
- освітні групи
- соціальні терапевтичні групи
- дискусійні групи
- групи самодопомоги, групи соціальних дій,
самокеровані групи
6. За основною метою діяльності груп розрізняють:
1) групи вдосконалення особистості і навчальні групи;
2) Т-групи
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3) групи подолання проблем, що об’єднують людей, які
переживають життєві й особистісні труднощі;
4) лікувальні групи, до яких належать люди з різними
психічними розладами, що проявляються в їх емоційній сфері і
поведінці.
Оскільки, в соціальній роботі цільові групи та їх проблемні
ситуації дуже різноманітні, то не може бути загальної методики
та дидактики соціальної групової роботи.
7. Залежно від мети роботи групи змінюється позиція
соціального працівника. Він може виконувати роль
організатора, координатора зовнішніх і внутрішніх зв’язків
групи, посередника у між груповій взаємодії, інструктора,
тренера, тощо.
8. Головним завданням є не тільки покращити ефективність
тих групових форм роботи, що існують та проводяться в
соціальних центрах, але й запропонувати там де це б могло
покращити ефективність отриманого результату.
Міра включення клієнтів до групових форм роботи може
мати свої обмеження, все залежить як від індивідуальноособистісних якостей, так і від специфіки проблеми кожного.
Катерина Лось
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
lada_70ukr.net
Методика дослідження емпатійної реакції в актуалгенезі
Не є перебільшенням вказати, що розбудова суспільства, в
якому самодостатні, креативні індивідуальності, що прагнуть
до самоаткуалізації, знайдуть той спосіб взаємодії, при якому
індивід не протиставлятиметься суспільству, є завданням ХХІ
століття. В зв’язку з цим активно розробляються відносно нові
у психодіагностиці поняття соціального (емоційного) інтелекту
та їх складових. Але поряд з теоретичною розробкою цих
аспектів вирішальним завданням є розробка методологічних
основ і методів дослідження названих феноменів.
Однією з таких складових є емпатія. Не дивлячись на
достатньо активну увагу до цього явища психологічної науки
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вже протягом кількох десятиліть, психодіагностичний
інструментарій вивчення емпатії не задовольняє вимогам
сучасності. Серед його вад можна назвати наступні: 1) є
незрозумілою або невідомою теоретична основа методик; 2)
емпатія досліджується як здібність, особистісна властивість і
залишаються невивченими процесуальні аспекти цього явища
3) при заявленні методики як такої, що досліджує емпатію як
цілісну психічну властивість, реально досліджується лише
окремий аспект.
Отже, метою нашої роботи було створення теоретично
обґрунтованої психодіагностичної методики, що б була
спрямована на вивчення процесуальних характеристик
емпатійної реакції (якісних та кількісних), які презентують
емпатійну реакцію як цілісний феномен.
Розроблена методика спрямована на діагностику наступних
параметрів емпатійної реакції:
1) схильності до активації емпатійної реакції;
2) відносної тривалості етапів емпатійного процесу;
3) глибини розуміння стану об’єкта емпатії;
4) міри емоційної включеності суб’єкта.
Емпатійний процес розумівся як процес протікання
емпатійна реакції, що розгортається в актуалогенезі як
послідовність двох фаз – співпереживання і співчуття, а його
результатом є співдія. Емпатійний процес розглядався через
призму трьох характеристик: 1) швидкості ініціації емпатії –
вимірюється за часом, що пройшов з моменту попадання
суб’єкта в емпатогенну ситуацію до настання фази
співпереживання;
2)
співвідношення
тривалості
фаз
співпереживання і співчуття – вимірюється за тривалістю фази
співпереживання, тобто різницею у часі між ініціацією
емпатійної реакції і настанням фази співчуття; 3) якісних
характеристик співчуття – його глибини і адекватності
почуттям і психічному стану об’єкта емпатії.
Названі фази емпатійного процесу характеризуються
наступними відмінностями:
1) механізм співпереживання є емоційним (ідентифікація і
емоційне зараження) і, відповідно, настання даної фази можна
діагностувати за високою емоційною включеністю у
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емпатогенну ситуацію і переживанням тих же самих почуттів,
що і об’єкт емпатії;
2) механізм співчуття включає дві складові: емоційну і
когнітивну – але на першому плані знаходяться механізми
саме останньої, а тому настання цієї фази супроводжується
активацією когнітивних процесів і зменшенням емоційної
включеності;
3) активація когнітивної складової в емпатійному процесі
супроводжується явищем децентрації, що на емоційному рівні
проявляється як переживання не тих самих почуттів (що було
наслідком емоційного зараження і ідентифікації як механізмів
співпереживання), що і об’єкт емпатії, а переживання з
приводу почуттів і стану об’єкта емпатії.
Відповідно, ініціацію емпатійної реакції і перехід між її
етапами можна діагностувати за наступними трьома ознаками:
⇒ більшою
або
меншою
емоційною
включеністю;
⇒ переважанням емоцій або когнітивних оцінок
в сприйманні об’єкту емпатії;
⇒ переживанням тих же самих почуттів або
інших (почуттів „з приводу”), що і об’єкт
емпатії.
Якісна характеристика емпатії діагностувалася за двома
критеріями: 1) відповідність образу психічного стану об’єкта
емпатії, що утворився у суб’єкта емпатії, реальному стану
об’єкта; 2) глибиною розуміння психічного стану об’єкта
емпатії, що проявляється як цілісне розуміння його стану в
єдності
внутрішнього
(суб’єктивного)
і
зовнішнього
(ситуативного), детальною проаналізованістю елементів
(різних почуттів, потреб тощо) психічного стану і утворенням
цілісної структури цих елементів.
Процедура дослідження є наступною. Дослідження можливо
проводити як індивідуально, так і з групою (до 20 чоловік).
Тестування проходить в два етапи. На першому етапі
досліджуваному після надання інструкції зачитується
спеціально підібраний уривок казки Г.Андерсена „Русалонька”.
Уривок поділений на чотири частини, що розрізняються за
емоційним
навантаженням.
Після
кожної
з
частин
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досліджуваному пропонується відмітити особливості свого
емоційного стану на даний момент на трьох десятибальних
шкалах, перша з яких діагностує міру емоційного залучення
досліджуваного, друга – домінування раціонального або
емоційного сприймання казки, а третя – схожість почуттів
досліджуваного до тих, що переживають герої казки.
На другому етапі досліджуваному пропонується оцінити
особливості емоційного стану головної героїні казки за трьома
параметрами: її почуття і настрій, її бажання, дар, яким би
хотів досліджуваний допомогти русалоньці. Перші два
параметри відносяться до розуміння емоційно-мотиваційного
стану об’єкта, а третій – до прогнозування змісту результату
емпатійної реакції – співдії об’єкту емпатії.
Апробація методики відбувалася на вибірці з 129 людей,
серед яких були студенти різних профілів та школяри 10 класу.
Чоловіки та жінки порівну. Отримана методика задовольняє
наступним вимогам:
- забезпечена надійність методики за внутрішньою
узгодженістю методики;
- перевірена очевидна, конкурентна, конструктна
та забезпечена змістовна валідність;
- методика є стандартизованою на вибірці молодих
людей у віці 15-20 років, які в ході дослідження
показали рівномірні результати.
Таким чином, можна зробити висновок, що розроблений
новий психодіагностичний інструмент дослідження емпатії,
який задовольняє вимогам, що були висунені вище, а саме є
теоретично
обґрунтованим
та
вивчає
процесуальні
характеристики емпатійної реакції як цілісного явища.
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Анастасія Маматова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
nastea@bigmir.net
Вплив міжособистісних стосунків з однолітками на
формування образу-я дошкільників
Проблема самосвідомості в наш час є однією з
найголовніших та найактуальніших проблем психології
особистості.
Самопізнання,
становлення
та
розвиток
самосвідомості, формування Образу-Я та самооцінки є досить
важливими питаннями для багатьох галузей психології,
зокрема вікової, дитячої, педагогічної, політичної психології,
психології розвитку та багатьох інших сфер психологічних
знань.
Актуальність даної теми в наш час обумовлюється перш за
все переходом до навчання у загальноосвітній школі з 6 років,
адже питання психологічної готовності до школи включає в
себе і особистісну зрілість, тобто відповідний розвиток
самосвідомості та рівень сформованості Образу-Я.
Проблема самосвідомості охоплює досить широке коло
пов’язаних із нею понять, зокрема такі, як “Я-концепція”,
“Образ-Я” та “самооцінка”. Цими питаннями займалася велика
кількість радянських і зарубіжних вчених, серед яких Р.
Бернс, М. І. Ліс іна, І. С. Кон, В. С. Мух іна, О. В.
Запорожець, П. Р. Чамата, І. І. Чеснокова, А. І. Сілвестру,
Н. І. Нєпомнящая та ін.
Аналіз літератури дозволив зробити висновки, що одними з
основних джерел формування
Образу-Я виступають
індивідуальний досвід та спілкування з оточуючими. Кожен з
цих факторів робить свій внесок у побудову образу самого
себе. Так, когнітивна частина образу – його фундамент –
виникає в основному в результаті досвіду індивідуальної
діяльності дитини, який забезпечує її конкретними даними про
себе і свої можливості. Афективна частина – результат досвіду
спілкування, який, породжуючи важливі когнітивні елементи
образу, являє собою головне джерело його емоційного змісту.
Досвід спілкування з однолітками, завдяки якому діти
отримують основні навички колективного життя, в процесі
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формування у дитини уявлень про свої можливості слугує в
першу чергу контекстом для порівняння з «подібними для себе
істотами», одночасно являючи собою засіб взаємного обміну
оціночними впливами, завдяки яким дитина отримує
можливість бачити себе очима своїх однолітків.
Вивчення особливостей формування Образу-Я в старших
дошкільників показало, що вже в ранньому дитинстві в людини
починають закладатися підвалини її особистості, що в
подальшому розвиваються в систему уявлень про самого себе
або Образ-Я. У цей образ входить як усвідомлення своїх
фізичних, інтелектуальних, моральних та інших якостей, так і
самооцінка, а також суб’єктивне ставлення до зовнішніх
факторів і оточуючих людей.
Хоча проблема формування Образу-Я та становлення
самосвідомості є дуже актуальною для багатьох галузей
психології, вона залишається доволі невивченою. Насамперед
це обумовлено важкістю її експериментального вивчення.
Мета нашого дослідження полягала в тому, аби теоретично
обґрунтувати і емпірично простежити взаємовплив взаємини з
однолітками та формування Образу-Я старших дошкільників.
Для підтвердження робочої гіпотези, яка полягала в
припущенні
існування
взаємозалежності
між
рівнем
сформованості Образу-Я дошкільника та його соціометричним
статусом у групі дошкільного навчального закладу, було
проведене
емпіричне
дослідження
для
визначення
сформованості
Образу–Я,
рівня
самооцінки
та
соціометричного статусу в групі старших дошкільників.
Дослідження, у якому брали участь 20 дітей старшої групи
віком від 5,3 – 6,5 років,
проводилось у дошкільному
навчальному закладі №692 м. Києва у квітні 2006 році.
Дані нашого дослідження свідчать про наявність зв’язку між
особливостями Образу-Я дитини та її соціометричним
статусом у групі дошкільного навчального закладу. Ми
виділили три рівні сформованості Образу-Я у досліджуваних
дітей старшої групи ДНЗ: диференційований (35%),
недостатньо диференційований (40%) та дифузний (25%).
Відповідно до результатів соціометричного дослідження в групі
було виділено три соціометричні статуси: лідери (10%),
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прийняті (75%) та ізольовані (15%). Наше дослідження
показало наявність кореляційного зв’язку між соціометричним
статусом дитини в групі та ступенем сформованості її ОбразуЯ: r = 0,7.
В ході роботи ми встановили, що простежується
прямопропорційна залежність між соціометричним статусом та
уявленнями про себе дошкільника, особливо в дітей з високим
індексом соціометричного статусу. Це і є підтвердженням
нашої гіпотези про те, що в старшому дошкільному віці серед
факторів, що обумовлюють індивідуальні особливості змісту
Образу-Я дітей важливе місце посідають взаємини з
ровесниками, що проявляється в їх соціометричному статусі.
Також можна доповнити, що цей зв'язок не є одностороннім,
тобто з упевненістю можна сказати, що спілкування з
однолітками виступає однією з умов формування Образу-Я,
сформованість якого, в свою чергу, впливає на їх стосунки з
ровесниками, і, зокрема, визначає їх статус у групі.
В результаті дослідження було визначено залежність
гармонійних міжособистісних стосунків від сформованості
Образу-Я та самооцінки, що проявляється в прямій залежності
перших від ступеню розвитку Образу-Я та диференційованої
самооцінки.
Марія Михайленко
Університет економіки та права КРОК
buskervily@rambler.ru
Нові аспекти психологічного дослідження розвитку
дітей нового майбутнього
З їх точки зору, якщо ви не виконали своєї частини роботи
в підтримку взаємовідносин, вони мають повне право
кинути вам виклик
Дебра Хегерль
В глибинах наших ДНК ми оновлюємось і стаємо зовсім
іншими – нового майбутнього. По всьому світу відмічаються
генетичні зміни людської ДНК. Те, що вчені називають мутації,
вже відбулось, і подобається це нам чи ні, але в цей час на
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землі зароджуються нові людські раси. Вчені та науковці
починають спір щодо того чи вірне узагальнення «Дитинаіндиго»? Сьогодні дітьми-індиго називають тих хто має
нові незвичайні, на наш погляд, психологічні характеристики
і моделі поведінки. Та чи можна звести лише до одного
узагальнення? На погляд деяких вчених на землі на
сьогоднішній день нараховується три види нових дітей:
Дитина-індиго, Діти-СНІДу та діти з екстрасенсорними
якостями. Діти-індиго мають надзвичайні розумові здібності,
що на сьогоднішній день шокує, діти з екстрасенсорними
явищами вміють читати різними органами тіла, можуть
розповісти те, що написано на клаптику паперу, який зігнутий і
знаходиться у нього в кулаку і це нормально. Та найцікавішою
групою серед дітей нового покоління являються діти-СНІДу –
їх стійкість перед віл-інфекціями шокувала багатьох вчених.
Перший випадок появи такої дитини був зареєстрований
приблизно 10 років тому в США. Відразу після народження
дитини
був проведений аналіз
крові, котрий показав
наявність СНІДу. Але коли повторний аналіз провели вже
через декілька років, то від віл-інфекції не залишилось і сліду. І
саме шокуюче було те, що при народженні в організмі дитини
кількість клітин віл-інфекції перевищувала в 3 тисячі раз дозу,
достатню для зараження здорової людини[3]. Чи не є це
відповідною реакцією на нашу екосистему.
Діти змінюють своє ДНК щоб вижити і тим самим тягнуть за
собою і своїх батьків. Зареєстровані випадки, коли батьки
нових дітей будучи хворими і маючі серйозні проблеми зі
здоров‘ям, через деякий час вже відчували себе значно краще.
Це пояснюється тим, що дитина працює як генератор
перероблення енергії: вона вбирає весь негатив, а видає лише
позитиви. А куди ж тоді дівається бруд? Дитина-індиго має
здатність відновлювати свої сили без шкоди іншим. Якщо 10
років назад це був єдиний випадок. То на сьогоднішній день
такі діти народжуються у всьому світі. Окрім фізичних змін,
нові діти мають прекрасні розумові здібності. Їх коефіцієнт
інтелектуального розвитку в середньому рівняється 130 і це
лише мінімум! І це нормально. Для нас такий високий рівень
розумових здібностей – це щось над реальне, але для них це
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норма. Прискорюється час, прискорюється рух і дитина
адаптовуєтсья до нового життя. Вона починає задіювати всі
відсотки свого мозку, які ми просто не спромоглись активувати.
Та більш всього шокує відношення до таких дітей нашої
системи освіти і виховання! Лікарі-психологи та викладачі
єдино душно до нещодавнього часу вважали їх важкими
дітьми. Частіше за все на них казали, що безконтрольні,
хронічно-хворі і ставляли діагнози «ММД» «Синдром дефіциту
уваги» та ін. Чи вірно це? Звісно не кожен індиго являється
хворим, але і не кожна хвора дитина являється індиго – це
факт. Нові діти вже існують і лише ми зупиняємо їх розвиток.
Батьки, вчителі та психологи часто наштовхуються на
проблему виховання індиго. Причина в тому, що нові діти не
піддаються звичним для нас прийомам, за допомогою яких
колись виховували вас. Крім того, на таких дітей не завжди діє
почуття сорому, провини, покарання. Діти не піддаються
старим методам виховання – вони просто намагаються
показати, що їх пізнання світу – це правда їхнього життя і
майбутнього. Але перш за все це діти і їх потрібно
НАПРАВЛЯТИ (а не управляти). Споглядаючи систему освіти
можна відразу сказати, що вона не для них. На сьогоднішній
день потрібно не дитину «заштовхувати» в систему, а навпаки
– систему винайти для дітей. З чого почати? З того, щоб
зробити їх партнерами в їх же вихованню! Це золоте правило
підходу до виховання. Ніколи ні в якому разі не можна
принижувати їх чи забирати право вибору[2]. Потрібно
усвідомити, що ми спрямовуємо дитину і готуємо її до життя у
соціумі, а вона, саме вона вчить нас духовності. Вони вже
приходять на землю з відчуттям того, що потрібні, знають себе
і своїх батьків. Мають знання, які інколи нас дивують, вони
бачать наші помилки. Діти будують майбутнє по своєму
розумінню – розумінню любові і чистоти. Наше завдання
направити їх на будування чистого майбутнього. Всі ті
методики, які століттями записувались і видавались томами на
сьогоднішній день вже не діють, тому що змінилась психологія
дитини. Дитина нового майбутнього не потребує втручання
психолога в свою свідомість і підсвідомість, вона сама стає
психологом для оточуючого світу і безпосередньо для
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психологів. Єдине, що залишається необхідним це віра і
любов оточуючих завдяки чому вони пізнають світ. Відкидаючи
книги з виховання дітей, психології та інше не потрібно
забувати, що хоча вони вже і не діють, але заклали міцне
підґрунтя для майбутнього. Згадати навіть Дж.Локка, Д.Карнегі,
Л.Рампа та сім ю Реріхів – вони постійно писали про майбутнє,
яке потрібно було шукати не навколишнього, а в собі і тепер
ми бачимо доказ цього – діти, вони відшукали себе і показують
нам нас.
Все, що я намагалась донести через дану статтю базується
на думках науковців, практиці та власному досвіді в
спілкуванні з дітьми нового майбутнього. Потрібно вже нарешті
відмовитись від стереотипів в навчанні і вихованні і надати
змогу дітям вказати нам, що саме їм потрібно, і за допомогою
їх самих будувати майбутнє.
1. Кэрролл Ли, Тоубер Дж. Дети–Индиго-2.Праздник цвета
Индиго. -М.: София,2006.-240с. 2. Друнвало Мельхиседек.
Древняя тайна цветка жизни ТОМ.2.-К.: София,2004.-56с. 3.
Through the Eyes of a Child, 2-video set from lightworks, «800»
795-TABE «795-8273».
Радіон Свинаренко
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
rodionsv@yahoo.com
Особливості уявлень про час у східних та західних
культурах
Зіставлення особливостей уявлень про час на Сході й на
Заході раніше не було предметом вивчення вітчизняних
науковців.
Однак, в умовах інтеграції наукового знання
вивчення уявлень про час у Східній і Західній культурах стає
все більше актуальним. Розгляд цієї проблеми й став метою
нашого дослідження.
Раніше нами під керівництвом професора Б.Й. Цуканова [5]
була показана можливість виділення чотирьох груп індивідів з
різними уявленнями про час: статичними, динамічним,
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субстанціональним і реляційними [2]. Виділення типологічних
підстав суб'єктивних уявлень про час дозволяє нам припустити
взаємозв'язок індивідуальних і колективних уявлень про час.
Для цього нами були розглянуті основні напрямки Східної та
Західної філософії.
В цілому, незважаючи на різноманіття підходів до проблеми
часу в західній філософії, можна виділити кілька основних
напрямків або концепцій. Реляційна концепція часу бере
початок у філософії Аристотеля, а пізніше й у Лейбниця. Для
неї характерний розгляд часу як одномірного, безперервного,
пов'язаного з упорядкованістю подій, односпрямованого.
Субстанціональна концепції часу знайшла своє найбільш
повне вираження у фізиці І.Ньютона, який запропонував
розглядати час як безпочатковий, гомогенний, ізотропний.
Динамічна концепція часу найбільш глибоко була розроблена
А.Бергсоном, який розглядав час як такий, що несе постійні
зміни, через що реально існуючими визнаються події тільки
сьогодення. Статична концепція була розроблена ще
Парменидом, який розглядав час як зовсім нерухомий
феномен.
Східні традиції у розумінні часу спираються на декілька
релігійних
і
етичних
напрямків:
буддизм,
даосизм,
конфуціанство й мусульманство. За кожною із цих систем
стояли конкретні суб'єкти із властивими ним психологічними
особливостями: Будда, Лао-Цзи, Конфуцій, пророк Мухамед.
Аналіз основних світоглядних категорій даосизму в "Дао Де
Цзин" Лао-Цзи [3] й конфуціанства в "Лунь-Юі" Конфуція [1],
дозволив нам виявити розходження в уявленнях про час. Так,
конфуціанство орієнтоване на теперішній час, даосизм - на
минуле. Крапкою відліку в конфуціанстві є людина, у даосизмі
- космос. Одиницею виміру часу в конфуціанстві є вчинок, а в
даосизмі - сталість. У конфуціанстві час є динамічним, а в
даосизмі - статичним.
Засноване Буддою вчення особливо підкреслює динамічні
властивості часу. Для буддизму характерна орієнтація на
сьогодення, циклічність часу, відсутність фіксованої крапки
відліку часу. Одиницею виміру часу виступає неподільний
момент.
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У мусульманстві існує безліч вчень, серед них і Суфізм,
Імаїзм, Ішракізм, які по різному розглядають деякі аспекти
часу, при цьому
для них характерно кілька загальних
установок у ставленні до часу. У мусульманстві час створений
Богом, реальним є лише сьогодення, що повністю залежить
від волі Бога [4]. Також як у буддизмі, час складається лише з
неподільних моментів. На наш погляд, подібне ставлення до
часу укладається в рамки реляційного розуміння часу, де час
є величиною несамостійною. Крім
того, слід зазначити
поліхроничність часу в цій системі уявлень.
Таким чином, у західній культурі існує чотири основні
уявлення про час: статичне, динамічне, субстанціональне й
реляційне. У східному світогляді можна виділити тільки три
різних типи уявлень про час: статичний, динамічний й
реляційний. Субстанціональні
уявлення про час, що
припускають лінійність часу, незалежність часу від людини,
рівномірність його плину, на Сході виявляються не
розповсюдженими. Таким чином, можна говорити не тільки
про специфіку але й певну тотожності східних і західних
уявлень про час.
1. Конфуций. Я верю в древность. М., 1995. 2. Свинаренко
Р.М. Час у картині світу суб’єкта діяльності//Наукові записки
інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. Т.4.К.2005. 3. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1999. 4. Фриелинг Р.
Христианство и ислам. М., 1997. 5. Цуканов Б.Й. Время в
психике человека. Одесса, 2000.
Роман Синельников
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
romatartak@ukr.net
Особливості сприйняття молоддю української мови як
аспект процесу формування національної свідомості
Внаслідок специфічних обставин, що склалися протягом
тисячолітньої історії України, світогляд і ціннісні орієнтації
української особистості залишились поза певної системи

54

цінностей народу, його культури та психології. Наслідок такої
ситуації – відмова від національно-культурних цінностей
певної частини народу, втрата усвідомлення етнічної
ідентичності, невизначеність поведінки. Сьогодення ввібрало
всі складнощі драматичної історії України.
Те, що українці століттями не мали своєї держави,
спричинило недостатнє усвідомлення ними себе як
національної самостійної єдності, комплекс меншовартості,
занепад рідної мови та інших ознак національної самобутності,
позначилося на розвитку національної самосвідомості.
На
сьогодні не існує загальноприйнятого науковообгрунтованого
визначення поняття нація. Усі існуючі
визначення зводяться до перерахування їх складових, такий ,
як спільна мова, територія, та економічне і політичне життя на
ній, культура та релігія, спільні расово-етнічні корені, закладені
в генотипі, психологічна єдність, і стрижнем нації є
національна свідомість (Орбан-Лемблик Л.Е).
Отже, оскільки мова є однією з найістотніших ознак нації,
трансформуючи це твердження на загальноукраїнське тло, в
основу дослідження була покладена гіпотеза про те, що
особливість сприйняття молоддю української мови впливає на
формування національної свідомості.
Відповідно актуальність проблеми визначила об’єкт та
предмет дослідження.
Об’єкт дослідження: національна свідомість.
Предмет дослідження: cприйняття української мови як
аспект процесу національного усвідомлення.
Що стосується специфіки використання української мови
серед молодих людей, то серед сучасної української молоді
спостерігається така тенденція, що для них найбільш
прийнятним є те, що модно, тому в наш час небайдужі
українці проводять різні громадсько-патріотичні акції, основна
мета яких показати молодим людям, що можна і потрібно
спілкуватися українською мовою у повсякденному житті.(напр..
акція «Не будь байдужим»). Також події помаранчевої
революції певною мірою змінили на краще ставлення молоді
до всього українського. Це в котрий раз підкреслює важливість
та роль модних тенденцій серед молоді.
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Дещо раніше розмовляти українською викликало у молодої
людини острах бути неприйнятим, відлученим , від певної
групи небайдужих їй людей, в наш час ситуація певним чином
змінилася (до україномовних людей відносяться переважно
нейтрально). Та все ж таки світоглядне бачення мовної
альтернативи залежить в першу чергу від самосвідомості
індивідуума. Самосвідомість повинна спиратися на почуття
причетності до рідної землі і спільної історичної долі, вона має
триматися спільністю уявлень, цінностей, але насамперед –
власним культурним корінням.
Провівши дослідження по різним віковим категоріям
молодих людей , були зроблені висновки, що підтвердилась
гіпотеза дослідження, про те, що особливість сприйняття
молоддю української мови впливає на глибину національного
свідомості. В даному дослідженні була розроблена і
використана анкета, котра складалась переважно із відкритих
запитань, в яких не пропонувалось жодних варіантів
відповідей. Така форма анкети допомогла максимально повно
дослідити думки досліджуваних. Перші питання стосувались
соціально-демографічної інформації респондентів. Останні
два питання були сформовані у вигляді проективних тестів
«Незакінчене речення». В цілому анкета складалась із 15
запитань. Феномен мовного сприйняття показує, що
усвідомлення національної належності нашою молоддю
сильніше, на відміну від більш дорослого покоління, яке має
меншу національну ідентифікацію, бо звикло зватись
«радянським народом», тобто тими хто забуває свою історію,
звичаї та мову.
Судячи з результатів дослідження та мовної ситуації, що
склалася в нашій країні, коли спостерігаються спекулятивні
процеси навіть на політичному тлі відносно української та
російської мов, можна цілком впевнено стверджувати, що
вирішення мовної проблеми та проблеми національної
свідомості можливе лише на психологічному рівні, а не на
бюрократичному. Адже за бюрократичною схемою часто
виникає супротив мовного сприйняття та національної
належності. Це ми чітко спостерігаємо у південних та східних
регіонах нашої країни. Тому рекомендується:
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1.Враховувати психологічний фактор при вивченні
української мови (акцентувати дії, спрямовані на формування
національної свідомості, яка в свою чергу допоможе в
оволодінні рідної мови)
2.Для ефективного вивчення мови, яка не є основою
мислення, доцільно використовувати метод «занурення»
Кітайгородської, що дозволяє уникнути психологічного
дискомфорту і привнести в навчання елемент гри. А це
сприяє зростанню національної ідентифікації індивідуума.
Анна Сідакова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
lusi_a@ua.fm
Характеристики злочинця та стадії формування його
поведінки
Як і в будь-якому цивільному колективі, у військовому
підрозділі можуть виявитися люди із схильністю до девіантної
поведінки. Військова сфера не застрахована від появи таких
самих осіб. Можна виявити статистичну тенденцію, що, чим
більша соціальна група, тим різноманітніше її склад і тим
більша вірогідність виявити осіб з поведінкою, відхиленою від
норми. Оскільки в Збройних Силах України (ЗСУ) йде постійна
зміна особового складу, тому контингент, який потрапляє,
відрізняється різнобарвністю поведінки, характерів тощо. Та
до того ж молоді люди, що мусять служити, знаходяться на
стадії переходу від підліткового періоду до юнацтва, де їх
особистість, перед тим як сформуватись, повинна подолати
багато перешкод. Саме ЗСУ є однією із цих перешкод, яку
потрібно гідно пережити, і насправді не всі можуть подолати
цей „бар’єр”, витримавши всі навантаження військової служби.
Оскільки людина - це неповторна індивідуальність, тому не
можливо передбачити наперед абсолютно точно, який фактор
на неї може впливати позитивно, негативно чи нейтрально.
Психіка кожного військовослужбовця унікальна, і офіцерпсихолог, який працює з особовим складом, мусить знайти
підхід не тільки до військового колективу в цілому, а й в
індивідуальному порядку до кожного свого підлеглого,
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намагаючись допомогти йому подолати якісь психологічні
проблеми,
якщо
вони
є,
і
передбачити
можливі
правопорушення та конфлікти між членами підрозділу.
Молоді люди з девіантною формою поведінки мають або
сильний тип характеру, або конформний.
До сильного типу характеру із схильністю до злочинної
діяльності відносять людей із такими характерними ознаками:
складені світоглядні асоціальні позиції; свої інтереси вони
зазвичай ставлять вище за інтереси суспільство; стійка
мотиваційна сфера; особистість має чітко сформовані
моральні принципи; ціннісна сфера поділяється на
матеріальну і духовну( крадіжка, розбій чи нацистські погляди,
вбивство за свавільне, хибне правосуддя); здатність реально
здійснити правопорушення; лідерські задатки, агресивність,
конфліктність тощо; високий рівень потреби.
Люди із конформним характером навпаки будуть уникати
будь-яких конфліктів, що також може призвести до девіантної
поведінки. Уникаючи сутичок з носіями асоціальної
спрямованості, вони будуть підкорятись їх волі, виконуючи
неблаговидні вчинки.
Злочинна дія або бездіяльність не проходить поза
свідомістю людини, в будь-якому випадку буде дія, за яку
особистість має нести відповідальність. Для того, щоб
відбулася якась дія, необхідно, щоб було рішення для її
виконання, схема, за якою буде виконуватися це рішення. В
будь-якому випадку буде виконуватися стандартно прийнята
система ”стимул-реакція”, але оскільки мозок людини більш
розвинутий, ніж у представників тваринного світу, то, крім
реакцій інстинктивного характеру, є свідоме виконання дії.
Першоосновою злочинної поведінки є цілі, які переслідує
майбутній злочинець, інтереси, які входять у коло його уваги,
прийняття рішення:
Яким чином можна досягти поставленої мети?
Де можна здобути це?
Що для цього потрібно? тощо.
В кримінальній психології виділяють три основні стадії
злочину:
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1. Підготовча, коли особистість з девіантною поведінкою
створює певну ”шаблонну” поведінку. Людина отримує різну
інформацію із навколишнього або внутрішнього середовища,
якщо ця інформація і є тим самим стимульним матеріалом для
виникнення реакції, то підключається робота свідомої сфери
вольової уваги. Вся необхідна інформація проходить
інтенсивну обробку, тобто аналізується, результати якої з
певних ланок формують первинний базис необхідної
поведінки).
2. Основна: знаючи яким чином треба себе поводити, особа
вибирає ціль, заради якої буде проведена ця операція, йде
становлення завдання, за допомогою якого можна досягнути
мети; далі затверджуються наміри щодо об’єкта і йде
створення плану, за яким буде здійснюватись злочин,
розглядається поетапна діяльність, підбір необхідних дій в
певній ситуації і тільки після цього приймається рішення по
здійсненню асоціальної поведінки).
3. Контрольна: на цій стадії злочинець, потрапивши в певні
умови, розраховує на скільки в цей час і в цьому місці буде
сприятливе впровадження своєї дії для досягнення мети, якщо
рішення буде суперечити заздалегідь прийнятому, то воно
буде переглядатись і коректуватись відносно ситуації).
Кримінальна форма поведінки, як і будь-яка інша,
прищеплюється людині такими чинниками: соціумом, в якому
вона мешкає, або її особисто-індивідуальними світоглядними
позиціями.
Таким чином, потрібно ще раз наголосити на виховання
солдатів у Збройних Силах України, де офіцери мусять
звертати особливу увагу на цю проблему при роботі з
особовим складом, в першу чергу це стосується офіцерів
психологів, які мають коректувати військовий колектив в
просоціальному
напрямку,
попереджуючи
конфліктні
взаємовідносини між військовослужбовцями, а особливо їх
загострення для того, щоб у ЗСУ була нормальна атмосфера
для проходження служби солдатами і якнайменше негативних
випадків у військах, що зараз є дуже актуальною проблемою.
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Залежність самооцінки студента-підлітка від стилю
взаємодії підлітка з викладачем
Нові соціально-політичні та економічні зміни сформували
нову ідеологію побудови суспільства на засадах розвитку
демократії, роздержавлення, приватизації, ринкових відносин.
Глобальні перетворення в країні торкнулися і сфери освіти, що
обумовило її реформування відповідно до нової ідеології і
принципів побудови суспільства нової освітньої і виховної
парадигми, зміщення акцентів у вихованні студентської молоді
на
піднесення
національної
гідності,
гуманізації,
демократизації.
Проблема залежності самооцінки студента-підлітка від
стилю взаємовідносин з викладачем в системі освіти в цілому,
та зокрема (в технікумі, коледжі) завжди була однією з
найактуальніших проблем психологічної науки та практики.
В наш час актуальність цієї проблеми ще більше зросла.
Розвиток України, як незалежної демократичної держави,
зумовив об’єктивну потребу психологічного дослідження
залежності самооцінки студента-підлітка від стилю взаємодії з
викладачем для вирішення психологічних проблем через
надання ефективної психологічної допомоги.
В останні роки в управлінні навчальними закладами
відбувся помітний поступ від командно-адміністративного
стилю
взаємодії
до
утвердження
принципів
його
демократизації та гуманізації. Цей процес потребує істотного
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оновлення теорії і практики процесу взаємодії викладача та
студента у навчальному закладі.
Динамічне сьогодення ставить дуже високі вимоги до
особистісного розвитку підростаючого покоління. Перехід від
дитинства до дорослості дуже складний. Колізії особистісного
становлення нелегкі, а іноді надзвичайно болісні для студента
підлітка: вони породжують труднощі не лише сприйняття
самого себе, а й дисгармонію у взаєминах з оточуючими
дискомфортне емоційне самопочуття під час спілкування з
дорослими і ровесниками.
Проблеми,
пов’язані зі зміною
специфіки
стилю
взаємовідносин викладача зі студентами–підлітками в нових
умовах, знайшли відображення у працях Є.С.Березняка,
Д.Д.Гнатюка, Крижко В.В., Є.М.Павлютенкова, В.В.Зигерт та
інших дослідників [1; 2; 6; 3].
Нові умови існування та розвитку вищої школи вимагають
створення та впровадження в життя нової парадигми, яка
наголошує на демократизації відносин “викладач - студент”.
Згідно з дослідженнями вченого-психолога Л. Карамушки [4;
5] підтверджено, що психіку підлітка характеризує підвищена
чутливість і збудливість, неврівноваженість, дратівливість,
поєднання сором’язливості і зарозумілості, розв’язності,
прагнення до незалежності, звільнення від впливу авторитетів.
Індивідуалізація психіки парадоксально поєднується з
недостатністю її індивідуального характеру, схильністю до
впливу найбільшого оточення.
Самооцінка студента-підлітка, яка залежна від стилю
взаємодії з викладачем у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації є
адекватною, якщо:
зміст стилю взаємодії викладача та студента у закладах
освіти відповідатиме цілям і завданням навчально-виховного
процесу;
взаємодія здійснюється на основі гуманістичного та
суб’єкт-суб’єктного підходу;
стиль взаємодії викладача та студента визначатиме рівень
ефективності взаємовідносин , забезпечуючи подальший
розвиток особистості студента;
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взаємодія викладача та студента характеризується
оперативністю, систематичністю та гласністю;
викладач використовує різноманітні форми та методи
формування
адекватної
Я
–концепції,
адекватної
самооцінки у студентів на підставі гуманізації й демократизації.
Ефективність взаємодії у сучасних закладах
освіти
значною мірою залежить не лише від урахування
викладачами психологічних особливостей індивідуальних
об’єктів взаємодії, а й від уміння діагностувати психологічні
характеристики групових об’єктів взаємодії, зокрема,
враховувати
особливості
психологічного
клімату
студентського колективу та прогнозувати його розвиток. За
своєю природою психологічний клімат - це суб’єктивне
утворення, що відображає об’єктивну реальність,
якою є життєдіяльність конкретного колективу.
Роль психологічного клімату взаємодії викладача та
студентів в освітніх закладах впливає на результативність
діяльності колективу, міжособистісні стосунки, самооцінку та
саморегуляцію особистості.
Проведене дослідження дає підставу зробити висновок, що
стиль ефективної взаємодії викладача та студентів
залежить від нового стилю мислення, урахування
викладачами індивідуальних особливостей студентів,
уміння діагностувати психологічні характеристики
групових
об’єктів
взаємодії,
зокрема,
враховувати
особливості
психологічного
клімату
колективу
студентів та прогнозувати його розвиток. Новий
ефективний стиль мислення викладача є важливим
чинником
формування
адекватної
самооцінки,
самосвідомості студента – підлітка.
Актуальність данної проблеми обумовлена сучасними
реформами вищої освіти, вимогами до процесу налагодження
викладачем міжособистісних стосунків зі студентами.
Виявлені розбіжності в оцінюванні студентами різних
курсів своїх взаємовідносин з викладачами та усвідомлення
ними потреби у коригуванні ставлень особистості свідчить про
те, що розвиток комунікативної компетентності необхідно
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здійснювати з урахування особливостей етапу розвитку
особистості, на якому вони знаходяться.
Впровадження демократичного стилю взаємодії підвищить
ефективність психолого-педагогічної діяльності, допоможе
успішно вирішувати проблеми саморозвитку особистості.
Діяльність із самовдосконалення достатньо трудомістка, але її
результати перевершують очікування.
1. Березняк Е.С. Руководство современной школой. - К., 1977.
- 166с. 2. Гнатюк Д.Д. Педагогічний аналіз у діяльності
керівника школи //Директор шк. - 2001. - №29-32. - С. 67. 3.
Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990. 251с. 4. Карамушка Л. Стилі керівництва та їхня ефективність
//Директор шк. - 2001. - №25-27. - С.9-40. 5. Карамушка Л.
Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для
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Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті //Навч.- методичний
посібник. - К., 1998. - 192с.
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Соціальна довіра та соціальна солідарність:
взаємозв’язок явищ та співвідношення понять
Сьогодні аналіз процесів інтеграції визнається одним з
найбільш важливих аспектів вивчення та прогнозування
розвитку суспільства. Для вимірювання єдності, інтегрованості
суспільства в емпіричних соціологічних дослідженнях
використовується ряд концептів, серед яких значне місце
посідають „соціальна солідарність” та „соціальна довіра”.
Метою даної роботи є розмежування змісту цих понять на
основі аналізу їх інтерпретацій.
Соціальна довіра – одне з центральних понять концепції
соціального капіталу, яке визначається як впевненість у
надійності соціального об’єкту, яка ґрунтується на уявленні
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або знанні про нього і пов’язана із здатністю передбачати,
прогнозувати або впливати на дії цього об’єкту, контролювати
його діяльність. Уявлення про об’єкт формується на основі
досвіду взаємодії з ним, а також в процесі комунікації, коли
інформація про об’єкт транслюється безпосередньо іншими
людьми або опосередковано через ЗМІ, книги, фільми тощо.
Таким чином, соціальна довіра базується на синтезі власного і
групового досвіду уявлення про об’єкт і пов’язана з певними
очікуваннями відносно нього. В соціології виокремлюють два
види соціальної довіри: міжособистісна довіра та довіра до
соціальних інститутів. На думку Р.Патнема, довіра
„передбачає прогноз поведінки незалежного агента” [1], і
будучи необхідною умовою для підтримки співпраці, вона
може виникати з двох пов’язаних між собою джерел – норм
взаємності та мереж громадської активності. Є.Головаха та
Н.Паніна стверджують, що „без довіри неможлива консолідація
суспільства” [2, 42-53], тобто довіра виступає умовою розвитку
соціальних відносин – чим більше люди довіряють одне
одному, тим більша ймовірність того, що вони будуть
співпрацювати.
Соціальну солідарність ми розуміємо як стан суспільства
або великої соціальної спільноти, який характеризується
єдністю цінностей, ідей, переконань, поглядів, інтересів, цілей,
спільністю норм, узгодженістю у виступах і діях, пов’язаних з
реалізацією інтересів (досягненнями цілей) цього суспільства
або великої соціальної спільноти. На нашу думку, соціальну
солідарність визначають два виміри: схожість цінніснонормативної системи та включеність у різні сфери суспільного
життя, мережі соціальних відносин.
Виходячи з наведених інтерпретацій, можемо встановити
зв’язок між двома цими явищами. Соціальна солідарність
виступає фактором соціальної довіри в тому смислі, що довіра
може формуватися на основі впевненості в тому, що інші
поділяють такі ж погляди, цінності, норми і тому через
ототожнення із собою можна прогнозувати їхні дії. Але довіру
не можна розглядати як чинник солідарності через те, що
довіряти можна і тим, хто поділяє протилежні погляди –
центральним елементом розуміння сутності соціальної довіри
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є можливість передбачити, спрогнозувати дії соціального
об’єкту. Таким чином, соціальна солідарність визначає рівень
довіри, яка є основою для співпраці (мал. 1).

Мал.1

соціальна довіра
співпраця
соціальна солідарність

Соціальна солідарність та соціальна довіра тісно
переплетені в реальному житті. З одного боку, розвиток
співпраці інтенсивно відбувається із зростанням рівня довіри
населення до співгромадян та до соціальних інститутів, з
іншого боку, коли люди співпрацюють (відбувається розподіл
функцій
між
ними) підвищується
рівень
соціальної
солідарності. На рівень соціальної довіри впливає як досвід
співпраці так і рівень соціальної солідарності.
Таким чином, поняття „соціальна солідарність” та
„соціальна довіра” є взаємозалежними, а явища, що ними
позначаються є важливими умовами інтеграції суспільства.
1.

Патнам
Р.Д.
Творення
демократії:
Традиції
громадської активності в сучасній Італії. – К.: Основи. –
2001. – 302 с. 2. Головаха Є., Паніна Н. Соціальний
портрет cучасної України //Напередодні.Україна на
рубежі ХХІ століття. - К.: Український вимір, 2000.
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Соціально-психологічний зміст уявлень про політичну
сферу
Тема політичних уявлень відразу знаходить відгуки цікавості
у кожного з нас, оскільки кожна особистість на певному етапі
входить в соціальне середовища, тобто відбувається процес
соціалізації особистості, в тому числі і політичної. Ця тема
торкається кожного з нас без виключення. Бо людина
включена в соціальне середовище – включена в політичні
процеси. Отож у кожної особистості в більшою чи меншою
мірою присутні певні уявлення про політичну сферу, які
формуються у кожної людини індивідуально.
Актуальність проблеми очевидна. В світлі розвитку
політичних подій останніх років, стану розвитку даної галузі,
тема соціально-психологічного змісту уявлень про політичну
сферу є надзвичайно актуальною та цікавою.
В ході нашої роботи ми здійснили теоретичний аналіз
літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, опрацювали
значну кількість літератури авторів, що займалися даною
проблематикою – Дембицька Н. М., Московічі С., Ольшанский
Д. В., Пірен М. І., Пробийголова Н., питання перебігу процесу
політичної
соціалізації, яким чином він впливає на
формування уявлень про політичну сферу.
Предметом виступає соціально-психологічна специфіка
формування уявлень про сферу політики.
Мета моєї роботи полягала в тому, щоб простежити вплив
соціально-психологічного фактору, на наявність уявлень про
політичну сферу.
Політичні уявлення є продуктом взаємодії свідомості
індивіда і групи. Вони інтерірорізуються індивідом в процесі
політичної комунікації. Формування політичних уявлень – це не
просто процес пасивного засвоєння суспільно-політичної
інформації, а й активна діяльність індивіда щодо оволодіння
нею. Політичні уявлення особистості впливають на рівень її
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політичної соціалізації, на загальну мотивацію участі в
політичному
житті,
на
процес
політичної,
зокрема
громадянської, ідентифікації, на формування почуття
причетності до політичного життя.
Процес становлення суб’єкта політики визначається
особливими когнітивних, афективно-оцінкових та поведінкових
складових його політичної соціалізації.
Сприйняття та відображення індивідом явищ політики
визначається сукупним образом світу політики, який
формується у свідомості особистості в процесі засвоєння нею
політичної культури суспільства. Одним з елементів останньої
є політичні уявлення, що являють собою знання про явища та
події політики, носять конвенційний характер і поділяються як
окремим індивідом так і суб’єктами групи. Через входження в
соціальний світ, спілкування з оточуючими,
особистість
знаходить своє місце в світі. Свою позицію, на основі якої
формуються уявлення про світ загалом, і про політичну сферу
зокрема.
Політична соціалізація індивіда є процесом формування і
розвитку особливої властивості особистості, політичності.
Політичність передбачає формування комплексу особистісних
якостей,
які
забезпечують
здатність
особистості
реалізовуватись і в якості суб’єкта управління політичним
процесом, і в якості об’єкта політичного впливу. Соціальнопсихологічну основу політичності становлять особливості
психологічної залученості особистості до політичного життя.
Оскільки слабо адаптована особистість сприймає прояви
політики на інтуїтивному рівні, бо процес розвитку політичності
особистості йде після розвитку її соціальності, лише через
певний час – спільно.
Політична свідомість, це одночасно процес і результат
формування стійкої системи уявлень особистості про саму
себе в соціально-політичному плані, які впливають на
поведінку і взаємовідносини з соціумом, політичним
середовищем. Для формування політичної свідомості вкрай
необхідні аналітично-критичне ставлення до навколишньої
дійсності та її осмислення, наявність у людини уявлень про
політику, конкретних норм, цінностей, ідеалів, чітке
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усвідомлення власної мети та мети політичної сили, до якої
людина належить. В уявленнях про політику формується
цілісна смислова система світу політики, знакові особливості
його бачення суб’єктом. На основі аналізу складових
політичної соціалізації (когнітивної, поведінкової та афективнооцінкової) встановлено, що визначальним у процесі
формування політичності особистості молоді є високий рівень
уявлень про політичну сферу.
Наскільки молодь зможе реалізувати свій потенціал у
політичному житті, її соціально-політична зрілість, реалізація її
природи і як об’єкта, і як суб’єкта політики залежатиме від
рівня сформованості у неї політичної свідомості, від прагнення
посісти активну громадську
позицію, від
розуміння
відповідальності за власну долю, долю України, від рівня
політичної культури.
Ми припускаємо, що однією з причин є існування певного
набору соціально-психологічних особливостей, впливають на
зміст уявлень. В нашому дослідженні ми намагалися
прослідкувати це явище. Для дослідження якого було
використано наступний інструментарій:
Методика
діагностики
комунікативної
соціальної
компетентності(КСК), та анкета на виявлення сформованості
уявлень про політичну сферу.
Дослідження комунікативної соціальної компетентності
показали відмінності на межі значущості за двома
показниками, а саме: відмінність за рівнем емоційності та
життєрадісності, та незалежністю думок.
Тобто такий фактор, як несерйозність і безтурботність
впливає на рівень уявлень, які формуються, через ці
характеристики вони формуються на середньому рівні,
натомість серйозність, розсудливість і тверезість думок
позитивно впливає на формування високого рівня уявлень про
політику.
Друга відмінність полягає в тому, що незалежність думок,
напідкореність загальній думці і орієнтованість на себе
безпосередньо впливають на формування високого рівня
власних політичних уявлень. Залежність від суспільних
переконань, відсутність власної думки, наслідування іншим
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говорить про низький рівень сформованості уявлень про
політичну сферу.
В подальшому питання соціально-психологічної підґрунтя
процесу формування уявлень про політику слід продовжити
розглядати ще більш ґрунтовно, і слід зосередити увагу не
лише
на
взаємозв’язках
особливостей
соціальнокомунікативної
компетентності,
з
когнітивними
характеристиками уявлень про політичну сферу. Необхідно
розширити рамки дослідження наступних характеристик:
ціннісні орієнтації особистості, рівень самоактуалізації
особистості, соціальних ідентифікацій, особливостей владнопідвладних стосунків.

Юлія Харабара
Київський національний імені Тараса Шевченка
julie911@ukr.net
Вплив ароматерапії на психічні стани особистості
залежно від вираженості її тривожності.
Кожний з нас прагне певного балансу емоційних станів.
Адже саме їх гармонійне співвідношення надає діяльності
(учбовій, трудовій і тощо) конструктивний характер. Знайти і
досягти такий стан – не легка задача, особливо якщо стійка
риса особистості носить тривожний або депресивний характер.
Враховуючи той факт, що роль запахів як стимулів, що
впливають на емоції людини, практично не була досліджена в
психології, і те що нюхова система анатомічно тісно пов'язана
з «емоційним мозком», представляється виправданим
використання нюхової стимуляції для дослідження емоційної
сфери [2,5]. Проблема стосовно особливостей впливу
психокорекційної дії ефірних олій рослинного походження є
недостатньо розробленою в теоретичній психології. Тому ми
вирішили провести експериментальне дослідження, метою
якого було з’ясувати та визначити психологічні особливості
впливу ароматерапії на зміну психічних станів особистості
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залежно від вираженості її тривожності. Відповідно до цього
ми спробували вирішити такі практичні завдання:
1. З’ясувати психологічні особливості впливу
ефірних олії лаванди та лимону на психічні
стани особистості, залежно від рівня її
особистісної тривожності.
2. Розробити рекомендації щодо регуляції
психічних станів особистості за допомогою
ефірних олій.
Нами використовувалися такі методи дослідження:
1. Як основний метод нами був обраний експеримент,
тому експериментальне дослідження проводилося за
наступним планом: за схемою класичного експерименту з
двома сформованими групами, експериментальною та
контрольною, з тестуванням до та після впливу:
Експерименталь О1 Х
О2
О3
Х
О4
пере О3
О4
на група(ЕГ)
рва
Контрольна
О1
О2
група(КГ)
В якості експериментального Х-впливу на досліджуваних ми
використовували ефірні олії лаванди та лимону. Для
експериментального впливу ефірними оліями ми обрали
метод холодної інгаляції, за допомогою глиняного медальйону
(2-3 краплі кожного ранку) –пролонговане вдихання ефірної
олії протягом одного тижня.
2. Шкала реактивної і особистісної тривожності
Спілбергера – Ханіна.
3. 3,Методика діагностики самооцінки психічних
станів (за Г.Айзенком).
4. Методика діагностики оперативної оцінки (САН).
Особливості вибірки. Вибірка являє собою студентів
Київського Національного університету імені Т.Шевченка віком
від 19 до 25 років без наявності реніальних патологій.
Попереднє тестування за методикою Спілбергера – Ханіна
проходило 146 осіб. Далі проводився квотний відбір за рівнем
особистісної тривожності та біологічною статтю. Отже, на
виході, для двох груп (експериментальної та контрольної) ми
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відібрали 60 осіб, по 30 жінок та чоловіків, та по 20 осіб з
різним рівнем особистісної тривожності (низька тривожність до
30; 31-45 – помірна тривожність; 46 і більше – висока
тривожність).
Обробка даних: Масив даних оброблявся за допомогою
програми обробки статистичних даних SPSS 13.0 for Windows
з використанням процедури порівняння середніх значень
показників вираженості психічних станів на залежних та
незалежних вибірках за Т- критерієм Стюдента.
Висновки: на основі показників, які були отриманні в ході
аналізу даних, ми можемо казати що в ЕГ, показники станів
«тривоги» та «агресії» в результаті експериментального
впливу значно знизились. При цьому спостерігалось зниження
показників активності. В КГ, показники станів «тривоги»,
«агресії»
та
активності
протягом
першого
тижня
експериментального дослідження (коли паралельно ЕГ
зазнавала Х-вплив) показали статистично значущі зміни (що
може бути обумовлено латентними факторами). Але, якщо
порівнювати з показниками по ЕГ, то в цьому випадку різниця
до та після Х-впливу є в три рази більшою. Тобто, ми можемо
казати про підтвердження гіпотези щодо заспокійливої дії
ефірної олії лаванди. Щодо ефірної олії лимону то на основі
показників, які були отриманні в ході аналізу даних ми можемо
казати що в ЕГ, показники станів «фрустрації» та «ригідності»
в результаті експериментального впливу значно знизились.
Також тут спостерігається значне підвищення показника
активності. В КГ, показники станів «фрустрації», «ригідності»
та активності протягом третього тижня експериментального
дослідження значної зміни не зазнали. Тобто ми можемо
казати
про
підтвердження
гіпотези
щодо
загальноактивуючої дії ефірної олії лимону.
Щодо
психологічних особливостей зміни психічних станів під
впливом ефірних олій лаванди та лимону залежно від рівня її
особистісної тривожності, то порівнюючи данні можна казати
про те, що зміни вищезазначених психічних станів під впливом
ефірних олій лаванди та лимону не обумовлені рівнем
особистісної тривожності. Але це є правомірним лише на
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нашій вибірці, тому потрібно провести подальші дослідження
для уточнення цього висновку.
Проаналізувавши результати дослідження ми можемо
висунути певні рекомендації щодо регуляції психічних станів за
допомогою ефірних олій. При виявленні в людини підвищення
психічних станів тривоги та агресії, та з метою заспокоїти її,
можна рекомендувати застосовувати ефірну олію лаванди по
2-3 краплі кожного дня методом пролонгованого вдихання за
допомогою глиняного аромамедальйона. Відповідно, при
виявленні в людини підвищення психічних станів фрустрації та
ригідності, та з метою активізувати можливості людини
(працездатність, тонізувати нервову систему, тощо) їй можна
рекомендувати застосовувати ефірну олію лимону по 2-3
краплі кожного дня методом пролонгованого вдихання за
допомогою глиняного аромамедальйона. Тривалість терміну
процедури треба підбирати індивідуально.
1. Габдреева Г.Ш. Основные аспекты проблемы тревожности в
психологии // Тонус. 2000 №5. 2. Голод М.А. Зв’язок вибору
запахів з індивідуально-психологічними характеристиками
особистості. \\ Вісник: Психологія. Соціологія. Педагогіка. №9 –
К. 2000. 3. Зима І. Г., Кравченко В. І., Крижанівський С. А.,
Піскорська Н. Г., Чернінський А.О. Психофізичний аналіз
сприйняття людиною ефірної олії лимону. (Citrus limonium
Risso) // Третя Українська науково-практична конференція з
народної та нетрадиційної медицини. – К. – 1998. – Т. 2. –
С.192-197. 4. Киршбаум Э. И., Еремеева А. И. Психические
состояния / Дальневост. ун-т. – Владивосток, 1990. – 192с. 5.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Гл.18 – СПб
«Питер»,
2003
с.732-769.
5.
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Проблемы профессиональной адаптации молодых
специалистов унитарного проектного предприятия
«институт гродногражданпроект»: социологический
анализ
Будущее нашей республики в решающей степени
определяется качественным потенциалом населения, в
первую очередь его профессиональными и деловыми
характеристиками. Основную роль в формировании этого
потенциала играет система высшего и среднего специального
образования, которая и готовит кадры для всех отраслей
экономики, в том числе строительства и проектирования.
Эффективность деятельности проектных предприятий во
многом зависит от того, насколько молодые специалисты,
принятые на работу, сочетают в себе необходимую
теоретическую базу и практические навыки. Вслед за
получением
диплома
у
молодого
человека
в
профессиональном отношении происходит резкий перелом –
от
подготовки
(преимущественно
теоретической)
к
фактической
реализации
трудовых
ролей.
Молодой
специалист стремится к активности в трудовой сфере, но
прежде чем проявить себя, ему необходима практическая
интернализация новых ролей. Таким образом, начинается
период
профессиональной
адаптации,
то
есть
приспособления молодого специалиста к новому статусу,
которому
соответствуют
определённые
функции
и
определённая микросреда конкретного предприятия.
Предприятие
любой
отрасли
заинтересовано
в
привлечении на работу грамотных молодых специалистов, а
также в создании для них достойных условий для реализации
творческого потенциала, обеспечении должного уровня
оплаты труда и возможностей карьерного роста, что
способствует их закреплению на предприятии. Однако мало
лишь привлечь перспективных сотрудников. Не менее важно
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закрепить ценные кадры на предприятии. Но опыт управления
процессом адаптации молодёжи к труду, наработанный ещё
на советских предприятиях был утрачен ещё за годы
перестройки, в связи с чем текучесть данной категории кадров
чрезвычайно высока. Решение обозначенных проблем
требует особого внимания не только на республиканском, но и
на региональном уровне управления. Таким образом,
актуальность
темы
исследования
обусловлена
необходимостью
разработки
комплекса
мероприятий,
направленных на закрепление на предприятиях молодых
специалистов. В связи с этим 14 февраля-1 марта 2006 года
автором работы было проведено исследование по выявлению
возникающих у молодых специалистов проблем в процессе их
профессиональной адаптации. Целью исследования является
выявление проблем молодых специалистов, связанных с
процессом их профессиональной идентификации и адаптации,
а также представление социологического анализа требований
и запросов молодых сотрудников по отношению к организации
трудового процесса.
Материалы и методы исследований. Для формирования
выборочной
совокупности
был
использован
метод
вероятностной выборки. Всего опрошено 34 молодых
работника института в возрасте до 30 лет, принятых на работу
в период с 2003 по 2005 годы. В качестве основных
компонентов переменной «профессиональная адаптация»
мной были выделены следующие: трудовой стаж и
особенности трудоустройства молодых специалистов; уровень
удовлетворённости работой; возможности карьерного роста;
самооценка себя как специалиста и возможностей
самореализации; проблемы, возникающие в процессе работы;
нацеленность на продолжение обучения и повышение
квалификации;
поддержка
молодых
специалистов
сотрудниками института; проблема текучести кадров. Каждый
из этих компонентов был представлен вопросамииндикаторами разработанного бланка интервью. Для сбора
информации
была
использована
методика
полустандартизированного интервью. Обработка полученных
данных проводилась в пакете SPSS.
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Результаты исследования и их обсуждение. Без изучения
вопросов удовлетворённости трудовым процессом молодых
специалистов института практически невозможно понять,
успешно ли идёт процесс их профессиональной адаптации.
Следует отметить следующий факт: все молодые сотрудники
в той или иной степени удовлетворены своей работой (29,4%
довольны ей полностью и 70,6% - скорее довольны, чем нет).
Важным
показателем
успешности
деятельности
организации является способствование карьерному росту
молодых специалистов. Как же сами они оценивают
возможности служебного продвижения молодых сотрудников в
целом в институте и, что немаловажно, свои собственные?
Половина интервьюируемых – 50% - отметили такие
возможности в целом в институте как средние, 29,4% - как
высокие и 8,8% считают, что возможность карьерного роста
молодых работников низка. 11,8% не дали ответ на этот
вопрос. Примерно такое же соотношение видим и при оценке
собственных возможностей продвижения по службе: 41,2 %
оценили их как средние, 23,5% - как высокие и 11,8% - как
низкие. Ещё 23,5% затруднились сказать что-либо конкретное
о возможностях личного карьерного роста.
Один из
блоков вопросов был посвящён выявлению
возможных проблем, возникающих у молодых сотрудников в
процессе работы. Представим в порядке убывания их
значимости в глазах молодых сотрудников вопросы к
руководству предприятия: первое место занимают вопросы,
связанные со строительством жилья (их отметили 66,7%); у
47,6% сотрудников проблемные вопросы связаны с
возможностью повышения квалификации; по 42,9% указали на
трудности с повышением заработной платы, а также с
использованием творческого потенциала молодых работников
института; 19% отметили, что некоторые вопросы возникают
по нормированию и учёту труда; 9,5% сказали, что вопросы у
них связаны с возможностью служебного продвижения.
С проблемой адаптации неразрывно связана проблема
текучести кадров. Если работник не адаптировался на
предприятии, то, как правило, раньше или позже он переходит
на другую работу. Для выявления степени долгосрочности
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работы в институте в ориентациях молодых специалистов был
включён специальный блок вопросов. Итак, 58,8%
интервьюируемых не хотят уходить на другую работу. Но
32,4% опрошенных всё же говорят о возможности ухода на
другую работу. 8,8% опрошенных не дали ответа на
поставленный вопрос.
Основные выводы. Исходя из проведённого анализа
общественного мнения по вопросу профессиональной
адаптации молодых сотрудников института, можно сделать
следующие выводы:
1. Процесс адаптации молодых специалистов института в
целом проходит успешно: молодым сотрудникам оказывает
поддержку коллектив сотрудников, в целом наблюдается
высокая степень удовлетворённости работой, созданы
оптимальные условия для реализации способностей и
карьерного роста, что является позитивным фактором
вхождения молодых специалистов в профессиональную
среду.
2. Комплекс мероприятий, направленных на закрепление
кадров должен быть связан с решением реальных проблем
молодых сотрудников, которые, прежде всего, относятся к
материальной сфере (решение жилищного вопроса) и
социальному
компоненту
(возможность
повышения
квалификации).
Проблемы, рассмотренные в исследовании, далеко не
исчерпывают всех основных вопросов, связанных с процессом
адаптации молодых специалистов проектного института.
Однако
материалы
о
проблемах
профессиональной
адаптации были учтены в работе института при подготовке
материалов по принятию нового коллективного договора на
2006 – 2007 годы, а также были внесены изменения в
соответствующие программы по работе с молодыми
специалистами.
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Ирина Черепанова
Могилевский государственный университет имени А.А.
Кулешова ira-78@tut.by
Психологические детерминанты выбора
Жизнь часто ставит человека перед необходимостью
принимать важные для него решения в различных жизненных
и профессиональных ситуациях. При этом выбор зачастую
осуществляется
в
условиях
неопределенности,
невозможности точно спрогнозировать,
к чему может
привести предпочтение той или иной альтернативы.
Понимание механизмов принятия решения в значимой для
субъекта ситуации необходимо для профессионалов,
имеющих дело с людьми.
В нашем исследовании значимый выбор студента
определен как выбор варианта решения в ситуации простого
выбора, субъективно воспринимаемой испытуемым как
значимая (важная), и последующая реализация этого решения
[3]. При этом процесс принятия решения мы понимаем как
выборы субъекта при заданной системе альтернатив в
условиях неопределенности критериев или отсутствия
правильного решения [1].
Ситуация неопределенности
определена как ситуация, субъективно воспринимаемая
человеком как рискованная и вероятностная, то есть, в
которой имеется неопределенность относительно результата,
который будет получен; кроме того, желаемому результату
придается субъективная ценность [2].
Общей
гипотезой
нашего
исследования
явилось
предположение о том, что студенты чаще предпочитают
рискованные альтернативы в умозрительной значимой
ситуации выбора в условиях неопределенности, чем в
аналогичных реальных условиях.
Частной гипотезой нашего исследования служило
предположение о том, что выбор рискованных альтернатив в
реальной значимой ситуации выбора взаимосвязан как с
диспозиционными детерминантами, так и с ситуационными.
С целью проверки данной гипотезы нами был
сконструирован эксперимент, в котором были заданы три
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уровня независимой переменной «условия выбора», которые
предъявлялись каждому испытуемому. Первой градацией
переменной явилась реальная ситуация из жизни студентов
университета, которая отвечала характеристикам значимого
выбора в условиях неопределенности, выявленных нами на
предыдущих этапах работы (ситуация сдачи экзамена). В
качестве второй градации независимой переменной «условия
выбора»
выступала
та
же
ситуация,
но
только
«умозрительно». Третья градация независимой переменной
«условия выбора» была задана нами с целью определения
наиболее предпочитаемого испытуемым варианта решения в
любой умозрительной значимой ситуации выбора в условиях
неопределенности. Для этого нами была использована
методика «Определение склонности к риску» Когана-Валлаха.
Диспозиционные переменные были выявлены при помощи
стандартных тестовых методик.
Эксперимент был проведен на базе МГУ им. А.А. Кулешова
(г. Могилев, Беларусь). Выборка составляла 318 человек
(студенты ФППД и ФФК и С). На основании проведенного
теоретического и интегрального эмпирического анализа
детерминации значимого выбора студентов в условиях
неопределенности можно сделать следующие выводы:
1. Выявлены качественные различия в характере
взаимосвязей между выбором рискованных альтернатив в
реальной ситуации и другими выделенными переменными у
студенток разных факультетов: факультета педагогики и
психологии детства (ФППД) и факультета физической
культуры и спорта (ФФК и С).
Для студенток ФППД характерно отсутствие взаимосвязи
между реальным и умозрительным выбором. Предпочтение
рискованных альтернатив в реальной ситуации значимого
выбора в условиях неопределенности взаимосвязано с такими
качествами как импульсивность и непосредственность в
поведении (прямолинейность).
Для студенток ФФК и С характерна статистически
достоверная взаимосвязь между реальным значимым
выбором в условиях неопределенности и умозрительным
выбором в аналогичных условиях. Предпочтение рискованных
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альтернатив в реальной ситуации значимого выбора в
условиях неопределенности взаимосвязано с такими
качествами как общая интернальность и мотивация
достижения успеха. Полученные данные свидетельствуют о
том, что, нацеленность на достижение успеха, готовность
успехи приписать себе, а неудачи ситуации позволяют не
только рисковать в умозрительной ситуации, но и в реальной.
2. Эмпирические данные, полученные в результате
проведения эксперимента на факультете физической
культуры и спорта позволяют говорить о том, что как для
студенток, так и для студентов 1-го, 3-его и 5-го курсов
характерно выбирать риск в реальной ситуации, если
испытуемый рисковал в умозрительной. При этом, несмотря
на некоторое различие в выявленных взаимосвязях, как
молодые люди, так и девушки предпочитали рисковать при
наличии такой диспозиции как «мотивация достижения
успеха».
3. На основании полученных данных можно предположить,
что риск в реальной значимой ситуации неопределенности
скорее выберет человек, чья профессиональная деятельность
связана с постоянной нацеленностью на достижение успеха, с
готовностью рисковать.
4. Полученные в исследовании данные в дальнейшем могут
служить основанием для разработки системы диагностики,
направленной на отбор претендентов в группы, чья
профессиональная
деятельность
будет
связана
с
необходимостью рисковать, например, в команды МЧС.
1. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.,
1979.
2. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений. –
М. 2003. 3. Черепанова И.В. Сравнительный анализ значимого
выбора старшеклассников и студентов // Молодые ученые –
России: Материалы II Международной научно-практической
конференции (8-9 декабря 2005г., г. Смоленск, Россия) / СГПУ.
– Смоленск, 2005. – С. 162-165.
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Олексій Шестаковський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sulphur@univ.kiev.ua
Самопрезентація закладів культури у знаковому
просторі вивісок: соціокультурні виміри
Вивіски є невід’ємним атрибутом сучасного міста,
складаючи в ньому окремий знаковий простір. Для більшості
організацій, установ, підприємств є необхідним презентувати
себе в цьому просторі для того, щоб бути знайденими, а також
надати додаткову інформацію про себе, що і здійснюється
через посередництво вивісок. Таким чином, вивіски водночас
структурують цей простір (бо є знаковими системами, і мають
іманентну відповідну структуру) і вказують на місце установи в
цьому просторі.
Видається доцільним аналізувати соціокультурний зріз
знакового простору вивісок, адже він є певною проекцією
соціального простору організацій, і в той же час культурного
простору інтерсуб’єктивних цінностей та символів, на які
покликаються організації у спробах представити себе. З
теоретичної точки зору було б цікаво дізнатися про структурні
закономірності існування простору вивісок у соціокультурному
розтині. Це знання було б корисним і в практичній площині,
оскільки дозволяло б створювати стратегії презентації
установ, в тому числі і рекламні.
Ця робота є спробою провести case-study презентації у
вивісках установ культури, в яких експонуються твори
мистецтва. Його метою було виділити соціокультурні виміри
простору вивісок цих установ, та основні значення, притаманні
установам культури, на які вивіски вказують, а одним з
побічних завдань – розробити методику соціокультурного
аналізу знакового простору вивісок.
Методологія та методика. Дослідження мало пошуковий
інтерпретаційний характер. Тому вибірка була статистично не
репрезентативною (18 об’єктів), а система ознак складалася і
змінювалася в процесі аналізу. Вивіска в даному дослідженні
розумілася не як окрема дошка чи плакат, а цілісний комплекс
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знаків, що презентує установу поруч з її входом, або на шляху
до нього.
Методика візуального контент-аналізу була розроблена на
основі одного з семіотичних досліджень зображень Р. Бартом
[1]. Він представляє будь-який образ як такий, що складається
з певної кількості дискретних елементів, які мають знакову
природу. Ці елементи можуть нести 4 основних типи
повідомлень: лінгвістичні, іконічні, і кожен з них може бути як
денотативним, так і конотаційним. Припускається, що ті, хто
створював ці вивіски, вкладав в них інтерсуб’єктивний смисл,
зрозумілий більшості аудиторії. Виокремлювалися та
підраховувалися значення, які транслювалися вивісками та
їхніми
елементами. Основним
кількісним
показником
виступала частота поширеності Ndif (відношення кількості
виставок, на вивісках яких зустрічалося певне значення, до
загальної кількості виставок).
Результати. Було виділено 3 основних типи значень:
номінативні (можуть бути лінгвістичними та іконічними),
функціональні – обидва типи є денотативними, та конотаційні.
Номінативні значення називають установу та розкривають її
сутність. Схоже на те, що найважливіший смисл, що
намагається бути переданим за допомогою вивісок – це тип,
сутність творів, що експонуються. Також дуже важливим є
іменування установи та визначення, до якого типу виставкових
закладів вона належить. Значення, на які вказував іконічний
код, як правило, означують зміст виставки через копіювання
одного з творів, що експонуються. Про важливість
номінативних значень говорять найвищі значення частоти
поширеності: Ndif=0,89 для лінгвістичних номінативних значень,
Ndif=0,72 для іконічних. При взаємному накладенні показників
по вивіскам з лінгвістичними та іконічними кодами
виявляється, що для кожної установи присутнє означення її
сутності та характеру експонатів на виставці чи іншому закладі
культури.
Функціональні значення вказують на соціальні виміри, за
допомогою яких здійснюються відносини з іншими соціальними
агентами на повсякденному рівні. Головними соціальними
вимірами є час (через вказівку на час роботи) та простір
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(вказування на вхід та територію). Сумарні показники означень
просторового та часового вимірів є, відповідно, Ndif =0,5 та
Ndif=0,72. Ці час і простір можна називати соціальними хоча б
тому,
що
їхні
значення
несуть
на
собі
печать
інтерсуб’єктивності і суспільного консенсусу. Час має пряме
відношення до розпорядку робочого дня, а простір
поміщається в урбаністичну систему координат, які є великою
мірою обумовленими соціально.
Найбільш типовими конотаціями є старовинність (Ndif=0,5),
належність до мистецтва як такого (Ndif=0,33) та українське
мистецтво з його спадком (Ndif=0,33), які можна розглядати як
певні культурні цінності. Перші дві конотації є прямим
наслідком суспільних функцій, що виконуються музеями та
виставками. Вони ніби транспортують вже відомі культурні
зразки від покоління к поколінню. Тому старовинність виступає
ніби невід’ємною характеристикою організацій, які по суті
намагаються зберігати стару пам'ять культури, а не гнатися за
інноваціями. «Мистецькість» теж виступає невід’ємним
атрибутом організацій, що займаються експонуванням творів
мистецтва. «Українськість» же виступає не іманентною рисою
музеїв та виставок мистецтва, а наслідком та показником того,
що вони існують в українському суспільстві, і повинні
транслювати передусім українську культурну спадщину.
Очевидно, що ці конотації є типовими, і, можна сказати,
стереотипними для подібних установ культури.
Висновки Основними соціокультурними вимірами знакового
простору вивісок установ культури є: номінація себе та свого
змісту; соціальні виміри, передусім час і простір; культурні
цінності, на які установи покликаються. В цьому просторі
установи
культури
намагаються
через демонстрацію
самоназви,
включеності
в
інтерсуб’єктивні
структури
соціальних часу, простору, та віднесеності до певних
культурних цінностей, для того, щоб ідентифікувати себе для
інших, передусім, потенційної та актуальної аудиторії, та
уможливити комунікацію з нею.
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ФІЛОЛОГІЯ
Анна Басюк
Донецкий национальный университет
Национальные особенности фразеологических единиц
в английском языке
Фразеология — один из важнейших разделов
языкознания, знание которой необходимо при изучении
любого языка во избежание ошибок при переводе, способных
привести к потере смысла. Она включает в себя вековую
мудрость определенного народа, отражает его культурные и
исторические ценности, а также встречается во всех сферах
человеческой жизни и является неотъемлемой частью языка.
Группа
фразеологических
единиц,
выражающая
отрицательные черты характера человека, наиболее
многочисленна в английском языке. Она составляет 66% от их
общего количества [2 ,45—50]. Наиболее распространены
фразео-семантические подгруппы с общим значением
«подлость»,
а
также
«двуличие»,
«высокомерие»,
«жестокость», «болтливость», «лень» и «трусость». Например,
a bad actor, while Rome is burning; window dressing.
Группа ФЕ, выражающих положительные черты характера
человека, составляет 30% от общего числа фразеологизмов[2
,60—63]. Наиболее многочисленную фразео-семантическую
подгруппу составляют ФЕ со значением «сдержанность», а
также «смелость», «искренность», «трудолюбие» [2 ,70—73].
Например, possess one’s soul; take smth well; die game.
ФЕ
нейтральной
оценки
характера
человека
составляют 7% от общего числа фразеологизмов[2 ,70—73].
Наиболее распространенными подгруппами являются ФЕ со
значениями
«осторожность»,
«склонность
к
риску»,
«застенчивость». Например, wash the milk off one’s liver; smell
of the baby; negative virtue.
Юмористической окраской наделены преимущественно ФЕ,
отображающие брачные и семейные отношения, ФЕ,
связанные с употреблением спиртных напитков, пищи
[1,64].Так же значительную роль играет страноведческая

83

информация, например, фразеологический оборот «raw
lobster» (в значении «полицейский») получило свое название
по цвету формы английского полицейского[1,65].Рождение
«смешного» связано с существованием дополнительного
значения лексемы в процессе семантического перехода от
буквального смысла ФЕ в ее словарное значение. При
прохождении этого значения через сознание человека может
возникать своеобразный интеллектуально-психологический
эффект — эффект смешного [1,67]. В языке отображаются
национальный менталитет, история народа, важные события
из различных сфер жизни общества. А в фразеологических
оборотах этот эффект проявляется особенно ярко.
Источником смешного в них могут быть развертывание
внутрифразового
контекста,
а
также
использование
ненормативного сочетания лексем, игры слов, повторов,
соединении контрастных или синонимичных компонентов.
Юмор в системе национальной английской фразеологии
имеет также культурные особенности, в нем отражается
присущий англичанам оптимизм, который проявляется в
трудные минуты. Например, as sure as taxes, bad is best, to
stop a bullet [1 , 75].
Имена собственные в системе национальной фразеологии
обязаны своей фоновой семантикой географическому
положению, литературным произведениям, влиянию культур
других народов и религий, социальному положению человека
в обществе. Имена собственные являются релевантными как
компоненты ФЕ. Особенно ярко проявляется структурная
релевантность онимов в составе ФЕ там, где они не имеют
семантической функции.
Распространены ФЕ, образованные на базе этнонима
Dutch и наделенные негативной окраской в связи с англоголландской конкуренцией на морях в XVII веке. Также
ощущается
скептически-снисходительное
отношение
к
французам в семантике некоторых фразеологизмов[1 ,41].
В количественном отношении основной объем лексемреалий, которые используются в английской фразеологии как
компоненты, составляют названия денежных единиц, а также
единиц измерения. В отдельную
группу
выделяют
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фразеологизмы, в состав которых входят понятия Queen,
King,royal, а также miss и gentleman.Например, King’s (Queen’s)
coat, the King’s English, The King’s keys [1,45].
Экзотизмы связаны преимущественно с использованием
названий экзотических растений и животных, обитающих в
бывших английских колониях также можна выделить в
оддельную группу.
Использование ФЕ в жанре «Nursery Rhymes» (другое
название «Песенки матушки гусыни») направлено на детское
восприятие и характеризуются яркой образностью и
экспрессивностью.
Robbin — a bobbin
He bent his bow
Shot a pigeon
And killed a crow [3,49].
При соотношении ФЕ с жанром «Nursery Rhymes»,
оказалось, что глагольные ФЕ составляют 50% от общего
числа, что связано с психологической основой детского
фольклора, отражающей высокую физическую активность
детей. Субстантивные ФЕ составляют 17%, что объясняется
большим разнообразием героев английского фольклора,
мифологическими
источниками.
Адъективные
и
компаративные ФЕ являются эмпирическими и проходят
испытание временем.. ФЕ коммуникативного типа (пословицы,
поговорки) лежат в основе жанра
«Nursery Rhymes» и
придают эмоциональную окраску тексту. Фразеологизмы
подаются в более упрощенной и доступной форме. Очередной
особенностью использования ФЕ является применение
человеческих качеств по отношению к животным[3,42 — 50].
Таким образом, фразеологические обороты в английском
языке имеют ярко выраженный национальный колорит и
служат для придания языку разнообразия и экспрессии.
1. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурноетнічному висвітленні.К.— 1989. —с.133. 2. 2. Арсентьева
Е.Ф.Сопоставительный анализ фразеологических единиц. —
Казань.— 1989.—с.125. 3. Гейнце И.В. Особенности жанра
«Nursery Rhymes» и использование фразеологических единиц
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// сборник научных трудов Английская фразеология
функциональном аспекте. — М.—1989.—с.140.
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Богдан Деркач
Державний ліцей м. Білої Церкви
bonyk-d@ukr.net
Творчість Володимира Дідівського в контексті розвитку
сучасної української байки
Сучасна українська література невпинно й досить
активно розвивається в усіх напрямках. Цей розвиток
торкнувся і такого старовинного жанру, як байка. У своєму
багатовіковому історичному розвитку байка «пройшла
складний шлях від умовно-дидактичного до художньореалістичного жанру, від античної моральної алегорії до
соціально насиченої сатири» [6, 3]. Тому на сучасному етапі
українська
байка
дещо
модернізувалася:
структура
залишилась класичною (оповідна частина та висновокповчання), але за змістом вона стала більше тяжіти до гострої
сатири, ніж до гумору, а об’єктом висміювання стали конкретні
сюжети з реального життя. Це бачимо на прикладі байок таких
письменників, як П. Глазовий, П. Ребро, К. Дяченко та ін.
Ми хотіли б зупинитися на творчості білоцерківського
байкаря-сатирика Володимира Івановича Дідківського. У
мистецтві гумору та сатири, а саме в жанрі байки, він працює
понад 20 років. Ми вважаємо, що за цей час він підняв
українську байку на якісно новий рівень, збагатив її не лише
новими темами, образами, а й художніми засобами.
Наша робота – це перше ґрунтовне дослідження життя
та творчості Володимира Дідківського. У літературнокритичному аспекті аналізується тематика та проблематика
його байок, досліджуються риси індивідуального стилю митця.
Метою роботи було дослідження життєвого і творчого
шляху В.І.Дідківського та детальний літературно-критичний
аналіз його байок.
Мета дослідження передбачає виконання таких
завдань:

86

−
−

започаткувати створення життєпису поета;
з’ясувати ідейно-тематичне багатство (тематику та
проблематику) байок В.І.Дідківського;
− дослідити риси індивідуального стилю митця.
Джерелами
дослідження
були
поетичні
збірки
В.І.Дідківського [1-4], а також інтерв’ю з автором. У роботі як
основний використовується метод літературно-критичного
дослідження, а також прийоми художнього аналізу. Робота є
першою
спробою
дослідити
особливості
творчості
В.І.Дідківського.
На основі літературознавчого аналізу можна зробити
висновок, що байкарська творчість Володимира Дідківського є
досить непересічним явищем в українській літературі, оскільки
даний поет проявив себе як новатор; перш за все в тому, що
він зумів відійти від класичних езопівських сюжетів і наповнити
свої байки сюжетами із сучасного життя. Тому проблематика
байок Дідківського є досить актуальною. Автор глибоко й
різнопланово аналізує проблеми морального й духовного
занепаду українців, бюрократизму в сучасній владі,
недосконалого суспільного устрою тощо.
Унікальним є і художнє багатство байок В.Дідківського.
Лексика байок відрізняється яскравою поетичністю: митець
вживає поширені епітети, метафори, несподівані порівняння,
гіперболи. Та найхарактернішою рисою лексичного багатства
байок
В.Дідківського
є
часте
вживання
народних
фразеологізмів (їх загалом понад три десятки), просторічних
виразів і навіть вульгаризмів, що наближає мову байок до
живої народної мови, але інколи викликає критику.
Новаторство В.Дідківського проявилося й у словотворенні:
методом складання основ поет створює ряд оригінальних
неологізмів
(партоманія,
птаховлаштування,
вогнянохвостий тощо).
Якщо говорити про жанрову різноманітність байок
В.Дідківського, то власне байок у нього найбільше (44). Далі за
чисельністю йдуть байки-притчі (14), та байки-епіграми (13), а
також короткі байки-жарти (3).
Слід також відмітити, що кожна байка носить
повчальний характер і має на меті активний вплив на читача.
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Це, очевидно, зумовлено тим, що сам В.Дідківський за
професією вчитель, який постійно має справу з вихованням
молодого покоління.
Ми вважаємо, що байки В.Дідківського мають глибоке
виховне спрямування, є цікавими й актуальними для сучасної
молоді. Тож пропонуємо в майбутньому створити літературний
портрет Володимира Дідківського, підґрунтям для чого може
стати дана робот.
1. Дідківський В.І. Дзвін: Гумор і сатира. – Біла Церква:
„Буква”, 2001. – 80 с. 2. Дідківський В.І. Лісова гімназія: Гумор
для шкільництва і не тільки. – Біла Церква: „Буква”, 2003. – 94
с. 3. Дідківський В.І. Ярмо: Байки, усмішки, жарти. – К.:
„Задруга”, 1999. – 64 с. 4. Літературознавчий словникдовідник/ Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”,
1997. – 752 с. 5. Українська байка. Упоряд. та передм.
Б.А.Деркача, В.Т.Косяченка. – К.: Дніпро, 1983. – 463 с.
Мирослава Жиліна
Донецький національний
університет
slavka2006@ mail.ru
Метафора у творчості юрія клена
Поезія Юрія Клена (Освальда Бургардта) останнім
часом більше звертає на себе увагу.
Однак жодна, відома
нам, робота не приділяє належної уваги такому важливому
питанню як метафора. Актуальність вивчення метафор
визначається тим, що вони
1) відображають особливості індивідуального світобачення
та його реалізації у художньо-естетичних формах;
2) характеризують специфіку взаємодії колективного й
індивідуального у сфері культури взагалі та її окремих
концептуалізованих виявів зокрема;
3) є носіями образності мови;
4) є своєрідними героями поетичної дії.
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Мета даної роботи – аналіз метафори у творчості Юрія
Клена з позицій «ейдосної» теорії літератури та
«літературознавчої граматики».
Спочатку необхідно визначити засадничі положення
зазначених напрямів академічної теорії літератури. Як відомо,
„ейдосна” теорія літератури домінувала в 19 столітті. Її
„конститутивним моментом є вчення Гегеля про поетичне
уявлення, її основною категорією є художній образ” [2,c.6].
Натомість „засадничою особливістю «літературознавчої
граматики» являється лінгвоцентризм, її головним предметом
вивчення є словесно-мовленнєва побудова твору” [там же].
Так для Г.В.Ф.Гегеля метафора є „образним перетворенням
у невласному смислі” [1,c.386]. Для О.Ф.Лосєва метафора - це,
свого роду, носій живописної образності. Тому він говорить не
стільки про саму неї, скільки про „метафоричну образність” чи
„метафоричну колористику”[4,c.408-443].
Представники «літературознавчої граматики» розглядають
метафору, як і будь-який інший факт мови, у трьох планах:
форми, змісту та функціонування. Формальний аспект
метафори
виявляється
на
рівні
словотворення,
словосполучень і конструкцій.
У плані змісту враховуються два положення:
а) ступінь метафоричності і структурно-семантичні типи;
б) типи метафоричних переносів.
Щодо компонентів метафори, на які звертають увагу
представники
обох
напрямків,
то
А.А.Річардс
(„літературознавча граматика”) виділяє дві складові (дві ідеї за
Джонсоном): „зміст” (tenor) і „оболонку” (vehicle). На його
думку, „у всіх важливих випадках вживання метафори
значення (яке не тотожне „змісту”) є результатом одночасного
існування „оболонки” і „змісту” і не може виникнути без їхньої
взаємодії. Крім того, „оболонка” не є, як правило, просто
прикрасою „змісту”, який лишається незмінним: „оболонка” і
„зміст” дають у своїй взаємодії значення більш багате, ніж
кожен з цих компонентів, взятий окремо”[6,c.48-50].
У певному сенсі схожої точки зору дотримується О.Ф.Лосєв:
„ті два моменти, з яких вона (метафора) складається, цілком
рівноправні. І це рівноправ’я доходить до того, що два
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моменти утворюють дещо ціле і неподільне. В цьому цілому і
неподільному, чим і є метафора, нема ніякого сенсу
протиставляти два її складових елементи – „той, що пояснює” і
„пояснювальний”. У справжній метафорі неможливо сказати
навіть те, який момент є в ній поясненням і який – те, що
пояснюють» [4,c.433-434].
Щодо різновидів метафори, то вони неоднакові в цих
теоретико-літературних дискурсах. О.О.Потебня («ейдосна»
теорія літератури) пропонує таку класифікацію метафор,
спираючись на досвід Аристотеля і загалом давніх греків, які
розподіляли предмети на істоти і неістоти (приклади цих видів
метафор знаходимо в поезії Ю.Клена):
1) від істоти до істоти;
...Тоді підвівсь столапий гад,
Робив собі злочинців добір…
( „Україна”)
„Столапим гадом” Ю.Клен називає Сталіна. Як бачимо,
відбувається перенесення ознак з істоти на істоти з метою
створення нового метафоричного образу, який несе в собі
важливу негативну конотацію.
2) від неістоти до неістоти;
Несіть гарячий попіл у майбутнє,
Безсмертний жар вражінь…
( „Жорстокі дні” )
3) від неістоти до істоти;
Осінь, дівчину маленьку,
Я гойдаю на колінах,
( з

циклу

„Крізь

праосінь”)
4)від істоти до неістоти;
І ти, ти – лиш відірваний листок,
Якого крутить невідома влада…
( „Терцини” )
Т.А.Єщенко («літературознавча граматика») теж виділяє
чотири різновиди:
- антропоморфізація (семема “людинототожність”):
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Веселий вересень у лісі повісив
ліхтарі. (“Осінь”)
- зооморфізація ( сема “тотожність тварині”):
Здери березову кору і серце нею
дбайливо закутай.
Хай надворі гуде вітрами лютий,
Воно муркоче: “Ще не вмру.” (“Крізь
праосінь”)
- ботаноморфізація ( семема “рослинототожність”):
...Облетіло одіння мрій дитячих і
вражень. (“Юнак”)
- химероморфізація ( інтегрована сема “тотожний людині,
тварині, рослині”). Подібний тип метафори у поезіях Ю.Клена
не зустрічається.
Таким чином, бачимо, що під час вивчення метафори в
творчості Юрія Клена не можна поєднувати погляди
представників різних теоретико-літературних напрямів. Це
призводить до еклектики, яка не є науковим явищем.
1. Гегель Г.В.Ф. Естетика. – М.:Мистецтво, 1968. –
Т.2. – С. 112-387. 2. Домащенко О.В. Про три напрямки
сучасної академічної теорії літератури // Літературознавчий
збірник. – Вип. 17-18. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – с. 6-25. 3.
Єщенко Т.А. Метафора в українській поезії 90-х рр. 20-го ст.:
Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. –
Запоріжжя, 2001. – 18 с. 4. Лосєв О.Ф. Знак, символ, міф. – М.,
1982. – с. 408-443. 5. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. –
М., 1990. – 344с. 6. Ричардс А.А. Философия риторики//
Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. – с.44-68.
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Ядерні та периферійні структурні типи повторів у
поетичному ідіостилі Василя Герасим'юка
Повтори – явище дуже давнє й досить поширене в
поетичному мовленні. Вивчається воно з античних часів, але
думка вчених про природу повторів різноманітна. Одні
лінгвісти вважають їх явищем лінгвістичним чи навіть
морфологічним, інші розглядають синтаксичні повтори як
поетичні фігури, треті оцінюють їх як синтаксичні засоби
експресії (С.Я. Єрмоленко, В.А. Чабаненко, А.П. Загнітко).
Актуальність нашої роботи полягає в тому, що поетичний доробок
Василя Герасим'юка не розглядався в спектрі дослідження ядерних
та периферійних структурних типів повтору. Мета роботи: дослідити
типи
повторів,
з’ясувати
стилістичне
навантаження,
встановити частотність уживання одиниць із повтором в ідіостилі
В. Герасим'юка.
Повтор – фігура мови, що полягає у повторенні в певній
послідовності звуків, слів або їх частин, висловів для
досягнення відповідного виражального чи виражальнозображального ефекту [3, 459].
Розглянемо особливості вживання повтору в поетичному
мовленні В. Герасим’юка, класифікуючи їх за місцем
повторюваних компонентів.
Контактний повтор – це повторення слів, розташованих
поруч. Головне завдання – внесення додаткового лексичного
значення та ускладнення певного члена речення. Наприклад:
Ще трава легка, та важка роса згинає нас. Нижче. Нижче
(“Ти кажеш: нині день наш такий. Нехай буде як буде...”).
Сумісний повтор – це відтворення слів, розташованих
поруч, але таких, що входять у різні словосполучення або
речення. Основна мета його – виконання синтаксичної функції
поширення слова: ... у другій половині двадцятого століття,
коли вирубали праліси. А коли вирубали праліси, тоді
зафарбували відкрите серце Спасителя на іконах
Пресвятого Серця... (“Поет у повітрі”).
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Дистантний повтор – це відтворення слів, віддалених одне
від одного словом, групою слів або реченням. Мета його –
виконання функції поширення та зв’язку частин єдиного цілого:
Зранку отаву скосила...(8 рядків)...Зранку озветься теля
(“Зранку отаву скосила...”).
Повтор також може виступати у функції стилістичних фігур,
завдяки наявності яких у поетичних текстах відбувається
підсилення смислового або експресивного змісту.
Ампліфікація – стилістичний прийом у художній літературі
для підсилення характеристики, збагачення думки за
допомогою нагромадження однорідних мовних засобів –
синонімів, антонімічних протиставлень тощо: А вона тільки
усміхається, переливається сміхом ... (“Поет у повітрі”).
Анафора – уживаний на початку віршових рядків звуковий,
лексичний повтор чи повторення протягом цілого твору
синтаксичних, строфічних структур. Як стилістичний прийом
градації анафора подекуди близька до анаколуфа: ...І він
біжить за труною з усіма, і він провалюється у глибокі
замети... (“Поет у повітрі”).
Епіфора – повторення однакових слів, словосполучень
наприкінці віршових рядків, строф: І пробудила крила Маріїні
два стулені крила. (“Леонардо: сонет”).
Кільце – композиційна фігура, що полягає в повторенні
звуків, лексем, тощо, коли немов би змикаються анафора та
епіфора: Червоні щити. Лице сумне. Лице сумне. Ракети
тремтять (“Червоні щити. Лице сумне”).
Показовою рисою стилю В. Герасим’юка є повтор
спільнокореневих слів з найменшою зміною семантики.
Точний або повний повтори (повторювані слова стоять в
одній формі та входять до конкретного ряду тієї самої
категорії): До дерева життя сам себе я прибив. До дерева
того, в якому я жив (“Мешканець: сонет”).
Парадигматичний повтор (повторювані слова об’єднані
спільним коренем, їх відрізняє змінена граматична форма того
ж слова): Облий мене. Одягни мене. До столу зі мною сядь
(“Червоні щити. Лице сумне”).
Дериваційний повтор об’єднує спільнокореневі слова,
виражені різними частинами мови, тобто деривати: ...А ще

93

нагадує допотопну фабрику на горі Піп Іван, яка страхітливу
свою утробу із п’яти п’ятсотлітрових кітлів... (“Поет у
повітрі”).
В. Герасим’юк у поетичне мовленння часто вплітає повтори
лексико-семантичні й позиційні, наприклад: синонімічний: А
вона виб’є рогом патрубок серед ночі і затрубить у піч,
затрембітає (“Зранку отаву скосила”); антонімічний: Чуєш
мене? Багряний захід і схід пізньої осені (“ Чуєш мене?
Багряний захід і схід”).
В ідіостилі В. Герасим’юка зустрічаємо й уживання
граматичного повтору (антиципації), що формується при
висуненні в ролі теми займенників той, це та ін., які виконують
функцію “вербального жесту”, вказівки на об’єкт: Тут небеса
горять. А там, на тому боці – смереки (“Вінок тобі плетуть”).
Отже, аналіз стилістичних фігур із повтором демонструє
дві невіддільні функції таких засобів, що звернені на форму та
зміст поезії: композиційну й емотивно-емоційну. Підводячи
підсумки спостережень, які проводилися нами на основі
дослідження поетичних творів В. Герасим’юка, зауважимо, що
автор використовує усі можливості лексики, семантики,
граматики при введенні одиниць із повтором. Ядерними
виявами повтору в ідіостилі поета є дистантний точний (39%)
та парадигматичний (18%). Нерідко у творах В.Герасим’юка
зустрічаємо лексичні повтори, зокрема, антонімічний (12%) та
синонімічний (9%). Серед граматичних повторів найбільш
уживаним є анафоричний предметно-займенниковий (6%) та
займенниково-займенниковий (8%). Периферійними виявами
повтору у поета є перифрастичний (2%), паронімічний (1%) та
гіпонімічний (1%). Уведення повторів дає можливість поетові
формулювати думки в нестандартній формі з виділенням і
актуалізацією важливих фрагментів тексту, здійснювати не
лише номінативну, але й когнітивну, експресивно-емоційну,
естетичну функції.
1. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории:
Учебник для студентов-журналистов и филологов. – М.:
Едиториал УРСС, 2002. – С. 62 – 88. 2. Пришляк Л.Б. Повтор
як засіб експресивного синтаксису у творах поетів-
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Проблематическая достоверность в ее отношении к
понятию «доверие / недоверие»
Изучение
эпистемической
модальности
является
актуальной и открытой областью исследований для
лингвистов.
Эпистемическая модальность подразделяется на простую,
проблематическую и категорическую достоверность. Интерес
для нас представляет проблематическая достоверность,
поскольку она связывается со значением сомнения
говорящего в достоверности содержания высказывания.
Выделяются две ее разновидности: 1) проблематическая
достоверность «как результат умозаключения говорящего,
основанного на событиях, непосредственно воспринимаемых
им, или известных ему, а также наблюдаемых говорящим
последствиях известных ему событий»; 2) проблематическая
достоверность «как «неочевидное высказывание» на основе
фактов, полученных от другого лица, т.е. отмежевание от
чужого высказывания» [2, 307].
Первый тип раскрывается исследователями путем анализа
семантики вводно-модальных слов (наверное и др.),
модальных частиц со значением сомнения (вряд ли и др.) и
др.
Второй тип важен для нашей работы, так как передача
чужой информации нередко сопровождается выражением
недоверия к говорящему или содержанию его высказывания.
Здесь авторы говорят о категории «авторизации» [7] и др.
Основной
принцип
организации
эпистемической
модальности — принцип полевого структурирования. Н.Ю.
Павловская утверждает, что «функционально-семантическое
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поле достоверности является построением с двумя полюсами,
между которыми располагаются остальные компоненты
структуры, являющиеся не периферийными, а переходными,
промежуточными зонами» [5, 14]. В качестве крайних точек
она
рассматривает
категорическую
достоверность
и
проблематическую достоверность, в центр помещает простую
достоверность, а переходными компонентами у нее
выступают
возможность,
предположение,
допущение,
сомнение [там же]. Отметим важный для нас компонент —
сомнение.
Сомнение/сомнительность
в
работах
авторов
рассматривается как один из компонентов (микрополе) в
структуре эпистемической модальности [1, 35] и определяется
как «состояние неуверенности говорящего в истинности,
достоверности пропозиции, основанное на недостаточности
знаний субъекта речи (говорящего) о предмете речи (о
содержании пропозиции)» [1, 24]. Таким образом, сомнение
составляет оппозицию категории уверенности/убежденности, с
которой образует «полярные эмотивные противоположности»
[6, 2] и вместе с тем является инвариантной основой
функционально-семантического
поля
сомнительности,
функционирующее с ее вариантными значениями —
предположительностью, вероятностью, кажимостью [1, 24-25].
Интересным для нас представляется разделение поля
сомнения/неуверенности на два микрополя за В.Н. Тарасенко:
1) сомнение как выражение неверия, недоверия, косвенного
несогласия и возражения, подозрения (сомнение-неверие,
сомнение-недоверие, сомнение-опасение), 2) сомнение как
выражение неуверенности, нерешительности, колебания
(сомнение-неуверенность,
сомнение-нерешительность,
сомнение-колебание) [6, 2].
Мы, в свою очередь, предлагаем дифференцировать два
направления анализа — структурно-семантический и
прагматический. Предметом первого, на наш взгляд, является
сомнение как выражение неуверенности, колебания,
нерешительности (что характерно для исследований по
определению эпистемического статуса говорящего), а второго
— недоверие как межличностное отношение с учетом всех
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факторов взаимодействия участников коммуникации. На
необходимость такой дифференциации указывают, во-первых,
разные дефиниции: сомнение — «внутреннее колебание,
когда не отдается предпочтения ни одному из вариантов» [6,
4], недоверие — «сомнение в правдивости, подозрительность,
отсутствие доверия» [4, 404]; во-вторых, разные целевые
установки: в случае
сомнения — а) желание говорящего
соответствовать своему эпистемическому статусу (отсюда —
его отстраненность от нейтральной констатации фактов,
«потому что либо не уверен в возможности совершения
события, либо не осведомлен о реальных объективных
условиях, предопределяющих то или иное развитие ситуации»
[3, 197]), б) нежелание применять констатационный
(категорический) способ представления событий в силу
прагматических факторов (согласно Т.В. Шмелевой, таким
образом достигается эффект синтаксической вежливости и
«дипломатичности» [7, 90]); в случае недоверия — а) желание
оградить себя от воздействия, которое может нарушить
представление о себе и о мире, б) показать установку на
некооперативное поведение, в) указать собеседнику на
необходимость соблюдения этических и речевых постулатов,
г) оказать ментальное воздействие на собеседника, д)
удовлетворить свое любопытство и узнать недостающую
информацию, е) поддержать эмоциональный характер
ведения беседы и т.д.; в-третьих, различные средства
выражения (с частичным их совпадением) и др.
1. Гоголина Т.В. Функционально-семантическое поле
сомнительности как фрагмент языковой картины мира //
Проблемы современного синтаксиса: теория и практика. —
М., 2002. — C. 23 — 28. 2. Крылова Э.Б. Оценка говорящим
достоверности высказывания и
средства ее выражения в
датском языке // Скандинавские языки:
Диахрония и
синхрония. — М., 2001. — Вып.5. — С. 303 — 320. 3. Нагорный
И.А.
К
вопросу
о
статусе
модально-персуазивной
квалификации // Русский литературный язык: номинация,
предикация, экспрессия. - М., 2002. — С. 194 — 199. 4. Ожегов
С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — 4-е
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изд. доп. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. 5. Паўлоўская Н.Ю.
Мадальнасць як лiнгвiстычная катэгорыя. Серыя «Лекцыi
выкладчыкаў», № 4.— Мiнск: МДЛУ, 1995. — 24 с. 6.
Тарасенко
В.Н.
Структурно-семантические
свойства
высказываний со значениями
сомнения, неуверенности,
колебания в современном английском языке: Автореф. дис. ...
канд. наук; Филологические науки: 10.02.04 / Пятигор. гос.
лингв. ун-т. — Пятигорск, 1998. — 16 с. 7. Шмелева Т.В.
Смысловая
организация
предложения
и
проблема
модальности // Актуальные проблемы русского синтаксиса. —
М., 1984. — С. 78 — 100.

Ольга Кравцова
Донецький національний університет
kravcova_o@mail.ru
Атрибутивні відношення у структурі
словосполучення.
Ми будемо аналізувати словосполученнєві семантикосинтаксичні відношення, а саме атрибутивні відношення. Цим
питанням
займалися
А.П.
Загнітко,
О.С.Мельничук,
Н.С.Валгіна та багато інших вчених.
На наш погляд, спочатку, потрібно звернутися до
проблеми вивчення словосполучення, щоб більш детально
проаналізувати
означальні
відношення
у
структурі
словосполучення.
Проблема вивчення словосполучення як поширення
повнозначних слів іншими давно привертала увагу
мовознавців. Їй присвячено статті, монографії, у яких
висвітлюються неоднакові, іноді суперечливі погляди на
синтаксичну природу і функції словосполучень.
У розв’язанні цієї проблеми визначилося три основних
напрями. Основу першого напряму (що розглядає синтаксис як
науку про речення) заклав Ф.І.Буслаєв в «Исторической
грамматике русского языка».Представник другого напряму,
який розглядає синтаксис як науку про словосполучення, –
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П.Ф.Фортунатов – ”отстоював положення про те, що синтаксис
включає в себе як словосполучення, що являють собою
смислові єдності, утворені з двох і більше кількості слів, так і
речення. Саме він вважав, що речення є різновидом
словосполучення, яким і належить провідна роль у науці про
синтаксис.. До словосполучень, як зазначає А.П.Загнітко, “за
подібними аргументами належать утворення типу (була
весна),
номінативні
словосполучення
(синє
небо),
словосполучення однорідних членів…”. [2, 149]Отже,
представники цього напряму виділяли речення як “закінчене”
словосполучення.
Третій напрям презентує погляд В.В.Виноградова, який
обґрунтував неспроможність вчення про синтаксис в одному з
двох аспектів − або як про речення, або як про
словосполучення. Необхідно поєднати ці аспекти. Третій
підхід, як зазначає А.П.Загнітко, є психологічним, оскільки
містить тлумачення речення через його основну ознаку, яку
О.О.Потебня назвав "присудковістю" (пор.: темна ніч / ніч
темна), що призвело до виділення основної одиниці
синтаксису
−
речення.
Отже,
словосполучення
−
підпорядкована величина.[2, 87]
Вчений, аналізуючи зокрема атрибутивні відношення,
зазначає, що залежний компонент такого словосполучення в
межах
речення
є
завжди
означенням:
”З-поміж
словосполучень з атрибутивними відношеннями домінують
словосполучення з залежним компонентом, який виражає
узагальнену
ознаку
(прикметник,
займенник,
дієприкметник)”.Однак іменник може сполучатися з іншими
частинами мови, яким не властивий потенціал позначення
узагальненої ознаки. Це такі словосполучення: 1) іменник +
іменник без прийменника: гілка бузку; 2) іменник + іменник з
прийменником: сорочка в клітинку; 3) іменник + інфінітив:
бажання вчитися;
4) іменник + прислівник: кава по-турецьки.[2, 213-214]
Цікавим є аналіз А.П.Загнітком моделі “іменник + іменник
в родовому відмінку”, оскільки вона може реалізувати
атрибутивні й об’єктні відношення. Отже, означенням у такій
моделі залежний компонент виступає за таких умов: 1) головне
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слово називає предмет, а залежне − особу, якій цей предмет
належить: будинок батька; 2) головне слово називає частину
предмета, а залежне − весь предмет: дах будинку; 3) головне
слово називає особу, а залежне – заклад або колектив, до
яких ця особа має відношення: учитель школи, профорг
групи; 4) головне слово називає сукупність предметів, а
залежне − предмети, з яких ця сукупність складається: череда
корів, натовп людей; 5) головне слово характеризується
значенням опредмеченої дії, а залежне позначає діяча: наказ
директора; 6) головне слово називає ознаку, а залежне –
особу або предмет, яким властива ця ознака: синява неба,
цікавість учня.
Проаналізуємо
за
О.С.Мельничуком
атрибутивні
відношення, які презентовані керуванням, приляганням та
підрядносполучниковим підпорядкуванням (остання дефініція
подана самим дослідником)1) субстантивно-субстантивні:
портфель учителя; 2) субстантивно-прономінальні: зошит
його; 3) прономінально-субстантивні: хтось у шапці; 4)
субстантивно-нумеральні: угода трьох; 5) субстантивноадвербіальні: їзда верхи; 6)субстантивно-інфінітивні: уміння
спрямувати;
7)
субстантивно-вербальні:
свято,
що
наближається; 8) прономінально-вербальні: такий, що
зробить.[2, 48]Моделі №№3,4, на наш погляд, − цілісні
словосполучення
і
характеризуються
комплетивними
відношеннями. А “словосполуки” під №№ 7 і 8, на нашу думку,
взагалі є реченнями.
Проблемою визначення словосполучення, а саме
семантико-синтаксичними
відношеннями,
займалася
Н.С.Валгіна. Дослідниця зокрема зазначає, що “словоформи,
які становлять словосполучення, перебувають у певних
синтаксичних відношеннях, що базуються на основі взаємодії
лексичних значень цих слів та їхніх граматичних форм” [11,
с.41]. Отже, Н.С.Валгіна називає зазначені відношення
синтаксичними і поділяє їх на: 1) атрибутивні; 2) об’єктні; 3)
суб’єктні; 4) обставинні; а) означально-обставинні; б) часові; в)
просторові; г) причинові; ґ) мети.
Атрибутивні відношення побудовані на семантикограматичній взаємодії іменників з іншими частинами мови, а
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також з прийменниковими та безприйменниковими формами
іменників. Розглянемо ці моделі детальніше: 1) іменник +
прикметник: гарна дівчина, корисна робота; 2) іменник +
порядковий числівник: шостий будинок, перший похід; 3)
іменник + іменник + прийменникова / безприйменникова
форми іменників: лист з Ленінграда, звичка з дитинства.
Ці три моделі, як стверджує Н.С.Валгіна, передусім
спираються на загальне лексичне значення іменника – на його
предметність та на загальне лексичне значення тих частин
мови, які з ним поєднуються і які здатні позначати ознаку. На
відміну від вищезазначених моделей, останні (а саме: іменник
+ іменник) – це продукт дуже складних мовних змін та
перетворень. “Такі словосполучення... виникли з більш
складних синтаксичних об’єднань і народилися безумовно у
реченні. Основний шлях таких перетворень – пропуск
внутрішньої ланки побудови, напр.: альтанка, розташована
під горою → альтанка під горою. Те саме відбувається також
із словосполученнями: шашлик по-кавказьки ← шашлик,
приготовлений по-кавказьки”.[1, 325]
Необхідним, на наш погляд, є тлумачення концепції
семантико-синтаксичних
словосполученнєвих
відношень
О.Б.Сиротініною. Дослідниця зокрема вважає, що такі
відношення поділяються на атрибутивні, об’єктні та
різноманітні обставинні з можливою конкретизацією, а саме:
атрибутивно-присвійні,
обставинно-просторові
та
ін.
О.Б.Сиротініна наголошує на тому, що “в межах
словосполучення не можливі ні предикативні, ні апозитивні
відношення, ні відношення рівноправності (сурядність)”.
Оригінальною є думка О.Б.Сиротініної щодо часових та
причинових відношень у словосполученнях. Мовознавець не
виділяє їх взагалі, оскільки "вони не створюють цілісного
поняття і не є притаманні слову як вияв його валентності. Такі
відношення виникають тільки між словоформою (вільною) та
реченням".[4, 50] Пор.: Він прийшов вночі, Брат приїхав через
хворобу батька, що є не можливим у приїхати через хворобу
. О.Б.Сиротініна проводить паралель між смисловими
відношеннями та синтаксичними зв’язками. Дослідниця
зокрема наводить такі приклади у мові, коли одні й ті самі
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відношення можуть виражатися за допомогою різних
синтаксичних зв’язків, напр.: блакитноока дівчина – дівчина з
блакитними очима..
1.Валгіна Н.С. Синтаксис современного русского язика. – М.:
Высш. Школа, 1978. –439с. 2.Загнітко А.П. Теоретична
граматика української мови: Синтаксис. – Донецьк: ДонНУ,
2001. – 662с. 3.Загнітко А.П. Структурні і семантичні різновиди
українських синтаксичних інновацій// Лінгвістичні студії:
Зб.наук.праць. Випуск 11./ Укл.:А.Загнітко(наук.ред.)та ін. Донецьк: ДонНУ,2003.-Ч.1.-С.135-147 4.Сиротинина О.Б.
лекции по синтаксису руського язика. -М.:Высш.школа,1980. 141с.
Александра Лазуренко
Донецкий национальный университет
Проблематика жанра поэмы
Венедикта Ерофеева «Москва - Петушка»
Поэма Венедикта Ерофеева создана в преддверии русского
постмодернизма и явилась одним из самых спорных и
интересных произведений русской литературы XX века.
Именно в поэме «Москва-Петушки» появились первые
эстетические и поэтические тенденции
литературы
постмодернизма.
В нашей работе мы рассматриваем особенности поэтики
поэмы и в частности одну из основных категорий
литературоведения – жанр.
Определяющими категориями постмодернизма являются
следующие :
a) игра как организация смыслового поля произведения;
b) двойной код как вариации возможных трактовок смыла
произведения;
c) итертекстуальность как особенность и специфика
постмодернистской поэтики.
Выделяя
эти
главные
характеристики
искусства
постмодернизма, мы тем самым хотим подвести к более
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точному определению и трактовки жанровой специфики
произведения Венедикта Ерофеева.
Исходя из вышесказанного, мы обратимся непосредственно
к названию поэмы.
«Москва-Петушки» - поэма, определение самого автора,
вынесенное в заглавие произведения. Мы выделяем в связи с
заглавием
два
основных
значения,
определяющих
своеобразие произведения, как предтечи
русского
постмодернизма.
«Поэма», как интертекст,
связывающий произведение
Венедикта Ерофеева и поэму Н.В.Гоголя «Мертвые души».
Лирическая организация прозаического текста является
конститутивной чертой в определении поэтики жанра этих
произведений. Проблема жанрового
определения в
постмодернистской литературе осложняется. На смену
жанрам литературы приходят понятие о жанровых
разновидностях. В литературоведении складывается мнение о
разрушении жанра.
В настоящей работе анализируется понятие «жанр» и
рассматривается в непосредственном преломлении в
произведении В. Ерофеева.
Анализ этой литературоведческой категории приводит к
следующим выводам:
Жанр изначально является каноном,
определяющим
форму и
содержание
литературного произведения. В
дальнейшем функция жанра ослабевает и приоритетным
становится индивидуально-авторское начало.
В эпоху постмодернизма жанровые границы расширяются,
и произведения уже не имеют четкого жанрового
определения. Однако речь не идет о нивелировке категории
жанра, а о динамическом развитии жанровых форм.
Особенности развития жанровых форм мы рассматриваем на
примере поэмы «Москва-Петушки».
Жанровая
специфика
поэмы
заключается
во
взаимодействии лирического и эпического начал не только на
уровне организации текста поэмы, но и в организации
смыслового поля поэмы.
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Авторское определение жанра соотносится как с жанровой
организацией поэмы, так и со смысловым контекстом,
отсылающего читателя к произведению Н.В.Гоголя «Мертвые
души».
В своей работе мы опираемся на основные категории
литературоведения – жанр, поэма и на основные категории
постмодернизма – интертекст, игра.
Произведение Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»
является лироэпической поэмой содержащей в своей
смысловой основе определяющие концепты постмодернизма.
1. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. – М.,2001.
2. Лиотар Ж.-Ф. состояние постмодерна . - М., Спб., 1998. 3.
Липовецкий М.Н.Русский постмодернизм.- Екатеринбург. ,1999. 4. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – Спб.
,2000. 5. Эпштейн М. Постмодернизм. М, 2005

Олеся Ляшенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
mamusia@ukr.net
Оповідні модальності у прозі Мистецького Українського
Руху
Еміграційна українська література в Німеччині періоду МУРу
1945-1949 рр. нещодавно стала об’єктом вітчизняних
літературознавчих досліджень – серед них праці Ю.Шереха,
С.Павличко, Г.Грабовича, О.Астаф’єва, С.Матвієнко, Х.Басілії
та ін. У вітчизняному літературознавстві актуальним
залишається
питання
аналізу
наративних
практик,
використовуваних представниками МУРу. Темою статті, таким
чином, є дослідження наративних дискурсів у прозі найбільш
помітних прозаїків Мистецького Українського Руху, а саме у
творчості У.Самчука, І.Багряного, І.Костецького, Ю.Косача та
В.Домонтовича. На думку авторки, вибір наративних стратегій
митцями був значною мірою обумовлений їх літературно-
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критичними поглядами, що виявились у процесі дискусії про
„велику” літературу в 1945-1948 рр.
Вже суперечки з приводу подальшого розвитку літератури
виявили неможливість створення єдиної мистецької концепції
в середовищі письменників різних поколінь та мистецьких
уподобань. Доказом цього стали різновекторні концепції,
обґрунтовані в доповідях У.Самчука, О.Грицая, Ю.Косача,
І.Костецького та ін. на мурівських конференціях. Тому
провідний критик Ю.Шерех відзначив поділ мурівських
письменників на “органістів” та “європеїстів” тим самим
засвідчивши закономірне співіснування традиції і новаторства
в літературно-критичному дискурсі МУРу [3, 170]. Так, на
противагу консервативним поглядам У.Самчука, О.Грицая,
І.Багряного виголошений І.Костецьким та Ю.Косачем заклик до
орієнтації на сучасну літературну Європу звучить як протест
проти
офіційної
риторики
МУРу.
Інтерес
до
західноєвропейського художнього досвіду став логічним
продовженням тих тенденцій, що розвивалися на материковій
Україні у першій третині ХХ ст. і змогли активізуватися на
еміграції в умовах доступу до літератури, який не можна було
отримати в радянській Україні. Отже, спостерігаємо
поляризацію мистецьких вподобань, художніх практик. При
цьому залишається те, що єднає письменників-європеїстів з
консервативними митцями МУРу – це намагання створити
літературу, яка б могла дорівнятися до кращих набутків
літератури світової.
У наратологічному аспекті традиційне і модерністичне
письмо відрізняється за низкою ознак. Так, Л.Долежел
зазначає, що коли у творах „класичного” типу чітко
розмежовані плани мовлення наратора і персонажа, то для
модерністичного типу характерне явище розмивання кордонів
між текстом наратора й персонажа, поява невласне-прямого
мовлення персонажа або змішуванння дискурсу наратора і
дискурсу персонажа [5, 183]. Підтримує цю ідею Л.Долежела і
В.Шмід [4, 208], Ж.Женетт [1, 190-191], І.Папуша [2, 67-71].
Враховуючи погляди перелічених дослідників на зміну
наративних
практик
у
текстах
„класичного”
та
„модерністичного” типів, можемо підсумувати такі зрушення в
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наративній техніці в модерністичній прозі першої половини ХХ
ст.: в аспекті співвідношень між риторичними модальностями –
домінанта наративної модальності „говоріння” над „показом”,
звідси – явище інтерференції дискурсу наратора і персонажа,
багатоголосся, що творить складну модель інтра- та
інтертекстової комунікації, переважання персонального типу
нарації, переміщення точки зору з нараторської на
персонажну,
в
аспекті
сюжетобудування
–
нерідко
маргіналізація невербальних подій, які отримують функцію
перехідних містків між говорінням персонажів і наратора.
З наратологічної точки зору перелічені ознаки, зокрема їх
використання або невикористання в творі, маркують
приналежність того чи іншого тексту до традиційного чи не
традиційного, модерністичного типу дискурсу. З огляду на
здійснені раніше дослідження Юрія Шереха, С.Павличко,
Г.Грабовича та запропоновану зарубіжними наратологами
парадигму використання новітніх оповідних стратегій
пропонуємо розрізняти такі типи наративних дискурсів у прозі
представників МУРу: традиційні – у творчості У.Самчука,
Д.Гуменної; перехідного типу – у творчості І.Багряного,
модерністичні
–
у
прозі
І.Костецького,
Ю.Косача,
В.Домонтовича.
1. Женетт Ж.
Повествовательный дискурс // Женетт Ж.
Фигуры: В 2 т. / Пер. с фр. Перцовой Н. – М.: Издательство им.
Сабашниковых, 1998. – Т.2. – С.60-280. 2. Папуша І. Між
оповіддю і дискурсом: українська література в наративній
перспективі
//
Наукові
записки
ТДПУ.
–
Серія:
Літературознавство. – Вип.5. – Тернопіль, 1999. – С. 67-71. 3.
Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції //
Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: у 3т. – Х.,
1998. – Т.1. – С. 161-182. 4. Шмид В. Нарратология. – М.:
Языки славянской литературы, 2003. – 312с. 5. Doležel L. O
stuly moderni české prózy. Vystavba textu. – Praha: Nakladetelstvi
Československé Akademie vĕd, 1960. – 219s.
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Ганна Оленіна
Київський національний університет культури і мистецтв
Організація дозвілля підлітків засобами зарубіжної
літератури
Організація дозвілля підростаючого покоління є однією з
найважливіших соціальних та педагогічних проблем, що
вимагає системного дослідження і вирішення її на певному
рівні. Завдання педагогіки - розробити педагогічні технології,
спрямовані, з одного боку, на формування певних інтересів
підлітків, а з іншого – на створення сприятливих для цього
культурно-дозвіллєвих умов.
Актуалізація проблеми формування інтересу підлітків до
зарубіжної літератури вимагає переосмислення змісту
художніх творів, які передбачені шкільною програмою, а також
переосмислення культурно дозвіллєвої діяльності,
пов’язаної з формуванням особистості. У цьому зв’язку
культурно - дозвіллєва діяльність підлітків, яка здійснюється в
рамках літературних об’єднань та літературних гуртків на базі
районних Будинків Творчості має значні можливості у
збагаченні духовного потенціалу людини, формуванні
інтелектуальної та естетичної культури.
В сучасній педагогічній науці всебічно досліджується
дана проблематика. Аналіз наукових праць (Л.І.Божович,
В.О.Сухомлинського,
А.С.Макаренка,
С.Л.Рубінштейна,
Ю.А.Гусєва та ін.) засвідчує, що проблема формування
інтересу підлітків є багатоаспектною і пов’язана з комплексом
питань: з питаннями психологічного, культурного, духовного
розвитку особистості; аналізом суспільних умов життя дітей,
нерозривно пов”язаних з їх пізнавальною активністю та
діяльністю, і спрямованих на задоволення тих чи інших
інтересів.
Низький інтерес учнів до художнього слова –
надзвичайно
гостра
педагогічна
проблема
сучасного
викладання. Байдуже ставлення до літератури позначається
на їхньому загальному рівні читацької культури. Програмові
твори також не викликають інтересу. Причини такої тенденції
сховані в різних суспільних явищах: інформатизації,
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комп’ютеризації, засиллі телебачення тощо. У поле зору
сучасних дітей потрапляє розмаїття яскравих кліпів, рекламних
роликів, буклетів, біг-бордів, вражаючих слоганів тощо. На
цьому тлі в безперервному потоці інформації книга
сприймається ними як щось непривабливе і необов’язкове.
Часто вони просто психологічно не підготовлені до того, щоб
взяти книгу до рук і на деякий час поринути в читання,
відсторонившись від усього. Відсутня мотивація, відсутній
інтерес.
Тому, питання про читання взагалі та читання творів
зарубіжної
літератури
підлітками
набуло
особливої
актуальності в останній час.
Спостереження, які проводились на уроках зарубіжної
літератури свідчать про те, що виховання підлітків та
формування у них інтересу до зарубіжної літератури не
зводиться лише до освітньо-виховної співпраці зі школою.
Тому важливо використовувати нові педагогічні технології і
моделі організації позакласної роботи, які будуються на
активній інтелектуально-творчій діяльності підлітків.
Літературні гуртки
повинні бути інтегровані у
навчально-виховний процес школи. Тобто, їх діяльність, з
одного боку, будується на закономірностях організації
дозвілля, а з іншого – тісно пов’язана безпосередньо з
навчальним процесом. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити
триєдність функцій дозвілля підлітків: розвиваючої ( в тому
числі образотворчої, виховної), розважальної й рекреаційної
(відновлення сил – фізичних, інтелектуальних, емоційних).
Реалізація цієї ідеї потребує перегляду змісту, форм і методів
позакласної діяльності підлітків в умовах дозвілля. Аналіз
програмних творів з зарубіжної літератури у шкільних закладах
свідчить, що організація активної інтелектуально-творчої
діяльності ще не достатньо опрацьована і не набула
поширення на практиці. Отже, виникає необхідність розробки
нової організаційної, педагогічної та виховної моделі роботи
літературних об’єднань та літературних гуртків,
як
позакласних культурно - дозвіллєвих установ. Потребують
глибокого вивчення питання інтеграції інтелектуально-творчої
діяльності в процес навчання та в дозвілля підлітків,
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теоретичного узагальнення й вироблення рекомендацій до
застосування у практичній роботі цих позакласних культурнодозвіллєвих установ. Тим самим, позакласна робота як
складова навчально-виховного процесу може виконуватись не
тільки викладачами школи, а й фахівцями саме в галузі
організації дозвілля і культурно-дозвіллєвої діяльності.
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в
детском возрасте: Психологическое исследование.- М.:
Просвещение, 1968.-175 с. 2. Гусев Ю.А. Познание и
творчество.- Минск, изд-во «Университетское», 1987.90 с. 3. Ратушняк О.В. Ефективний засіб формування
читацької мотивації // Всесвітня література в середніх
навчальних закладах України.- 2005.- № 10.- с.13-16. 4.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.М.,1985.-679 с. 5. Сухомлинский В.А. Методика
воспитания коллектива.- М.; Просвещение, 1981.-192с.
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Диференційні і класифікаційні ознаки українських
питальних речень
На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки мало уваги
приділяється такому різновиду речень, як питальні. Природу
запитання тлумачать по-різному, а у визначеннях питальних
речень враховано здебільшого лише деякі їхні властивості. Не
зроблено і ґрунтовного опису функціонування питальних
конструкцій у системі синтаксичних одиниць української мови.
Немає загальноприйнятої класифікації питальних речень.
Переважно питальні речення досліджувалися в аспекті
формальної структури. Але речення, крім формальної, має
семантичну структуру, яка є результатом взаємодії
семантичного предиката і його аргументів, що заповнюють
його валентні позиції. У структурі речення та його
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функціонуванні існує такий вимір, який не може бути
з’ясований поза врахуванням специфіки ситуації, контекстного
оточення. Це – комунікативна будова речення, яка є
незалежною від формально-граматичної і семантичної. Вона
визначається мовним контекстом, комунікативним завданням,
що виникає в цьому контексті, щодо якого речення
зорганізовує порядок своїх компонентів і відбувається
наголошення певного елемента.У дослідженні проблеми
питальних речень українські науковці найбільше приділяють
увагу класифікації питальних речень (П.С.Дудик, А.П.Загнітко,
Л.О.Кадомцева, Н.В.Кондратенко, Н.В.Гуйванюк, С.Т.Шабат),
засобам оформлення питальності (П.С.Дудик, А.П.Загнітко,
Л.А.Булаховський, І.В.Борисюк, Н.В.Гуйванюк, С.Т.Шабат),
граматичним категорії питальних речень (Т.П.Ломтєв),
інтонації як одному із засобів вираження питальності
(І.В.Борисюк). Займалися цими проблемами і російські
дослідники ( Н.І.Жинкін, І.В.Бердник, І.П.Святогор). В основі
поділу мовлення на зазначені три ланки лежить
функціональний критерій, який є домінантним у визначенні
питального речення. М.У.Каранська вказує, що “питальними
реченнями думка повідомляється як запитання до когось, щоб
дізнатися правду про сказане, щоб одержати інформацію про
його існування” [4:21]. Таке визначення свідчить про те, що
питальне речення інформативне, оскільки ним передається
думка, та не враховано, що запитаня – це передусім
реалізація питального значення на комунікативному рівні. В
“Русской
грамматике”
за
принципом
комунікативної
ціленастанови
прості
речення
диференціюються
за
комунікативним критерієм. Питальні речення у своїй первинній
функції містять пошук повідомлення: мовець інформує про те,
що він хоче отримати інформацію від іншого. На думку
В.А.Бєлошапкової, чотири типи речень – розповідні, питальні,
спонукальні й оптативні – розрізняються на основі різних
критеріїв: розповідні, спонукальні й оптативні речення виділені
за модальним принципом, питальні – на основі існування
особливої форми думки – питання [8:525]. В українському
мовознавстві І.Р. Вихованець комунікативну спрямованість
ототожнює з метою висловлення, тому ми не будемо
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розмежовувати комунікативність і функціональність питальних
речень [1:146-147]. В академічному виданні “Сучасна
українська літературна мова. Синтаксис” за ред. І.К.Білодіда
типи простих речень виділяються за модальним принципом,
тобто питальні речення розглядаються як модальний різновид
простих речень [10:128-134]. Але питальні речення, як
зазначили І.І.Слинько, Н.В.Гуйванюк, М.Ф.Кобилянська,
виражають не тільки думку з іншою модальністю, а й зовсім
іншу форму думки – прагнення одержати інформацію.“Сучасна
українська літературна мова. Синтаксис” за ред. І.К.Білодіда
подає такий поділ, де питальні речення поділяються за
гносеологічним принципом на: 1) речення зі значенням прямої
питальності, яке полягає у встановленні реальності
висловленої думки, в очікуванні ствердної чи заперечної
відповіді або в одержанні нової інформації щодо предмета
питання; ці речення можуть мати також з’ясувальне або
уточнювальне значення; 2) речення зі значенням непрямої
питальності, в яких у формі питання виражене судженняповідомлення, так звані риторичні питання[1:128-134].
Поширеною є класифікація питальних речень за наявністю чи
відсутністю у складі речення питального слова. І.П.Распопов
зазначає, що за характером і призначенням у мовленні дуже
виразно
протиставляються
речення
з
питальними
займенниками і речення, оформлені як питальні тільки за
допомогою інтонації [7;35]. Але як вказують Н.В.Гуйванюк і
С.Т.Шабат, така класифікація має дещо загальний, поверховий
характер і вигідна тільки для формального розмежування
питальних речень [2;12].Часто систематизація питальних
речень
ґрунтується
на
багатоплановості
вивчення
інтеррогативних структур. В.А.Бєлошапкова розрізняє питальні
речення за: 1) формальною організацією (питальність
виражається
спеціальними
словами
–
питальними
займенниками чи питальними частками); 2) інтонацією; 3)
типом питання й очікуваною відповіддю: загальнопитальні й
частковопитальні; 4) значенням: власне-питальні й невласнепитальні речення [8;525].Основними ознаками при класифікації
питальних побудов, на думку Н.В.Гуйванюк і С.Т.Шабат,
повинні
виступати
передусім
загальна
питально-
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функціональна настанова і модальне значеня запиту як
універсальної категорії питальності. Ці дослідники питальні
речення диференціюють за такими ознаками: 1) за
комунікативно-функціональним
спрямуванням:
власнепитальні та невласне-питальні реченні; 2) за формальносинтаксичною організацією, що дозволяє виділити структури з
питальним компонентом і без питального компонента; 3) за
типом
запитання
і
передбачуваною
відповіддю
–
загальнопитальні та частковопитальні [2;14].
Цікавим є поділ питальних речень, використовуваних в
українському поетичному мовленні, Н.В.Кондратенко на грунті
співвідношення первинних і вторинних значень питальних
речень. 1) речення, в яких домінує основне значення,
поділяються на гносеологічні й гіпотетичні; 2) речення, в яких
домінує вторинне значення, поділяються на питанняповідомлення, зображувальні й риторичні питання [5:3].Ми
дотримуємося класифікації питальних речень А.П.Загнітка,
який поділяе їх на: 1) власне-питальні – речення, в яких
мовець спонукає співбесідника відповісти на запитання; 2)
питально-стверджувальні – речення, що містять і питання і
відповідь на нього; 3) питально-заперечні – речення, в яких
заперечується висловлене в самому питанні; 4) питальнориторичні – речення, на поставлене питання яких не
вимагається відповіді; 5) питально-спонукальні – речення, в
яких спостерігається спонукання співрозмовника до певної
дії.З гносеологічного погляду питальні речення, встановлюючи
зв’язок висловлених у них думок з об’єктивною дійсністю,
мають власне внутрішнє членування. Отже, питальними
реченнями називаються речення, в яких за допомогою
інтонації, спеціальних слів або словопорядку мовець виражає
своє прагнення одержати, підтвердити або заперечити
інформацію. Питальне речення може розглядатися як
специфічна граматична категорія, як окремий функціональнокомунікативний та модальний різновид речень.
1. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису
української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 224с. 2. Гуйванюк
Н.В., Шабат С.Т. Питальні речення в сучасній українській мові.
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– Чернівці: Рута, 2000. – 66с. 3. Загнітко А.П. Український
синтаксис . – К.: ІЗМН, 1996. - Т.2. – 202с. 4. Каранська М.У.
Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: Либідь,
1995. – С.15. 5. Кондратенко Н.В. Питальні речення в
українському поетичному мовленні: Автореф. канд. філол.
наук. – Одес.нац університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2001.
– 16с.
Александра Самсонова
Донецкий национальный університет
Gabriella_19@mail.ru
Мотив Рождества в романе Т. Гарди «Под деревом
зелёным»
Одним из мотивов в романе Т. Гарди «По деревом
зелёным» является мотив Рождества. Автор начинает своё
повествование с зимы. И это не случайно. 25 декабря по
старому стилю или 7 января по новому тилю христианская
церковь ежегодно празднует великое событие Рождества
Христова, которое, как отмечено в «Законе Божьем», является
торжеством примирения человека с Богом, предвозвещением
искупительного подвига Сына Божьего и обновления
пораженной грехопадением человеческой природы [6, 691692].
Тропарь, глас 4 гласит: «Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума…» А также Кондак, глас 3:
«Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп
Неприступному приносит; ангели с пастырями славословят,
волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родился
Отроча младо, превечный Бог»[4, 151].
Рождество Христа символизирует начало нового этапа в
жизни человечества и является основой для прочих
христианских праздников.
Рисуя «морозную и звёздную ночь под рождество»[1, 3],
Гарди искусно использует образы-символы природы. Так с
древности дерево является символом жизни, основой
мироздания[3, 398-405]. Однако, помимо общей семантики

113

образа дерева многие из них обладают собственной
символикой.
Анализируя отрывок текста, которым начинается роман:
„Когда налетает ветер, ель явственно стонет и всхлипывает,
раскачиваясь под его порывами; падуб скрежёщет, колотя
себя ветками по стволу; ясень словно шипит...” [1, 2], – видим,
что Гарди акцентирует внимание именно на деревьях
связанных с именем Христа.
По словам К. Королёва, ель, согласно христианской
символике – дерево, из которого должны были изготовить
крест для распятия Христа[2, 128]; листья падуба –
олицетворение тернового венца, ягоды – кровь Христова[2,
134]; ясень – растение, выросшее из земли, окроплённой
кровью[2, 137].
Автор
начинает
свой
роман
с
описания
предрождественского вечера, когда всё находится в ожидании
рождения Спасителя. Согласно поверию, в период с 16 до 24
часов ночи возрастает демоническая активность. В природе
наблюдается борьба между добром и злом. И Гарди тонко
передает это состояние: «Чёрно-серебристые берёзы с
метёлками сучьев,… изрезанный черными бороздами вяз –
все они рисовались плоскими чёрными контурами на фоне
неба, усыпанного трепетавшими как мотыльки, белыми
звёздами» [1, 3].
Здесь опять прослеживается глубокая символика. Берёза –
дерево, в котором обитает нечистая сила, а вяз – символ силы
и опоры верующих [2, 125-127]. В этом противопоставлении
берёзы и вяза автор подразумевает борьбу добра и зла. И не
случайно, она изображается на фоне звёздного неба, а
«небо», - как отмечает В.Л. Телицын, – обладает
положительной семантикой». Помимо этого, небо является
крышей мира, местом обитания Бога, оно «все видит, всё
ведает» [2, 388].
И на небе мы наблюдаем неотъемлемый символ
Рождества – звезду. Библия знает «благую» звезду –
Вифлиемскую, под которой родился Иисус Христос и которая
привела к его яслям волхвов: «Се, звезда, которую видели они
на востоке, шла перед ними, как наконец остановилась над
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местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они
возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом,
увидели Младенца с Мариею, матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и открыв сокровища свои, принесли ему
дары: золото, ладан и смирну (Мф. 2:9–11)» [5, 6].
У Гарди небо усыпано белыми звёздами, трепетавшими,
как мотыльки. Используя это сравнение, автор как бы
намекает на «приход в мир Мессии» [2, 213], которому
прийдется пройти трудный и опасный путь ради спасения
человечества
(с
древности
мотылек
олицетворяет
непознанное, связанное с риском для жизни [2, 384-385]).
По
установившемуся
в
Меллстоке
обычаю
в
рождественскую ночь церковный хор обходит всех жителей,
поздравляет их с Праздником, исполняя рождественские
псалмы. «Было около двенадцати, когда музыканты зажгли
фонари и тронулись в путь. Снег перестал, взошла луна…
Ветер стих… Вокруг царило безмолвие; лишь изредка из
Иелберийского леса доносился лай лисы или, шурша в траве,
удирал с дороги кролик» [1, 13].
Описание рождественской ночи показывает, что к полуночи
успокаивается природа. Исчезают на наших глазах остатки
нечисти. Лай лисы (олицетворение в христианстве
дьявольских козней [2, 199]) доносится лишь изредка. Кролик
(образ которого, по словам К. Королёва, связан с нечистой
силой [2, 185-187]) удирал с дороги.
Побеждает добро. Природа готова к встрече Спасителя.
1. Гарди Т. Под деревом зелёным (пер. Бобровой Р. И
Высоцкой Н.). – М.: Художественная литература, 1970. – 108 с.
2. Королёв К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М.:
Мидгард, 2005. – 608 с. 3. Мифы народов мира.
Энциклопедия: в 2-х т./ Гл. ред. Токарев С.А. – М.: Сов.
Энциклопедия, 1991. – Т.1.–671 с. 4. Молитвослов (по
благословению
Преосвященнейшего
Епископа
Екатеринбургского и Верхотурского Никона). – СПб.:
Общество святителя Василия Великого, 1996. – 480 с. 5.
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. – М: Сретенский
монастырь, 2002. – 672 с. 6. Слободской С. Закон Божий для
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семьи и школы. – Свято-Троитская Сергиева Лавра, 1997. –
713 с.

Солонець Вікторія Іванівна,
Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка
Риторика сексуальності в газетному дискурсі
У доповіді використані результати розвідки на тему
«Гендерний аспект мовної діяльності журналістів». Одним із
завдань дослідження є спроба проаналізувати риторику
сексуальності (головного причинного поля всіх учинків і
мотивів за Фройдом) на сторінках українських друкованих ЗМІ,
використовуючи психоаналітичну інтерпретацію текстів. У
даному випадку нас цікавитиме визначення тематичних
особливостей риторики сексуальності шляхом аналізу
журналістських текстів. Варто зазначити, що обізнаність із
риторикою сексуальності допомагає журналістам робити свої
тексти цікавішими, спонукає їх програмувати і передбачувати
реакцію читача на текст.
Спочатку зробимо кілька важливих зауваг, які
складають підґрунтя у вирішенні практичних завдань. Про
особливості журналістських текстів з точки зору гендерної
лінгвістики слід говорити у площині сексуальності й еротизму
як культурної реальності, форми тілесної комунікації одного
тіла з іншим[3, 2]. Тому ми вдаватимемося до активного
споживання фройдівського пансексуалізму. Адже, як відомо,
Фройд пояснював усі аспекти людського існування через
сексуальність. Втім, класичний психоаналіз, сформований
працями З. Фройда, виявив модерну психоаналітичну цінність
тексту, звернув увагу на необхідність осмислення несвідомої
творчої активності[2, 7]. Основний зміст класичного
психоаналізу мав новий девіз культу свідомості, яка зіткнулася
зі світом несвідомого. Безперечно, далеко не до всіх
журналістських текстів можна застосувати теорію дослідження
несвідомого.
Тому
зупинимося
на
психоаналітичній
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інтерпретації окремих текстів. Суть психоаналітичної
інтерпретації полягає у пошукові прихованих «низьких»
бажань. А отже розглядаємо головне причинне поле всіх
учинків і мотивів –– сексуальність.
Але перш ніж аналізувати риторику сексуальності в
газетному дискурсі, варто з’ясувати, що ми розуміємо під
терміном «сексуальне». На початку своєї лекції про
сексуальне життя людини Фройд, зокрема, сказав таке: «У
повсякденному житті для всяких практичних потреб, цілком
досить знати, що сексуальне –– це щось пов’язане з різницею
статей, зі статевим потягом і його задоволенням, із
продовженням роду, а водночас це речі непристойні, які
годилося б ховати від чужого ока»[4, 302]. Саме цим
визначенням можна керуватися, визначаючи тематичні
особливості риторики сексуальності.
Наприклад,
у
фройдівському
визначенні
«сексуального» йшлося про «продовження роду».
Спробуємо проілюструвати в якому ракурсі це явище
з’являється на сторінках газет. Звернемося до теми
збільшення допомоги при народженні дитини. Інколи
доводиться спостерігати, як журналісти роблять не досить
коректні висновки. Так, авторка матеріалу із заголовком «У
Черкасах більше народжують, в тому числі –– жінки після 35
років» інформує читачів, що «…стає більше жінок, які
зважуються народити після 35 років» і резюмує: «Не
виключено, що це пов’язано з виплатою соціальної допомоги
при народженні дитини». («Прес-Центр» –– 2006. –– 25
жовтня –– С. 2) Таким чином, журналістка з великим успіхом
демонструє свою обізнаність із глибоко вкоріненим
стереотипом. Мається на увазі щось на кшталт: «після 35 уже
пізно, небезпечно і ризиковано». Мовляв, на подібний подвиг
жінки можуть зважитися тільки через можливість отримати
соціальну допомогу. Чомусь не йдеться про те, що жінки
вирішують народити (роблять свідомий вибір). Саме
вирішують, а не зважуються. Проте, слово «зважуються»
може мати приховане негативне забарвлення. У словнику
знаходимо: «Наважитися, зважитися –– переборюючи вагання
і побоювання, набратися рішучості для здійснення якогось
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учинку». Серед синонімів подибуємо, зокрема, такі слова, як
рішитися, насмілитися, посміти, перемогтися, ризикнути,
осмілитися і обісмілитися (знайти в собі сміливість на якийсь
учинок). Але словникові визначення не можуть дати повної
картини слововживання, адже в них не завжди фіксуються всі
відтінки конотативних значень. За Ю. Апресяном конотація ––
це узаконена в певній мові оцінка об’єкта дійсності, іменем
якого є дане слово, а конотацією лексеми називаються
несуттєві, однак стійкі ознаки позначуваного ним поняття, які
втілюють прийняту у даному мовному колективі оцінку
відповідного предмета чи факту дійсності. Вони не входять
безпосередньо до лексичного значення слова і не є
наслідками чи висновками з нього[1, 157]. Можна висловити
здогад, що саме конотативним може бути значення «така собі
екстремалка, майже героїня, яка ризикує власним життям» у
іменника «жінка» у реченні «жінка, яка зважилася
народжувати після 35». Тобто, здивування, захоплення і
нерозуміння водночас.
Чи не найнебезпечнішим є стереотипне уявлення про
пологи, як про таку собі «страшилку», мало не трилер, що
мусить вразити, налякати, викликати почуття жалю тощо. У
«Газеті по-українськи» у рубриці «Люди» читаємо текст про
художницю з хутора Бондарі, що на Рівненщині. У
підзаголовку журналістка зазначає: «Художниця Ганна
Трофимчук народила сина в 45 років», програмуючи тим
самим читачів на те, щоб вони цікавилися не творчістю жінки,
а її незвичними, «не такими як у всіх» пологами. Далі можна
прочитати, зокрема, таке: «…Родила його тяжко, кєсарєво
робили. Фельдшерка у сорок п’ять років і вагітніти не радила.
Ще й Івась у животі лежав неправильно. Кровотеча дві сутки
не вщухала, ледве порятували мене». («Газета поукраїнськи» –– 2006. –– 22 вересня –– с.28) Ці ж рядки
винесені «ліхтариком» на шпальті вгорі, біля назви рубрики,
щоб звернути увагу читачів на важкі пологи. Цікаво, якби
пологи пройшли без ускладнень, журналістка описала б їх так
само детально?
Таким чином, пошук будь-якої, навіть найменшої,
сенсації і прагнення заволодіти максимальною увагою читачів
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призводить до того, що журналісти мимоволі (чи свідомо)
значною мірою сприяють поширенню безлічі стереотипів,
пов’язаних із пологами, заважаючи таким чином нормальному
плину життя та знижуючи ефективність очікуваного
результату. Йдеться переважно про тексти, що написані
жінками…
1. Апресян Ю. Коннотации как часть прагматики слова. //
Апресян Ю. Избранные труды в 2 томах. Интегральное
описание языка и системная лексикография. –– М.: Школа
«Языки русской культуры», 1995. 2. Зборовська Н.
Психоаналіз і літературознавство: Посібник. –– К.:
«Академвидав», 2003. 3. Ставицька Л. Мова і стать. // Критика.
–– 2003. –– Число 6. 4. Фройд З. Вступ до психоаналізу. К.:
Основи, 1998.
Анна Терехова
Донецкий национальный университет
Проблема ритмической организации прозаического
повествования (на материале Петербургских повестей
Н.В.Гоголя)
Одним из самых важных вопросов литературоведческой
науки был и остаётся вопрос метода избрания верного пути
изучения литературного произведения. Бесспорно одно анализ художественной литературы как произведения
искусства должен означать, прежде всего восприятие и
изучение литературного произведения в его целостности, в
единстве его содержания и формы.
Основой данной работы является то обстоятельство, или
даже то необходимое условие ценности и значимости
художественного произведения, которое можно выразить
словами
В. Шмида: «…для того, чтобы произведение
вызвало у читателя эстетическую установку, автор должен
организовать
повествование
таким
образом,
чтобы
содержательной
стала
сама
манера
повествования.
Преобладание эстетической функции требует, чтобы
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тематические и формальные элементы друг друга
мотивировали, способствуя в познавательном и чувственном
взаимодействии
образованию
сложного
эстетического
содержания»[6;37].
Исходя из такой формулировки необходимого события
содержания и формы «эстетического объекта» невольно
возникает
вопрос
–
что
же
способствует
взаимопроникновению содержания и формы, наделяя жизнью
художественный текст. В ответ, говоря словами В. Станевич:
«именно
ритм
расставляет
по
местам
элементы
изобразительности, подчиняет их единству замысла, придаёт
им эмоционально-мелодический разбег и устремлённость».
«Ритм повествования – один из крепких узлов, связывающий
пласты содержания и формы» (Н.К.Гей) [Цит. по 3];
Но обратимся теперь к т.н. учебнику по теории
повествования. В своём труде «Нарратология» В. Шмид
последовательно освещает проблемы теории повествования:
нарративность,
фикциональность,
эстетичность
повествования, коммуникативные инстанции, точки зрения,
нарративные уровни и т.п. При этом в данной книге, которая
«представляет собой систематическое введение в основные
проблемы нарратологии»[6;3] нельзя найти какую-либо
дефиницию ритма, как мы уже выяснили, организующего
повествование, хотя автор «Нарратологии» затрагивает одну
из самых сложных, интересных и актуальных проблем –
проблему соотношения ритма стиха и ритма прозы, предлагая
путь её разрешения только посредством анализа звуковых
поворотов на уровне смежности слов в синтаксических
единицах.
И здесь как нельзя кстати вспоминаются слова А. Белого:
«смысл не в синтаксисе, а в ритме» [2;226]
Ритм, как мы уже выяснили, есть упорядочение звукового,
словесного и синтаксического состава речи, определенное её
смысловым значением.[1;11] Отражением закономерности
ритма является метр. Метр – то, чем измеряется ритм.
Как сказал бы А.Белый, «Метр – механизм, а ритм –
организм стиха...», стиха, а что же с прозой?
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В прозе все несколько сложнее, чем в поэзии. Методика
анализа ритма прозы, а перед этим – его «показа» и
доказательства, что он есть, разработана совсем не так как в
случае со стихами.
Тем не менее, наличие ритма в прозе признаётся многими
писателями, поэтами, литературоведами. Другое дело, что
действительно, проза есть проза, а стихи есть стихи, и ритм
прозы совсем не то, что ритм стиха. Все дело в способе
организации речи.
Художественная
речь
это
не
столько
передача
информации, сколько выражение и сообщение определенного
состояния, организация эстетического переживания. То, что
невыразимо в прозе могут передать стихи и наоборот; для
описания и трактовки понятия ритм прозы, для выявления
качества этого понятия необходим анализ большего
количества
литературных
текстов
с
акцентом
на
индивидуальный авторский стиль и, соответственно,
проявляющих индивидуальный ритм каждого прозаического
текста, следовательно –
2) в системе литературоведческих категорий ритм
соотносится со стилем как внутреннее/внешнее – исследуя
художественное произведение в его целостности, мы
анализирует ритм, постигая смысл через слог.
3) если кратно охарактеризовать роль ритма в анализе
художественного повествования, то главным преимуществом
такого анализа является возможность наблюдать творческий
процесс;
4) для этого нужно, прежде всего, подчеркнуть, что ритм
прозаического произведения как художественного целого
проявляется не только в организации речи автора, в языке
текста, но складывается на всех уровнях художественной
системы: речевом, сюжетном, повествования, образной
системы,
пространства
и
времени,
тематическом.
Предложенный тип анализа может быть применим при
рассмотрении ритма любого прозаического произведения, а
не
как специальный метод, позволяющий описать
«ритмическую прозу».
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5) но, исходя из того, что предметом данной работы
является
ритмическая
организация
прозаического
повествования Петербургских повестей как художественного
целого, в исследовании были затронуты все указанные
уровни, что позволило осуществиться попытке описания
особенностей ритмической организации повествования в
«Невском проспекте», «Шинели» и «Записках сумасшедшего»
,и проследить, как в цикле петербургских повестей идёт
развитие от стройного и всеобъемлющего «Невского
проспекта», где заявленные две повествовательные маски,
которые равномерно чередуются и синтезируются в
последней повести цикла – «Записки сумасшедшего», где
эпическое сменяется на лирическое, а голос героя ближе
всего к голосу автора.
1. Арустамова А.А. Ритм прозы И.С. Тургенева: Автореф.
дисс...канд.филол.наук:10.01.01/Уральский
госуд.ун-т.Екатернбург,1998.-20с. 2. Белый А. Мастерство Гоголя – М. –
Л., 1934. 3. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М.,
1982. – 368 с. 4. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М., 1978. – 398с.
5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1999 –
334с. 6. Шмид В. Нарратология. – М., 2003. – 312с.
Катерина Філіпповська
Донецький національний
університет
Шевченко і мій родовід
Сама історія підказує нам, що без минулого немає й
майбутнього. Не можна давати правильну оцінку сьогоднішнім
подіям не знаючи ,що стало їх основою, їх причиною. А це
означає неможливість прослідкувати історичний процес від
самого початку й прогнозувати його наслідки, найбільш точно
та адекватно моделювати майбутнє. А найжахливе те, що
людям властиво повторювати ті ж самі помилки багато разів. І
це приводить до виникнення складностей та неприємностей,
яких було б легко уникнути ,знаючи яким шляхом розвивається
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і йде історія. Тому для кожної людини дуже важливо знати про
своє коріння.
Працюючи над цією роботою, я прослідкувала свій родовід і
дізналася, що я - рідня великого українського письменника
Тараса Григоровича Шевченко.
Я дізналася, що у Тараса була рідна сестра-Катерина. Саме
за її родом пов'язаний мій родовід.
Сестра
Тараса
Григоровича
Шевченка,
Катерина,
народилась у 1804 році. Вона була найстарша з дітей, тому
доглядала менших братів і сестер. Зокрема, Тараса, коли
померла їх мати. У 1823 році Катерина вийшла заміж за
кріпака з Зеленої Діброви Красицького Антона. У них в сім'ї
народився хлопчик Максим - батько моєї прабабусі, Красицької
Олександри Максимівни.
Шукаючи кращої долі, Красицький Максим Антонович
приїхав
зі
своєю
родиною
на
Херсонщину
(нині
Кіровоградщина). У нього були три доньки: Катерина, Ярина і
Олександра.
Там у 1899 році, Олександра одружилась з Філіпповським
Сергієм Сергійовичем, і у них народився хлопчик - мій прадід
Дем'ян Сергійович (тут і почалось зближення родів Шевченка і
Філіпповських). Дитинство його пройшло у селі Машоріно
Кіровоградської області. Мій прадід був дуже освіченою
людиною, вчився у гімназії з натхненням, любив літературу,
багато читав. Кожне літо мій батько, Сергій Олександрович,
приїздив до свого діда Дем'яна у Знаменку. Там вони багато
спілкувались. Мій батько дуже любив свого діда, пригадує, як
він читав йому напам'ять багато віршів, оповідань, уривків з
„Кобзаря". Мій батько згадує свого дідуся з повагою за те, що
він був волелюбною і сильною людиною.
Про це говорить той факт, що прадід не прийняв революції
1917 року говорячи, що вона не справедлива і не приведе ні
до чого позитивного, незважаючи навіть на тиск зі сторони
влади (його позбавили державної пенсії) він залишився все ж
таки при своїх поглядах. Саме через це, будучи дуже розумною людиною, він був змушений заробляти на життя шиттям
взуття.
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У 1917 році, коли почалась революція, до Знаменки з Києва
приїхала зі своїми батьками Корж Лідія Антонівна. У Знаменці
вони зустрілись з моїм прадідом і створили сім'ю. А у 1923 році
у них народився мій дідусь Філіпповський Олександр
Дем'янович. Його молодість припадає на воєнні роки. Та він
все ж таки встиг закінчити дев'ять класів міської школи. Ясно
пам'ятає, як німці обстрілювали місто Знаменку, в якому він
знаходився під час окупації разом з батьками, сестрою та
молодшим братом. А після звільнення радянськими військами
Знаменки, він переїхав на Донбас, для відбудови підприємств.
Сюди ж у 1952 році з Воронежа приїхала Дубова Наталя
Федотівна. Вона вийшла заміж за мого дідуся у 1953 році.
Вони жили у місті Чистякові (нині Торез) і важко працювали на
шахті „Червона зірка". А у 1956 році у них народились хлопці
близнюки: Сергій (мій батько) та Євгеній. У їх родині дуже
шанувалась пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Мій дідусь
розповідав своїм синам про деякі цікаві випадки з життя
письменника, читав їм багато його творів. В їх сім'ї шанували
збірку оповідань Тараса Григоровича Шевченка „Кобзар", який
подарувала Ярина (онучка Шевченка) моєму дідусю зі своїм
автографом ( „Кобзар" було видано у 1950 році). Тому мого
батька і дядька з дитинства привчали до поезії та живопису
(тому, що Тарас Григорович Шевченко був ще і видатним
художником). Вдома у дідуся висить репродукція картини
Тараса Шевченка „Катерина".
Хлопці навчались у міській школі. А після закінчення
восьмого класу мій батько вступив до Горлівського
автотранспортного технікуму, який закінчив у 1975 році з
відзнакою. А дядько закінчив Торезький гірничий технікум.
Коли хлопцям виповнилось по 19 років, їх забрали до армії.
Сергія - у Ленінград (нині Санкт-Петербург), а Євгена - до
Польщі. Їм дуже подобалась військова служба. Мій отримав
звання сержанта, а дядько - молодшого сержанта.
Сергій повернувся на Батьківщину у 1977 році і почав
працювати інженером служби безпеки руху у АТП 11467 і
водночас вступив в Горлівський автотранспортний інститут,
який закінчив у 1985 році з відзнакою.
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У 1982 році мій батько одружився з Удєєвою Ольгою
Євгенівною (моєю матір'ю). А у 1983 у них народилась перша
дитина Євгенія (моя старша сестра), а у 1988 - народилась я.
В цьому році Тарасу Григоровичу виповнилося б 190 років.
Його численні нащадки , за лінією братів та сестер , живуть у
різних куточках України і ,навіть, у різних куточках світу. Деякі з
них присвятили своє життя збереженню пам'яті Великого
родича.
Наприклад,
Красицька
Тамара,
правнучата
племінниця Тараса Шевченко, є директором національного
музею імені Тараса Григоровича Шевченка в місті Києві.
Я живу не у Києві, та навіть не у Каневі, де похований
Шевченко, а у Донецьку. Я вважаю за потрібне пам'ятати мій
родовід і в майбутньому бажаю внести свій вклад у
збереження пам'яті великого Кобзаря.
Час
лине
швидко,
дерево
Шевченкового
роду
розростається. Вже підростає дев'яте покоління. По білому
світу родичів близько півтори тисячі, серед яких є металурги і
шахтарі, письменники і музиканти, вчителі і лікарі, хлібороби і
військові, а деякі з цих людей, навіть, і не знають свого ко
ріння.
1. Бабишнік О.К. Шевченкова мова: До 175 річчя від дня
народження Т.Г. Шевченка.-К.: Знання, 1989. 2. Барка В.
Правда Кобзаря, - К:, 1961. 3. Білецький П.О. Апостол України:
Життя і творчість Тараса Шевченка, -К.:Стипок,1998. 4.
Красицький Дмитро Юність Тараса, - М, 1964. 5. Кудряцький
А.В., Швец Г.А. Шевченківський словник: У 2т.- К.: 1978.
Ольга Шевчук
Донецький національний університет
Психолінгвістичні чинники білінгвізму
Як відомо, у постколоніальний період свого розвитку
Україна ввійшла з тяжкою спадщиною попередньої доби –
деформованою мовно-культурною ситуацією, що виявляється
у поширенні у країні двох мов, кожна з яких претендує на всю
повноту функції.
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Масова двомовність України є наслідком тривалого процесу
монокультурної асиміляції, тимчасовим перехідним етапом від
української до російської одномовності. Здобуття державної
незалежності спинило цей рух десь на середині відстані. У цій
непевній і хиткій позиції ми залишаємося й досі, тоді як
завдання збереження й зміцнення самостійності потребує
рішучої зміни вектора двомовного розвитку.
Одним із наслідків явища двомовності є втрата особистістю
національної самосвідомості, роздвоєння внутрішнього світу
мовця. На думку дослідника Т. Возняка: “Повного забуття
старого і входження в нове немає. Людина надовго, а,
зазвичай, назавжди залишається в певному “між” [2, 107].
На нашу думку, проблему двомовності необхідно
розглядати саме з погляду її впливу на психіку конкретної
людини. Збалансована двомовна ситуація була б можлива у
тому випадку, якби більшість членів деякого соціуму володіли
б обома мовами в однаковій мірі, використовували б їх в будьяких мовних ситуаціях, з легкістю переключалися б з однієї
мови на іншу, не змішуючи при цьому системи різних мов.
Однак, на думку таких авторитетних лінгвістів, як Б. Гавранек,
А. Мартіне, Є. Хауген, повне і автономне (без змішування мов)
володіння двома мовами перевищує психічні можливості
звичайної людини.
Лінгвісти
В. Іванишин
та
Я. Радевич-Винницький
стверджують, що після генного коду найважливішим є мовний
код [4, 113]. Для більшості мовців України характерним є так
зване перемикання коду, тобто перехід з рідної мови на мову
співрозмовника, що свідчить про почуття меншовартості в
конкретного індивіда через ослаблення мовного імунітету та
втрату престижу мови. Така мовна поведінка має місце не
лише на побутовому рівні, але й у діловому спілкуванні. Вона
не знімає почуття дискомфорту, яке виникає під час
спілкування двох чи більше індивідів різними мовами. У
більшості випадків незручно почуває себе той, хто говорить
українською мовою, і саме він переходить на мову
співрозмовника.
Мовна свідомість людини, яка послуговується двома
мовами, може бути охарактеризована як метамовна. На цей
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феномен звертає увагу Ренцо Тітоне, аналізуючи роль мовної
свідомості у процесі перемикання кодів [6, 446]. Ідеться про
рефлективну здатність білінгва порівнювати різномовні явища,
функціонально диференціювати їх, розвиваючи в себе
метакогнітивну здатність поперемінного чи одночасного
існування в двох мовних світах. Така ситуація пов’язана з
проблемою єства та мовного людського ego. Воно контролює
та синтезує різні вербальні типи поведінки, співвідносні з
відповідними мовними кодами, врівноважує сприйняття
індивідом двох мовних карт світу.
З двомовності та частково двокультурності великого масиву
суспільства виникло таке явище, як суржик (хаотична
українсько-російська мовна мішанина), а також з цими
процесами, на нашу думку, треба пов’язувати стан
напівмовності. Напівмовність – це двомовність із неповним
рівнем мовної компетенції в обох мовах [1, 151].
Дослідники вважають, що мовленнєва неповноцінність
зумовлюється соціально (рівнем освіти, мовною політикою
держави тощо). Для напівмовців змішування та перемикання
кодів є органічним процесом, у якому обидві мови
сприймаються як одне комунікативне середовище. Суржик
відзначається насиченістю іншомовними елементами й
певним станом мовної свідомості: стирається межа між двома
кодами, фактично зникає етнічна прив’язаність. Мовну
ситуацію, у якій обидві мови зливаються й починають
ототожнюватися мовцем, Н. Мечковська розглядає як
суміщену двомовність [5, 247]. Але оскільки межа між мовами
стирається й утворюється своєрідний гібрид, то говорити про
двомовність як таку не слід. Таким чином відбувається втрата
мови й культури.
Ми абсолютно погоджуємося з харківським філософом
Тарасом Возняком, який чи не єдиний представник сучасної
гуманітарної еліти поставив проблему суржику в контекст
конкретного людського існування: “... ми не можемо не бачити
того, що суржикові варіанти стали мовою для мільйонів
людей... Принаймні навіть з чисто гуманних міркувань ми не
маємо права відмахуватися від них...” [3, 345]. Людині, що
говорить суржиком дуже важко змінити своє мовлення, адже
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для цього треба перебудувати свій звичний мовний світ, а це
завдання, зазвичай, є нелегким для індивідуальної
психологічної екзистенції. Миттєве виправлення мовного світу
є, фактично, неможливим, а тому лінгводидактичні принципи
викорінення суржикової мови повинні бути якомога
коректнішими.
Отже, явище двомовності є надзвичайно нестабільним як у
мовному, так і в культурно-політичному аспектах. Як наслідок –
виникає явище суржику та напівмовності, тобто ми маємо
справу з мовною некомпетентністю мільйонів українців, які
потрапили в залежність від історичних реалій.
1. Ажнюк Б. Мовна єдність нації. – К., 1999. – 421 с. 2.
Возняк Т. Відродження івриту та української. Онтологічні
підстави та наслідки // Сучасність. – 1992. – № 8. – С. 107-112.
3. Возняк Т. Тексти і переклади. – Харків,1998. – 345 с. 4.
Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. –
Дрогобич,1994. – 384 с. 5. Мечковская Н. Б. Социальная
лингвистика. – М., 1996. – 247 с. 6. Titone R. Language contact
and cod-switching in the bilingual personality // Languages in
Contact and Contrast. Essays in Contact linguistics. – Berlin, New
York, 1991. – P. 446-464.
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ФІЛОСОФІЯ та ПОЛІТОЛОГІЯ
Олег Андрос
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
oleh_andros@ukrpost.net
"Реалістичний" та "нормативний" погляди на світ у
політичній філософії
Якщо побіжно згадати основні теоретичні побудови сучасної
політичної філософії (ми беремо до увагу передусім
представників її т.зв. пізньомодерного ліберального напрямку),
то чи не головною думкою, яка пронизує дані праці, є
твердження про те, що усе в нашому суспільстві побудовано
на тому, що громадянин має чинити так, як він повинен
чинити, а не так, як він чинить повсякчас. Суть цього
твердження полягає в тому, що існують деякі ідеальні
настанови, чи то постулати, котрі є обов’язковими до
виконання в усіх суспільствах (прагнення нав’язати ці
настанови, в основному властиві культурам вестернізованого
типу,
якраз
і
породжує
претензії
до
сучасного
проамериканського варіанту глобалізації - утім, це тема
окремого дослідження).
Дані настанови різко контрастують насправді з тими діями
реальних людей, котрі ми можемо спостерігати повсякчас – як
у сфері політики, так і у невіддільних від неї інших сферах
життя людства (Слово "насправді" тут ми застосовуємо на
позначення стану речей, котрий ми виявляємо щодня шляхом
спостереження та узагальнюємо у наших роздумах). Дії ці теж
ґрунтуються на певних нормах та – приймемо цей термін
умовно - постулатах, але вони далеко не такі, якими їх
прагнуть бачити ліберальні філософи. Тому й доводиться
ліберальній філософії підшуковувати виправдання таким діям
та своїй бездіяльності щодо самого факту існування таких дій,
вживаючи фрази на зразок "Слід не боротися з усім злом (тут порушенням правил – ОА.), яке є в суспільстві, а робити так,
щоб неправильна діяльність одного індивіда завдала якомога
менше шкоди для усіх людей загалом".
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Насправді, на думку автора, слід де в чому переглянути
переконання більшості такого типу філософів у тому, що слід
апелювати до ідеального здійснення політики, і зосередити
вивчення політики саме на невідповідності реального стану
речей ідеальним політико-філософським побудовам.
Головним питанням, що має бути дискутоване в колах
політичної філософії, має стати наступне: "Чи є потреба
описувати суспільство з точки зору того, яким вони має бути?"
Намагання описувати суспільство таким, як воно є, з іншого
боку, призводить до простої констатації фактів, наявних у
суспільстві, і оцінки їх з ціннісно нейтральної точки зору –
тобто фактично до відсутності оцінки. Цей підхід дозволяє
виправдовувати
або
миритися
з
найпоширенішими
суспільними вадами, такими, як корупція, насильство, агресія
індивідів один щодо одного та держав на міжнародній арені
щодо інших держав (славнозвісні "війна усіх проти всіх", котра
виправдовується або приймається як "нормальне явище" у
такого типу філософуванні) та ін. У такому світлі наявність
майнового розшарування, наприклад, має сприйматися як
ціннісно нейтральне явище, у відриві від психологічних та
соціальних наслідків цього явища для окремих особистостей,
як об’єкт, що підлягає дослідженню та класифікуванню, і
нічому більше. Наявність корупції виправдовується у рамках
такого підходу, котрий дозволяє вживання таких понять і
визначень, як "необхідна (природна) межа злочинності",
"наслідок людської природи" (що сама по собі є сумнівним
поняттям з критичної точки зору), котра не ідеальна і котру
такий підхід навіть не прагне зробити "кращою".
Аналогічна ситуація зі ставленням до прав людини та таких
нібито значущих для суспільства документів, як конституції
держав. Усі ці документи вироблені під впливом політичної
філософії, котра тяжіє до ідеалізації власних ідей та сприймає
певні постулати як непорушні і прагне втілити ці постулати у
букві закону. Між тим немає жодного випадку, коли буква
закону додержувалася б громадянами певної держави у
повному обсязі. У цьому й полягає одна з проблем, що має
стати чи не найсуттєвішою у дослідженнях на тему права і
філософії – чи можливе винайдення закону, що пасує до всіх
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випадків людського життя, та чи можливе додержання в будьякому разі вже винайдених певним суспільством законів?
Адже без відповіді на ці питання ставиться під сумнів
існування та доцільність права взагалі – воно виявляється
річчю абстрактною і цілком піддатною для критики.
Єдине побажання, котре автор хотів би висловити авторам,
що тяжіють до безпідставної ідеалізації певних власних
постулатів та разом з тим ігнорують реальну дійсність, це
поставитися до власних філософських побудов як до певних
практичних настанов для читачів (хай навіть фахових) їхніх
творів, а не лише як до спроб виявити абстрактну істину.
Істина ніколи не постраждає через те, що її знання допоможе
модифікувати реальне життя – скоріше стократ виграє від
цього.
Іван Артамонов
Мала Академія Наук (м. Макіївка)
pressa@donoda.gov.ua
Аналіз виборчої кампанії 2006 року у Донецької області
Вибори – це один з найважливіших етапів демократичного
політичного процесу, єдиний легітимний засіб формування
органів державної влади та місцевого самоврядування. У
Донецькій області на початку 2006 року функціонували 17
округів, а за станом на лютий 2006 року в області було
утворено 2556 виборчих дільниць (і стільки ж дільничних
виборчих
комісій).
Однак
робота
багатьох
комісій
ускладнювалася через низку перепон.
Так, за станом на 9 березня 2006 року, 381 виборча комісія
Донеччини не була
укомплектована до мінімальної,
визначеної законом необхідної кількості, і в цілому на них не
вистачало 954 осіб. При цьому, основні проблеми комісій були
пов’язані не з рядовими членами, а з їхнім керівництвом. Так, у
105 комісіях на початок березня були відсутні голови, 73 комісії
не дораховувалися заступників голови, а 97 - секретарів.
Головною причиною такої ситуації було те, що в окремих
округах області на керівні посади в комісіях були затверджені
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кандидати, які зазвичай представлені як рядові члени комісій.
Друга причина - те, що окремі партії, в склад комісій включали
так званих "мертвих душ" - людей з невірно зазначеними
особистими даними. І, нарешті, третьою причиною не
укомплектованості комісій було те, що багато кандидатур
працівників комісій були включені в списки без їх відома і
згоди.
Крім того, відносно виборців, члени Комітету Виборців
України прорахували, що 22% українців не знають своїх
виборчих прав, а 55,7% знайомі з ними поверхово. З огляду на
те, що списки складалися в спішному порядку, у них була
виявлена сила силенна неточностей. У Донецькій області був
відзначений дуже великий відсоток помилок у списках. У
списках було присутня значна кількість "двійників", "зайвих" і
пропущених виборців, була порушена їхня систематизація,
спостерігалися факти, коли не були зазначені номери квартир
виборців у багатоквартирних будинках, фіксувалася велика
кількість граматичних помилок, невірно написаних прізвищ,
імен, знаходилися помилки й в датах народження. Наприклад,
донецькі "бютовці", почавши власну кампанію по перевірці,
контролю списків виборців, відразу виявили чимало спроб
маніпуляції результатами майбутнього голосування. Приміром,
у Маріуполі на двох округах виявлено порядку 13 тисяч
виборців - двійників. У Донецькій області були помилки і під
час рекламної кампанії. Приміром, дві антагоністичні політичні
сили Партія регіонів і Народний Союз "Наша Україна"
обвинувачували одна одну в можливому застосуванні
адміністративного ресурсу, у підготовці до маніпуляцій на
виборчих дільницях. Деякі партії, найчастіше за допомогою
агітаторів, намагалися схилити виборців до голосування за
визначену партію шляхом залякування. Робилося це просто:
людям розповідали, що існує можливість визначення того, як і
за кого проголосував кожен виборець. Ще придумували історії
про те, що в кожній кабінці для голосування встановлені
сховані відеокамери. Другою розповсюдженою технологією
були відвідування агітаторів під приводом проведення
соцопитування. Ви відповідаєте на стандартні питання, у тому
числі і за кого збираєтеся голосувати на майбутніх виборах.
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Після цього агітатор говорить Вам, що на вибори Вам можна
не йти, тому що Ваш голос після соцопитування вже нібито
врахований. Наступна технологія полягала в тому, що
керівник підприємства,
проходячи по списках визначеної
партії, починав розповідати, що Ви повинні поважати
корпоративні інтереси підприємства якщо ця партія переможе.
За два тижні до виборів різко збільшилася кількість усякого
роду страшилок про можливість грубих фальсифікацій.
Причому, найбільше активно діяли в цій справі лідери
виборчої гонки - НСНУ і "Партія Регіонів".
Парламентська кампанія 2006 року розгорталася також на
тлі масового негативного емоційного-психологічного фону. За
станом на січень 2006 року в цілому по країні рівень
соціального песимізму складав не менш 60% від загальної
кількості опитаних (ДІАЦ). Я спробую розглянути нижче основні
варіанти можливої фальсифікації виборів, в яких була одна
мета: забрати голосу в одних політичних сил і додати їх іншим
політичним силам Початок боротьби за електоральні симпатії
в Донецькій області розпочали партія "Віче" і Народний Блок
Литвина "МИ", що розмістили свою зовнішню рекламу ще до
офіційного старту передвиборної кампанії. Ці партії мали
чудовий шанс закріпитися у свідомості мешканців регіону. Але
їм цього не вдалося. Партія регіонів давно і міцно закріпилася
у свідомості виборців і свою передвиборну кампанію почала
без особливого поспіху. Рекламна кампанія БЮТ будувалася
на основі асоціативного ототожнення харизматичного лідера
цієї політичної сили - Юлії Тимошенко ї її однойменного блок.
У даному контексті повною протилежністю БЮТ стала
кампанія Блоку "Наша Україна", який використовувала
доступні їй рекламні можливості вкрай не ефективно. У день
голосування, 26 березня 2006 року, у Донецькій області діяв
єдиний інформаційний центр, куди стікалася сама повна
інформація про хід виборчого процесу. В області 40%
виборчих дільниць відкрилися з запізненням на 5-25 хвилин,
що призупинило процес видачі бюлетенів. У першої годинник
роботи виборчих дільниць надходила інформація про
порушеннях. У день голосування було зафіксовано 3
нещасних випадки, 2 з летальним результатом. Партія регіонів
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одержала на Донбасі перемогу як на виборах у Верховну Раду
України, так і в Донецьку обласну раду й у місцевих виборах,
одержавши депутатські мандати в усі без винятку місцеві ради.
У Донецьком обласній раді 109 депутатів є членами Партії
регіонів, 6 - ПСПУ, 5 - СПУ, 5 - КПУ, 1 - член партії Російськоукраїнський союз "РУС", 24- безпартійні. В фракціях ситуація в
області небагато інша: фракція Партії регіонів - 120 депутатів
(61,89%), Блок Н. Вітренко - 13 (6,9%), СПУ-10 (5,09%), КПУ-7
(3,45%). Як видно з наведених цифр, ми можемо говорити про
монопольне лідерство в Донецькій області Партії регіонів. У
цілому, по оцінках суб'єктів виборчого процесу, українських і
іноземних спостерігачів вибори у Верховну Раду України в
2006 році пройшли чесно і прозоро, у повній відповідності з
демократичною традицією, Конституцією і законами України.
1. Зельницький А, Удовенко П. Політічні партії і вибори – К.,
2003. 2. Контекст-медіа. [електронний ресурс]: http:// www
context-ua.com
3. Офіційний сайт ЦВК. [електронний ресурс]:
http://cvk.gov.ua 4. Юрій М. Політологія. [електронний ресурс]:
http:// cvu.org.ua.
Євген Білоножко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sanmarko@ukr.net
Критика К. Леві-Стросом концепції еволюціоністичного
походження родини (родини, як фундаментальний
структурний елемент суспільства)
Рефлексії стосовно суспільства та соціальних груп (родини
у тому числі) відомі нам ще від часів Конфуція та Аристотеля.
Формування ж зрілих та концептуальних ідей щодо процесів у
суспільстві припадає на ХІХ ст.. Родина та шлюб як сфера
окремого дослідження також формується саме в епоху Гегеля,
Маркса та Енгельса. Саме у філософських системах цих
авторів ми знаходимо комплексне висвітлення питання родини
та її значення для суспільства. Зрештою, ці два філософи і
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сформували подальшу спрямованість у сфері пізнання
родино-шлюбний взаємин. Будучи точнішим, саме Енгельс у
роботі «Походження родини, приватної власності та держави»
формує еволюціоністичний підхід до розуміння родини.
Подальший дискурс з даної теми розгортався або у
спростуванні еволюціоністичної теорії родини та шлюбу, або в
її доповненні та зміні деяких елементів з огляду на їхню
історичну застарілість.
ХХ ст. дало нам ще більші можливості та потреби над
рефлексією питання родини та сім’ї. Глобальні зміни, що
розпочалися на початку ХХ ст.. та досягають свого апогею у
другій половині, змушують повертатися до питання родини та
сім’ї знову. Поряд із соціологію родини, яка ще й досі
залишається на позиціях позитивізму та біхівіоризму, варто
нагадати
про
феноменологічну
соціологію,
та
ідей
постродиної-родини і структуралістичний підхід до тлумачення
родини та сім’ї. Дані концепції подібні між собою перш за все
підходом до тлумачення родини, як явища, що не обмежується
констатацією емпіричного даного матеріалу про функції та
види, а становить фундаментальну основу для формування
суспільства та міжособистісних взаємин на рівні «я-ти».
Теоретичні висновки Леві-Строса, опираються також на
дослідження існуючих на той час первісних суспільств. Дані,
почерпнуті Леві-Стросом із етнологічних експедицій у ліси
Амазонки та на острови Полінезії, були надзвичайно вдало
проінтерпретовані
та
теоретично
виклепані
в
його
антропологічних роботах.
Леві-Строс спираючись на дослідження своїх попередників
(зокрема Маліновського) та свої власні, заперечує головну
тезу еволюціоністів — існування у первісному суспільстві
статевого безладу та відповідно відсутність моногамічної
родини. Леві-Строс зазначає: «Родине подружжя домінує на
обох кінцях соціальної драбини, на якій можна помістити
людське суспільство, у залежності від його технічного та
соціального розвитку. . . . сьогодні [дослідники] схиляються до
думки, що родина збудована на більш чи менш тривалим, але
суспільно визнаним
зв’язком двох осіб різної статі, що
утворюють подружжя, народжуючи та виховуючи дітей, є
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явищем практично загальним та існуючим у всіх типах
суспільств» [2, 77]. Дане твердження фактично підсумовує
багаторічну дискусію з приводу дискусії про існування так
званого «золотого часу» в епосі людства, коли не існувало
соціальних інститутів, що пригнічували людський індивід.
Проте ще й досі деякі анархістичні та інші рухи продовжують
спекулювати на ідеї первинного статевого безладу.
Інша важлива теза, яку висуває та обґрунтовує Леві-Строс,
є дефініція родини. Він виступає із пропозицію досліджувати та
визначати родину догматично, тобто у дусі індуктивного
визначення, або обмежуватися ситуацією із родиною, що
панує в нашому суспільстві. Визначення родини, на його
думку, має ґрунтуватися на декількох не змінних властивостях,
виокремлення яких давало би нам можливість говорити про
родину. Сам же він пропонує наступні незмінні властивості:
1. родина походить від шлюбу;
2. складається з чоловіка, дружини і дітей, народжених від
їхнього зв’язку, що утворює ядро, навколо якого можуть
об’єднатися інші родичі.
3. члени родини пов’язані взаємно:
а) правовими зв’язками.
b) правами та обов’язками характеру господарчоекономічного, релігійного або будь-якого іншого характеру.
c) суворими правовими нормами та сексуальними
заборонами і також змінним та різнорідним спектром почуттів,
таких як кохання, прив’язаність, визнання, страх і подібні або
інші» [2., 83].
Дане пропозиція визначення фактично ввійшло як
хрестоматійне до підручників із нової інтердисциплінарної
сфери знань, як «Студії над родиною» (з англ. studies in family)
[див. 1] та до сучасних досліджень про суспільство в контексті
соціальної філософії.
Наступна теза, яка заслуговує на висвітлення — це
розуміння родини фундаментальної основи для народження
суспільства. Тут важливо зауважити, що саме народження
суспільства, а не віддзеркалення чи формування (як вважають
представники традиційного підходу до тлумачення появи та
розвитку родини).
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Леві-Строс категорично стверджує: «Появу родину не
пояснює ані інстинкт прокреації, а ні інстинкт материнства, ані
чуттєва пов’язаність між чоловіком та дружиною і батьками та
дітьми, ані комбінація всіх цих визначень. Незалежно як
важливий мав бути цей елемент сам по собі, не був би він
спроможний дати початок родині сам по собі. І з дуже простої
причини — у всіх суспільства безапеляційною умовою
виникнення нової родини є попереднє існування двох інших
родин . . . які дадуть початок існування третій родині і так далі
у нескінченність. Іншими словами, людину від тварини
відрізняє саме те, що у людини родина не могла б існувати,
якби спершу не існувало суспільство». [2., 98-99] Поява табу
на інцест було головною причиною появи родини, а відповідно
і суспільства, говорить Леві-Строс.
Ми розглянули лише деякі аспекти поглядів Леві-Строса на
родину, як структурну та фундаментальну одиницю
суспільства.Саме ці ідеї вплинули на формування та
концептуалізацію сучасних теорій (не тільки філософських, а й
неоекономічних, соціологічних та інших), що вивчають родиношлюбних взаємини.
1. Adamski F. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 2. Levi-Strauss C.
Spojrzenie z oddali., PIW., Warszawa 1993.
Богдан Бойко
Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
bodia_ol@mail.ru
Роль лідерства в політичних партіях України
Природа політичної партії полягає в тому, що вона об’єднує
у своїй структурі громадян певних соціальних верств і груп, а
також завдяки цій структурі партія бере участь у процесах
здобуття та утримання державної влади чи впливу на неї.
Політична партія як організована частина певної соціальної
спільноти відображає її політичну ідеологію, прагнення змінити
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або зберегти існуючі у суспільстві відносини, а також роль,
характер і реалізацію державної влади. Партія чи кілька партій
репрезентують відповідний політичний рух, cпільна діяльність
яких спрямовується на розвиток суспільства. Вона є тим
інститутом політичної системи, що акумулює і виражає
політичні інтереси тих чи інших суб’єктів політики, які
спрямовані на здобуття або утримання державної влади, крізь
призму їхніх ідеологічних засад.
Домінуючими в Україні є партії, які формуються навколо
конкретної особистості, конкретного політика. Їхня діяльність в
основному спрямована на підтримку ініціати, планів, ідей
політика. Щоправда, в партій данного типу є певна ідеологія,
але вона формується у відповідповідності із світоглядом
лідера. Якщо дотримання ідеології сприяє реалізації мети, то
партія користується цим у період передвиборних змагань.
«Лідери та прихильниким політичних партій відіграють важливу
роль в успішному переході до демократії»[2, 23]. Для
повноцінного розуміння діяльності партії слід розуміти сутність
і мотивацію діяльності лідера партії. «Загалом політичний
лідер може бути визначений, як авторитетна особа, яка
здійснює переважний вплив на інших людей з метою інтеграції
їхньої діяльності для досягнення спільних політичних та інших
цілей»
[1,
456].
Об’єктивна
необхiднiсть
лідерства
зумовлюється управлінською функцією влади. Це такий стан
взаємовідносин у суспiльствi, при якому координація i
планування публічної дiялъностi є прерогативою однієї
людини (або кiлъкох осіб). Р. Такер зазначає, що увипадку
коли iндивiд сам оцінює ситуацію i визначає свої дії, то
питання лідерства та його впливу не виникає. Необхiднiсть у
лiдерствi виникає тоді, коли ситуація, до якої волею обставин
залучені великі групи людей, потребує оцінки, щоб сама група
або будь-хто від її iменi розпочав необхiднi дії. В невеликих
групах лідерство може мати неформальний характер i
переходити від однієї особи до іншої залежно від ситуації. У
великих та організованих групах виникає потреба в офiцiйному
лiдерствi.
Сучасна полiтологiя дає змогу виявити ряд об’єктивних
ознак перетворення iндивiда в політичного лідера. Так, для
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політичного лідера, що обіймає урядову посаду, заняття
політикою – це не лише професія. М. Вебер з цього приводу
зазначав, що кар’єра політика передбачає таку внутрішню
радість, як почуття влади, почуття того, що тримаєш у руках
нерв історично важливого процесу. Це почуття здатне підняти
професійного політика над рівнем повсякденності. Б. Рассел
писав, що в умовах вільного змагання, коли “влада відкрита
для всіх”, iмовiрнiше її одержить той, хто більше від усіх цього
прагне. Такі люди вiдрiзняються від звичайних винятковим
владолюбством. Той, хто не сповнений почуття радості від
влади над оточуючими, не може розраховувати на успіх.
Справжній лідер, особливо в полiтицi, завжди володіє
вийнятковою самовпевненістю, яка глибоко вкоренилася в
його свiдомостi. «Щоб стати політичним лідером, людина
повинна бути наділена як психологічними, так i соцiальнополiтичними якостями. Маючи на увазі перші, М. Вебер
зазначав, що в основному три якості як вирiшальнi обов’язкові
для політика: пристрасть, почуття вiдповiдальностi, окомір.
Пристрасть у розумiннi орiєнтацiї на сутність “справи”,
пристрасну самовiдданiсть їй. Проте однiєї лише пристрасті
недостатньо. Вiдповiдальнiсть за справу, якій служить політик,
повинна бути провідною зіркою його дiяльностi. А для цього
потрібен окомір, здатність внутрішньо зібрано i спокійно
піддаватися впливові реальностей. Іншими словами, потрібна
дистанція стосовно речей i людей. Вiдсутнiсть дистанції i
тільки такої – один із смертних грiхiв усякого політика. М.
Вебер наголошував, що політика – це повільне буріння
твердих пластів суспільства, яке здійснюється водночас
пристрасно i з холодним розрахунком» [3, 96].
Як докази необхiдностi сильного керівника наводяться три
основні тези: у випадку кризи сучасного суспільства потрiбнi
величезні зусилля, щоб подолати опір бюрократії; на політичну
арену вийшли широкі народні маси i коли лідер перебуває з
ними у прямому контакті, то це звільняє його від втручання
політичних iнститутiв i дає змогу концентрувати владу «з волі
народу»; у слаборозвинених країнах неможливо навести
порядок без сильного керівника, так у давніх країнах – без
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сильного короля, було ««традиційне» панування, як його
здійснювали патріарх і патримоніальний князь» [4, 646]. Якщо
йдеться про соцiально-полiтичний аспект, то політичний лідер
повинен насамперед мати власну політичну програму i
бажання боротися за її здійснення. А для цього потрібно
володіти
такими
особистими
рисами,
як
воля,
цiлеспрямованiстъ, настирливість. Необхідно бути також
популярним, уміти завойовувати маси. Звичайно, лідер
повинен мати час i можливість довести своє лідерство.
Нарешті, iстиннiсть лідера виявляється i в тому, що навіть
втративши свої офiцiйнi полiтичнi посади, він залишається
самим собою.
Дієвим політичним партіям України необхідні лідери та
організатори, які розуміють роль партій у демократичному
суспільстві і можуть ефективно застосовувати сучасні
технології організації, зв’язку, збирання коштів та навчання.
1. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: Либідь, 2002. С.456. 2.
Побудова ефективної політичної партії. Ред. Підлуська І.,
Грязнова О., Замятін В., - К.: Фонд «Європа ХХІ», 2003. С.23.
3. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. —
Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — С. 96 4. Вебер М.
Политика как призвание и профессия // Избр. Произведения.
М., 1990. С. 646
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Партійна система: чинники формування і
трансформації
Багатопартійність в Україні сформувалася наприкінці 1980-х
рр.. як альтернатива політичній монополії компартії.
Порівняльні політологічні дослідження засвідчують, що при
становленні партійних систем нових демократій великою є
роль інституціональної спадщини авторитарних режимів. В
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Україні ця закономірність підтверджується - багато рис
„комуністичного”, тобто, номенклатурного, закритого для
суспільного контролю правління збереглися – якщо не за
формою, то за суттю – у формуванні, сутності і діяльності
влади в пострадянській Україні. В 1992-1995 рр. в Україні
формується „партія влади” – інституційно не оформлений
політичний блок, що складається з „прагматично зорієнтованих
і деідеологізованих вищих кіл старої номенклатури,
представників
державного
апарату,
ЗМІ,
керівників
традиційних
секторів
промисловості
та
сільського
господарства” [3, 119]. Як вважає російська дослідниця
І.Глєбова, „партія влади” – це типова реакція еліт новітнього
часу на ситуацію „транзиту” [1, 85]. Користуючись слабкістю
новостворених політичних партій, представники комуністичної
номенклатури і після здобуття Україною незалежності
обіймали виші керівні державні посади. Вони вдало
використали
легітимізуючий
потенціал
національнодемократичних рухів, залучивши до своїх лав деяких їхніх
представників, а до ідеологічної риторики – деякі їхні ідеї.
Характерною особливістю структур „партії влади” було те, що
вони були розраховані не на публічну політику, а на
безпосередній вплив на владу через особисті зв’язки (зокрема
в Адміністрації Президента та уряді) чи входження у владні
структури. Функціонування „партії влади” і кулуарний тип
політики – одні з основних чинників стагнації партійної системи
України у 90-х рр.. Окремо потрібно згадати про
неструктурованість українського соціуму. Сучасні політичні
партії в Україні утворилися раніше, ніж склалися соціальні
групи населення, інтереси яких ці партії мали намір
представляти в органах влади. Тому партії не змогли знайти
чітких соціальних адрес, а це також не сприяло їхньому
розвитку.
А який же сучасний стан партійної системи України? Якщо
виходити із загальноприйнятої типологізації партійних систем,
в основі якої лежить застосування “суто політичних” критеріїв,
то партійна система України є: 1) системою з переважанням
партій, що за своєю природою є псевдополітичними; 2)
системою, партії якої не мають реального впливу на
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формування
та
здійснення
державної
політики;
3)
атомізованою системою. Що стосується останньої якісної
характеристики, то потрібно зазначити, що в Україні сьогодні
спостерігається перехід від атомізованої системи до системи
поляризованого плюралізму.
Які ж чинники будуть сприяти трансформації партійної
системи України? По-перше, державне фінансування
політичних партій. По-друге, пропорційна виборча система.
По-третє, парламентсько-президентська форма правління.
Фінансова підтримка державою політичних партій є умовою
наповнення політичної демократії реальним змістом. Політичні
партії як найважливіший інститут громадянського суспільства
стають більш незалежними, насамперед, від окремих
фінансово-промислових груп, які фінансують їхню діяльність.
Показово, що державне фінансування в світі набуває все
більшого поширення. Так, якщо у 80-х роках державне
фінансування політичних партій здійснювалось у 21 країні, то у
90-х роках спостерігалась тенденція до зростання кількості
таких країн [4, 37]. В Україні уже зроблений перший крок –
затверджено зміни до Закону „Про політичні партії”. Відповідно
до цих змін, фінансування діяльності політичних партій (при
певних умовах) здійснюється за рахунок державного бюджету.
Це, безумовно, є одним із факторів стабілізації партійної
системи України. Однак для ліквідації т.зв. партій-фірм –
партій, що зосереджуються на виконанні однієї із своїх
латентних функцій, а саме – забезпеченні привілеїв для
представників бізнесу, які надають їм спонсорську допомогу,
цього недостатньо. Потрібно створити прозорі політикоправові умови гри для фінансово-промислових груп, які
фінансують діяльність політичних партій. Це унеможливить
монополізацію ними владних повноважень і утворення
„кланових” партій.
Що стосується виборчої системи та її впливу на
трансформацію партійної системи України, то потрібно згадати
одну із закономірностей, сформульованих французьким
політологом М.Дюверже. М.Дюверже звернув увагу на те, що
пропорційна система виборів зумовлює партійну систему, що
складається з численних, негнучких, незалежних і стабільних
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партій [2, 221]. Відповідно, введення пропорційної виборчої
системи в Україні у 2004 році стало одним із чинників її
трансформації, адже змішана виборча система довела на
практиці свою неефективність – більшість депутатівмажоритарників за час каденції Верховної Ради по декілька
разів змінювала свою фракційну приналежність, орієнтуючись
переважно на „партію влади”.
Введення парламентсько-президентської форми правління
створює умови для посилення впливу партій на виконавчу
гілку у міжвиборчий період. Абсолютно очевидно, що в
українській політичній системі до 2006 року – часу введення в
дію конституційних змін - партії просто не могло прийти до
влади, адже вона була надійно ізольована від них процедурою
формування
уряду.
Після
того,
як
президентськопарламентська форма правління трансформувалася в
парламентсько-президентську, а партії отримали право
формувати уряд, ситуація кардинально змінилася. Держава в
новій конституційній системі стала об’єктом політики, партії –
суб’єктом. Виборець і його уявлення про дійсність (ідеологія в
широкому сенсі) мають відігравати вирішальне значення в
діяльності політичних партій, тому що вірне вираження цих
настроїв забезпечує прихід до влади.
1. Глебова И. Партия власти // Полис. - №2. – 2004. – С.85-92.
2. Дюверже М. Политические партии // Л.А. Зимина. – М., 2000.
– 558 с.
3. Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду:
світовий та український досвід. - К., 2002. С.256 4. Примуш М.
Звідки беруться фінансові ресурси політичних партій //
Трибуна. №11-12, 2003.
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Візія мистецтва крізь призму глобальної мережевості
Починаючи з кінця ХІХ сторіччя зміна художніх напрямків,
стилів, традицій, що займала в минулому сотні років, зараз
відбувається з калейдоскопічною швидкістю. Установку на
прискорений характер соціального і культурного відновлення
можна вважати найбільш стійкою характеристикою століття,
що закінчилося, і думаю не помилюся якщо скажу, що ця
тенденція збережеться й у новому столітті. Що ж стало тому
причиною? Можливо таке явище постмодерної культури, що
ми називаємо ІНТЕРНЕТОМ.
Той факт, що останні десятиліття на передній план
виходять аудіо-візуальні способи трансляції інформації, які
поступово, але впевнено витісняють письмові і друковані
форми, думаю ніхто не заперечить. Сьогоднішня людина,
майже цілковито знаходиться в "глобальних обіймах"
електронних медіа, і зробила не просто перехід, а скоріше
стрибок у постгутенбергову еру. Процес спілкування
(комунікації) став проходити в системі інтерактивності, яка в
принципі руйнує статичне розуміння буття. Підкреслюється не
просто інтерактивний, але транзактний характер комунікації,
що полягає в тім, що будь-який суб'єкт цієї комунікації є
відправником і одержувачем повідомлення не послідовно, а
одночасно, і що такий процес містить у собі, крім сучасного
(конкретна ситуації спілкування), неодмінно і минуле
(пережитий досвід), а також проекцію в майбутнє.
Інтернет сьогодні став частиною нашого життя. Він пройшов
звичайний шлях технологічної новинки, подібно радіо,
телебаченню і мобільним телефонам: спочатку був складний,
тобто доступний тільки обраним фахівцям, потім став простий,
але дорогий, тобто обмежений рівнем статку користувачів, і,
нарешті, став простим, дешевим а, головне, потрібним - тобто
масовим. Інтернет приніс у наше життя нову якість - це не
тільки засіб зв'язку, але і глобальна система, та що там
система, це практично цілий світ особливих інтерфейсів, що
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має власні просторово-візуальні парадигми. Причина
популярності Інтернету зокрема і віртуальної реальності в
цілому полягає в особливостях просторовості, а більш за все
нас приваблює «легкість» шляху з реальності у віртуальність.
В епоху Відродження простір сприймалося як тло, що
знаходиться за об'єктом, оточує його. У сучасному мистецтві,
на
противагу Ренесансові, простір набув значення
рівноправного елемента композиції. Технологія, яка допомагає
свідомості в подоланні просторових вимірів, зрештою завела у
віртуальний тупик сучасне мистецтво. І виникає питання, чи
пішла на користь мистецтву ця можливість авторепрезентації в
Інтернеті, де воно стало в буквальному значенні нескінченним,
адже від одного посилання можна рухатися до інший і так далі
без кінця, а стрижнева ідея неминуче розсіюється в
нескінченності крос-референтних посилань. Найбільш активна
частина художників, літераторів, що орієнтуються на
сьогодення, іде в мережу. Набагато дешевше і зручніше
розміщати свої шедеври в мережі, забезпечуючи тим самим
доступ усім, кому цікаво сучасне мистецтво, незалежно від
місця розташування або проживання реципієнта. Головний
недолік цього, це те, що їхні твори в глобальній мережі стали
скоріше "над особистісними" утвореннями постмодерної
культури, чим творами автономних індивідів. Сама ця
технологія віртуальної мережевості і допускає "множинність"
авторів,
тим
самим
унеможливлюючи
існування
відособленого, замкнутого тексту. Сучасне мистецтво
інтертекстуальне, що означає розмивання кордонів , у
результаті чого воно позбавляється завершеності і
замкнутості, стає внутрішньо неоднорідним і множинним. Що
стосується безмежності , то масштаби віртуального простору
глобальної мережі говорять самі за себе – електронний космос
дійсно не знає ніяких кордонів і бар'єрів. Вони стерті. І
суспільство обріїв і можливостей занурюється у світ порожніх,
красивих етикеток, фантиків, обгорток, при розгортанні яких,
перед нам постає лише порожнеча. Це означуване без
означаючого. Віртуальний інтерфейс майбутнього – це цілий
ментальний симулякр!
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Особистість деперсоналізується, споживчий рай цивілізації
за факт своєї вічної присутності в нас бере плату і,
користуючись його благами, особистість розплачується кризою
ідентичності і комунікації
(із внутрішнім і зовнішнім
світом).Сучасна людина постіндустріального суспільства - це
самотній егоцентрик, закинутий і загублений у дискретному,
хаотичному світі, затиснутому в рамки картезіанської
прямолінійності, упорядкованості, одиничності.
Мистецтво перестало бути наріжним каменем, нас
захлиснула маскультура – йде невпинна атака образами без
образа, обгортками без змістів, і їхній надлишок тільки
підсилює тугу, апатію й навіть нудоту. Куди подівались емоції,
завдяки яким ми могли, хоч іноді переживати катарсис , адже
художнє мистецтво — це насамперед передача переживань
майстра, і об'єднання
багатьох глядачів шляхом цього
спільного переживання, коли відбувається процес створення
якоїсь спільності, у якій ми осмислюємо і співвідносимо наші
змісти зі змістами майстра того або іншого твору мистецтва.
При цьому відбувається не стільки самовираження і прийом передача вже сформованих змістів, скільки спільне
смислотворення. І цей особливий процес спів-творення
особливих смислів за допомогою використання тих чи інших
символів і є стан
людського буття, спосіб людського
існування, той основний, первинний соціальний процес, у
якому ми, його неминучі учасники, спільно відтворюємо і
перетворюємо наші задуми , ідеї, якості нашого існування.
Мистецтво, у цьому випадку, є саме життя. Невже цим життям
стає ІНТЕРНЕТ?!
Скоріш за все, в найближчі роки, інтернет-мистецтво не
замінить мистецтво у звичному розумінні цього слова, баланс
трохи зміститься, але Інтернет не універсальний, щоб повністю
щось замінити, навпаки — він досить унікальний, щоб створити
і зайняти свою, нову нішу.
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Олена Грабовецька
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького
magda-lena-graal@rambler.ru
Філософсько-релігійне осмислення постаті Марії
Магдалини
Природно, існує багато варіацій основного догмату
християнської віри. Після публікації роману „Код да Вінчі”, в
якому автор торкнувся делікатних питань на релігійну тематику
– з новою силою спалахнули для людей питання, що давно їх
цікавили. Так, одним з цих питань є питання про постать Марії
Магдалини. За православними канонами Марія Магдалина (1
ст.) – свята рівноапостольна (пам'ять 22 липня/4 серпня і в
Неділю святих жінок-мироносиць), одна з жінок-мироносиць,
віддана послідовниця Ісуса Христа, колись зцілена ним від
страшної душевної хвороби. З її ім’ям переказ пов’язує звичай
дарувати на Великдень фарбовані яйця.
Отже, метою моєї доповіді є:
По-перше, спробувати з’ясувати роль та значення учениці
Христа – Магдалини.
По-друге, спробувати спростувати „книжні факти”, щодо
одруження Ісуса Христа на Марії Магдалині.
По-третє, надати якомога більш ширше поняття самої
постаті Магдалини.
Цікавим є трактат Іполита, отця церкви, який жив в
третьому столітті. Він відзначав, що ранні християни ставилися
до Марії як до „апостола над апостолами”.
Марія була одна з перших, хто бачив Ісуса, і цей факт
дозволив її наділити високим званням. Коментар Іполита
з’являється в його помітках з приводу книги Пісень, 24-26
(також відома як пісня Соломона). Він проголошує: „ Щоб жінки
не засумнівалися в ангелах, Христос сам з’явився їм, так вони
змогли стати апостолами Його і своїм послухом викупив
першорідний гріх Єви… Христос явився апостолам (чоловікам)
і сказав їм: „ Істинно кажу вам, що Я явився цим жінкам і
послав їх до вас як апостолів Своїх”. Автор Курбатов В. І. у
своїй книзі „Зашифровані пророкування да Вінчі” веде мову
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про наступне: розкрита одна з таємниць великого Леонардо да
Вінчі. Група італійських мистецтвознавців на чолі з Вікторією
Хацієль встановила, що на відомій картині майстра „Мадонна
в гроті” і легендарній міланській фресці „Тайна вечеря”,
праворуч від Христа, в образі одного з його учнів, апостола
Іоанна, зображена одна і та сама людина – Марія Магдалина!
На думку експертів, прославлений італійський художник є
прибічником „єретичної версії” християнства, котра стверджує,
що Ісус був одружений на знаменитій грішниці.
Суперечки про те, що по праву руку від Христа на фресці
зображений зовсім не Іоанн, а Марія Магдалина, ведуться з
незапам’ятних часів. Але Вікторія Хацієль стала першою з
експертів міжнародного рівня, кому прийшло в голову
досконало порівняти зображення цього апостола з портретом
„Мадонна в гроті”. З’ясувалося, що обидва персонажі схожі
один на одного, як близнюки: такий же нахил голови, овал губ,
згин шиї, однакові світлотіні, пристальний погляд.
На думку Вікторії Хацієль, на цій картині художник
відобразив Марію Магдалину, знамениту грішницю.
Отже, існує багато думок з приводу того, чи був одружений
Христос на Марії Магдалині, чим є Святий Грааль: родоводом
Христа, чашею, з якої пили на тайній вечері, чашею, яка була
використана на розп’ятті Ісуса чи є це символом жіночого
початку, яким вважають Марію Магдалину.
Як на мене, з появою роману „Код да Вінчі”, людство почало
говорити про те, що не давало їм змоги це зробити раніше.
Найголовнішою частиною Євангельських історій є смерть
Христа і Його Воскресіння – абсолютне святкування життя над
смертю. Ось істинний код, який нам необхідно розкрити. Коли
християни говорять про Воскресіння, то відзначали його
безумовним доказом Волі Господньої і наслідком праведного
життя.
Історія ранньої церкви показує нам, що Христос і його
послідовники наділяли жінок новим і значним положенням в
церкві. Звичайно, це не було схоже на сучасні права жінок,
хоча деякі будують неправдиві версії і намагаються довести
саме таку точку зору. Марія Магдалина та інші жінки були
послідовниками Христа і заслужили честь першими побачити і
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почути воскреслого Спасителя. Але ні один з доказів, навіть в
тих текстах, які пропонуються до розгляду, не доводить того,
що в ранній церкві мав місце конфлікт чоловіків і жінок чи мала
місце дискримінація статевою ознакою. Суперечки точилися
навколо суті християнства, і обидві сторони намагалися
відповісти на питання: які писання, старі чи нові, можуть
допомогти людям зрозуміти вчення Спасителя.
Марія Магдалина як свідок Воскресіння і перша з тих, хто в
дійсності зрозумів істину, явлену Господом через Ісуса, Марія
означає для нас набагато більше, ніж учениця чи законна
дружина Спасителя. Після розкаяння і спокутування гріхів
настає нове життя в єдності з Господом. Бог просто говорить:
„Вірте в нього. Вірте в те, що Він зробив і зробить для вас”.
Той, хто прийняв віру серцем, здобуде духовне відродження,
прощення і вічне життя. Це і є істинний код Христа. І в це варто
вірити.
Інна Дмитрук
Національний авіаційний університет
Innew@rambler.ru
“Єдність фізіологічного і антропологічного у
формуванні сучасної людини”
Найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя і
здоров’я. Значення терміна “людина” – багатогранне, про що
свідчить понятійний апарат наук, які вивчають людину.
Філософію цікавить людина, з точки зору її становища у світі,
як суб’єкта пізнання і творчості.
Людина сучасного фізіологічного типу, за останніми
науковими даними, які отримані за допомогою аналізу ДНК
(спадкові речовини), з’явилася порівняно недавно: 50–250
тисяч років тому. За своєю тілесною будовою і фізіологічними
функціями людина належить до тваринного світу. Але людина
– вища сходинка розвитку живої природи на нашій планеті. Це
поняття вказує на якісну відмінність людей від тварин і
характеризує загальні, притаманні всім людям якості й
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особливості, що знаходять свій вияв у терміні “Нomo sapiens” –
“людина розумна”.
Людська здатність самозаглиблення має діяльний
суспільний характер. Зміст і характер людського життя
визначається способом людської діяльності, головними
чинниками якого є засоби виробництва та спілкування. Людина
модулює майбутній результат творення в мозку, а потім
завдяки праці переносить його в реальність. Вона ставить собі
цілі, змінює їх згідно зі своїми новими уявленнями,
домагається втілення їх у життя. Цілеспрямованість
притаманна лише людині. Жодна тварина не робить мету
предметом свого роздуму. І хоч вона мислить, аналізує,
робить висновки, все ж цілеспрямованість властива лише
людині.
Унікальність і вищіть людини визначається також тим, що
вона є не тільки тілесною, а й духовною істотою. Як тілесна
істота людина є лише частинкою Всесвіту, але як духовна
істота вона здатна охоплювати цей всесвіт своїми почуттями й
думками, створювати ідеальний світ у самій собі. Людина як
найдосконаліша з усіх відомих нам істот є водночас і
найбільшою цінністю, а також критерієм, мірилом оцінки всіх
інших предметів та явищ.
Людина являє собою цілісну єдність біологічного, психічного
й соціального рівня. При цьому людський індивід – це не
проста арифметична сума біологічного, психічного й
соціального, а їх інтегральна єдність, яка приводить до
виникнення нового якісного ступеня – особистості.
Людина, як така – і в своїй сутності, і в особливостях буття, і
в різноманітності зв’язків із світом – це традиційна тема
філософії. Сенс філософської антропології неможливо
зрозуміти, якщо шукати її специфіку у самому лише предметі
теоретичних розвідок. Цей сенс стає зрозумілим, якщо
врахувати спрямованість філософської антропології на
перегляд версії людини як самосвідомого суб’єкта (що є
характерною рисою класичної новоєвропейської метафізики) і
започаткування своєї філософської версії людського буття.
Як відмічає М. Шелер, один з найголовніших представників
філософської антропології, теорія надлюдини є цілком

150

логічною. У його концепції, ми бачимо , яку центрову, навіть
визначальну роль в організації феномену людини відіграє дух.
Не зводячи людське до тілесного, філософська антропологія
вводить феномен тілесності до кола необхідних якостей
людини. Тілесність стає тим, що відтепер не може обминути
мислення, котре конструює метафізичну версію людського
буття.
Зазвичай, відповідний соціальному ладу людський тип
визначають
через
інтелектуальні
здібності,
погляди,
світоглядні настанови, моральні якості, практичні вміння та
інші вправності людської особистості.
Суспільство накладає відбиток не тільки на людський
розум, почуття чи прагнення, а й не менш істотний відбиток
воно накладає на людську плоть, формуючи її відповідно до
своїх потреб.
Сьогодні вже є цілком очевидною методологічна настанова,
що кожному суспільному ладу притаманна своя типова
особистість, яка ним продукується, транслюється та
відтворюється. Тобто комплекс різноманітних соматичних,
вітальних, психічних відзнак, котрий у своїй єдності та
сукупності утворює окремий антропологічний тип – тілесно
специфіковану людину. Причому кожне суспільство створює
власну, лише йому притаманну антропологічну ситуацію, в
якому живе і розвивається сучасна людина, яка виступає як
цілісний феномен, котрий обіймає всю сукупність вимірів
людського буття і разом із тим є їх єдністю, єдністю
фізіологічного і антропологічного у її формуванні.
1. Андрущенко В. П., Горлача Н. І. Социальная философия. К.-Х., 2002. - 445-574 ст. 2. Арцишевський Р. А. Світ і людина
– К.-Ірпінь: ВТФ «Перун», 1996.- 127-170 ст. 3. Волинянка Г.І.,
Кичигін С. О., Тарасенко М.Ф. Зарубіжна філософія ХХ
століття. - К.:Довіра,1993.-146-201 ст. 4. Табачковський В.,
Булатов М., Хамітов Н. Філософія і світ людини – К.:Либідь.2003. – 15-134 ст. 5. Шинкарук В. І. Філософський словник. –
К.:ГРУРЕ, 1973. – 24-25 ст., 542-543 ст.
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Анастасія Донська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
kknopka@list.ru
Ідея націоналізму
В основі формування держави як виразника інтересів
суспільства є ідея націоналізму – теорії і практики етнічних і
соціально-політичних
відносин,
які
ґрунтуються
на
самоідентифікації нації у вирішенні політичних, державних,
економічних та соціокультурних проблем. Його прогресивне
значення полягає у формуванні національної самосвідомості і
утвердженні національної ідеї, створенні умов для
становлення політичної національної держави.
Початок розвитку націоналістичних ідей припадає на добу
Романтизму. У період нової часу націоналізм став провідним
чинником формування і самовизначення народів Європи.
Поштовхом для цього стала Французька революція, яка
спрямувала соціально-політичні зміни кінця XIX століття. У
світовій політиці постають питання мови, освіти, культури і
традицій кожного народу. В цей час недержавні народи – чехи,
серби, угорці, румуни, болгари, хорвати, словаки, литвини,
латвійці, фіни, естонці – формують і утверджують власні
багатофункціональні культури. Ідея націоналізму як любові до
своєї нації з’являється у працях Й. Г. Фіхте, Й. Г. Гердера,
братів Я. та В. Гріма та інших. Й. Фіхте своїм виступом із
„Промовами
до
німецької
нації”
заклав
основи
концептуального, теоретичного націоналізму. Французький
філософ Е. Ренан визначає належність до нації насамперед
визнанням індивідами себе членами єдиної спільноти,
громадянами єдиної держави, тобто фактично усуває жорстку
залежність між етнічним походженням та лояльним
ставленням до держави. „Нація – це душа, - писав Е. Ренан, духовний принцип. Вона складається з двох частин. Перша –
це спільна спадщина багатих спогадів про минувшину. Друга теперішня згода, бажання жити разом.”
В Україні теж проходив процес розробки ідей і засвоєння
ідей націоналізму, але розпочався він значно пізніше і мав
більш інертний характер, ніж в країнах Європи. Це зумовлено
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відсутністю чіткої ідеології і духовно-культурної концепції в
української інтелігенції, роздвоєністю суспільно-політичного
руху на власне українські і москвофільські напрямки,
лояльність до пануючої влади. Свідомість того, що суспільство
формується під впливом націоналізму, що необхідно здійснити
вимоги націоствердження і сформувати власну національну
ідею була в небагатьох. Активними представниками таких ідей
були М. Міхновський і Д. Донцов, які прагнули пробудити
національну самосвідомість в українського народу, залучити
всі національні сили до створення єдиної держави, заснованої
на традиціях української культури. Д. Донцов писав: „коли
Україна хоче вийти зі стану провінції, мусить витворити в собі
крім волі до влади, ту велику всеобіймаючу ідею, ідею
опанування духовного, економічного і політичного нації. ...
Такою ідеєю може стати ... лише тільки національна ідея...”.
Треба враховувати і те, що націоналізм часто змішують з
шовінізмом, нацизмом, расизмом, які по суті є крайніми
радикальними формами вираження і надають поняттю
націоналізму негативного забарвлення. Також націоналізм
відрізняється і від патріотизму активним, програмним
вираженням своєї любові до батьківщини.
Часто розуміння поняття націоналізму обумовлене його
трактуванням у часи СРСР як виключно негативного
суспільно-політичного явища. Докладалися зусилля з метою
акцентування уваги лише на етнічному варіанті його прояву.
Націоналізм визначався як психологія, ідеологія, світогляд і
політика
національної
зверхності
й
необхідності
підпорядкування одних націй іншим.
Сьогодні необхідно розуміти, що націоналізм – важлива
характеристика розвитку і становлення кожної держави.
Розуміння націоналізму як чинника формування єдності нації,
як основи державної незалежності, територіальної цілісності та
стабільності країни, сприятиме міжнаціональному миру та
злагоді між етнонаціональними спільностями.
1. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004.
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2. Політологія: навчально-методичний комплекс, під ред. Ф.
М. Кирилюка. – К., 2004. 3. Дейвіс Н. Європа. Історія. – К.,
2000. 4. Донцов Д. Твори. – К., 2001.
Руслан Дробот
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
drobot_ryslan@ukr.net
Криза модерної політичної науки: нові перспективи
Історично політична наука формувалася в процесі
поступового переходу від способів повсякденного сприйняття
політики до методів її систематичного спеціалізованого
вивчення й одержання на цій основі усе більше впорядкованих
знань про неї. Із самого зародження політична наука
формувалася як міждисциплінарна галузь знання. Її
становлення й розвиток тісно перепліталися з філософськими,
етичними, історичними, а згодом соціологічними й правовими
дослідженнями. До вивчення політики постійно залучалися
методи, характерні й для природних наук. У процесі
історичного розвитку вона не раз міняла свої найменування
(політика, наукова політика, політологія, політична наука,
political science, science politique і т.д.).
Розвиваючись як органічна складова частина гуманітарного
знання й у більше широкому розумінні - духовної культури
суспільства, “політичне знання” постійне прагнуло до впливу
на механізми керівництва й керування суспільством.[1, 38-40]
Сьогодні вже неможливо уявити собі політичний розвиток
світового співтовариства без ідей, що визначний вплив на його
розвиток, Н. Макиавелли, Дж. Локка, М. Вебера, И. Бентама й
багатьох інших політичних мислителів. Причому долі багатьох
держав істотно змінювалися під впливом не тільки
макрополітичних концепцій (наприклад, марксизму), але й
приватних технологічних теорій на кшталт «поділу влади» й ін.
Вирішальний вплив на еволюцію “політичного знання”
зробив розвиток політики як самостійної соціальної сфери із
притаманними
їй
механізмами
підтримки
інтеграції
суспільства, інститутами, способами владного спілкування
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людей. В остаточному підсумку, саме ця еволюція визначила
перетворення сукупності накопичених про знань політика у
самостійну академічну дисципліну із власними предметом і
засобами пізнання.
Пригадаємо, що відомий американський вчений Р. Даль
думав, що з логічної точки зору становлення політичної науки
пройшло три основних етапи: філософський (на ньому
превалювали нормативно-дедуктивні підходи в тлумаченні
“політичного
знання”),
емпіричний
(на
цьому
етапі
безпосередній аналіз даних перетворився в основне джерело
поповнення “політичних знань” і домінуючий спосіб аналізу
політичних реалій) і етап ревізії емпіричного знання (етап
критичного переосмислення джерел розвитку теорії, що
обумовила розмаїтість методів дослідження).[3, 146-148]
Однак історично цей процес зайняв не одне сторіччя.
На сьогодні, можна виділити дві провідні тенденції які
домінують в процесі розвитку сучасних
теоретикометодологічних підходів до вивчення “політичного знання”.
По-перше, у модифікованому вигляді продовжують діяти
основні тенденції й підходи до дослідження політичних явищ,
що склалися в попередні період, розвитку політичної науки.
Зокрема, у руслі відновлення теоретичних образів політики
продовжився розвиток технократичного, утилітаристського
напрямку у вигляді методології Public Choice (суспільного
вибору), і насамперед у вигляді теорії «раціонального
вибору».[2, 214-215] Що стверджують сталість орієнтації
людини в політичній сфері на суто раціональні міркування, її
прихильники звели всю політику до взаємодії матеріальних
інтересів людей, що усвідомлено переслідують свої егоїстичні
цілі й постійно прагнуть до вигоди.
По суті справи така відверта зневага духовними цінностями,
особистими уподобаннями, традиціями й переконаннями
людини претендувало на здійснення не менш важливого
впливу на розвиток методологічних досліджень, ніж
біхевіоризм свого часу. Однак інтерпретація політики як
сукупності винятково розумних (раціональних) і егоїстичних
форм людської поведінки не сприяла одержанню істотно нових
результатів про цю сферу людського життя. Хоча, окремі вчені
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намагаються більш гнучко використати дану методологію,
розглядаючи, приміром, раціональність стосовно до аналізу
масової свідомості як мінімально значиму величину, або
відносно до поведінки елітарних кіл - як фактор, здатний
принести достовірні результати.
По-друге, нездатність сугубо раціональних поглядів
розкрити значення чисто людських, не інституціональних
факторів політичного життя обумовлює потребу в залученні
різноманітних аксіологічних підходів, які намагаються
інтерпретувати політичне життя крізь призму людської
свідомості.[4, 86] Іншими словами, поряд з утилітаристськими
методами дослідження політичних явищ та накопичення
“політичного знання” вдосконалюються й методи, здатні
вкласти в поняття «ціль політичної діяльності» зміст,
переконання, цінність, відбивши тим самим чисто людські
властивості політичної взаємодії.
При цьому постає проблема нездатності кількісних методів
дослідження, адекватно відобразити характер та ціннісні
аспекти політичного знання. На відміну від них, якісні методи
не відривають цінності від факту, а інтегрують його в рамках
дослідницької парадигми, узагальнюють на її основі добуту
емпіричним
шляхом
інформацію.
При
цьому
в
постмодерністських
теоріях
сьогодні,
як
правило,
абсолютизуються не загально соціальні стандарти, а групові
цінності й пріоритети, які стають вихідним пунктом для
розгляду й оцінки всієї політики. Таким чином, ціннісні підстави
дослідження політики розширюються й реляціоналізуються.
У той же час слід враховувати, що об'єднання
методологічного інструментарію й згода, що досягає на цьому
шляху, між вченими в поясненні суспільно-політичних явищ не
веде до згоди прихильників різних теоретичних підходів у
поглядах на політику, та на теоретико-методологічні підходи
до дослідження політичного знання. Згода щодо методів має
ситуативний характер: вона досягається щодо пояснення
групи явищ, окремих подій. Іншими словами, методи
универсалізуются, а концепції диференціюються. Тому
інтеграція “політичної знання” здійснюється на базі
диференціації різного роду теорій.
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1. Анохин А. М. Политическое знание науковедческий анализ.
– М., 2001. 2. Остром Е. Перетворення небезпек управління
на нові перспективи. // Виступ до щорічного зібрання
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Політичні і ідеологічні міфи
Страх перед могутньою силою міфу, помножену на
численність мас, роками паралізував думку європейських
вчених, примушуючи їх вороже ставитись до політичної
міфології як такої, зокрема до державної і національної
міфології. Вчений, як індивідуум ставав в опозицію до маси і
керуючим нею вождям. Той же Кассірер, посмертна книга
якого «Міф держави» вийшла в 1946 р., безумовно,
знаходився у
мані щойно
відгримілої війни.
Міф
представляється вченому страшною силою, значення якої до
сих пір не пояснено. Саме ця сила породжує підкорення
народів політичним вождям, забирає в особистості
індивідуальність. До неї звертаються в період тяжких
випробувань, коли всі зусилля традиційної політики здаються
марними.
Юнг вперше підходить до усвідомлення позитивної ролі
безсвідомого, а відтак – позитивної ролі політичного міфу. Те,
що наше століття вважає «тінню» і найгіршою частиною
психіки, тримає в собі дещо більше ніж звичайний негатив. Вже
сам той факт, що через самопізнання, тобто вивчення наших
власних душ, ми приходимо до інстинктів і світу їх образів, має
пролити деяке світло на дрімаючі в психіці сили, над
існуванням яких ми рідко задумуємося допоки все у нас іде
добре. Вони володіють надзвичайно динамічним потенціалом,
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а те, чи приведе виверження цих сил і пов'язаних з ними
образів і ідей до споглядання чи руйнування залежить від
підготовки і ставлення розуму.[5, 117].
Як же вирішити проблему: без міфів не можна, а з міфами
небезпечно? Вона вирішується «доказом» святості того чи
іншого соціального міфу, тобто находженій в його основі
традиції і концепції [6, 287, 289]. Традиція підлягає історичному
обліку і культурологічному аналізу, а концепція, невловима в
силу відносної цінності міфу, з точки зору сакральної істини –
перевірці на внутрішню не противність і практичну
принадність. Саме ця концепція має лягти в основу
дослідження конкретного міфу чи компаративного аналізу їх.
Складність в тому, що один міф може грати корисну соціальну
роль, другий – прямо шкодити суспільному благу, оскільки
шлях до божественного може бути як істинним так і хибним.
Вирішити проблему до кінця не є можливим, проте виявлення
хибності локальних міфів – звичайний суспільний процес і
незмінна задача наукових пошуків, чим я і пропоную зайнятись
на прикладі історико-міфологічної концепції нашої держави.
Нам пощастило, що час цілісних міфів, начебто, минув. Вже
немає Третього рейху з його «чистим» соціальним
експериментом та багато інших
міфологічних цілісних
конструкцій минулих століть. Проте сучасне суспільство
пронизане почуттям кризи, бо історія звершується швидше, ніж
спрацьовують адаптаційні механізми людської психіки. Фізична
і міфологічна реальність змішуються, передчуття якоїсь нової
перспективи стає постійним, стійким психологічним фоном, а
неспівпадіння змін передчуттів веде до необхідності раз за
разом будувати нову «картину світу»[3, 127]. А яка вона
сьогоднішня «картина світу» геополітики України з точки зору її
творців? Грунт цієї «картини» і є історико-політична
міфосистема – ніби, збірка яскравих казок про вітчизняну
історію, що настільки насичена певними архетипами, що вже
зробили її (міфосистему) інструментом політичного міфу –
заданим певним мотивом діяльності! А який це мотив і чи
влаштовує він українців?
Яка сьогодні логіка політичного міфу української
державності, іншими словами – що таке українська історія в її
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офіційній версії на сьогоднішній день?[4, 193] В першу чергу,
це плач за старою доблестю, постійні поразки, постійні зради,
інтриги, підкорення більш активним формам. Складається
враження, ніби історики пишуть історію, соромлячись.
Вибачте, начебто, що наші пращури перемагали вас, ми
виправимося. До того ж в українській історії абсолютно
відсутній Ерос – життєстверджуюча, весела сила. Ось тут і
випливає помилка колективного несвідомого, як одна з
головних формальних помилок локального політичного міфу
за Юнгом. Суть цієї помилки доволі проста: хіба може історія
вічно стражданого і ущемленого народу прищепити «души
прекрасные мотивы» у громадян України?
Неправильне уявлення про національні архетипи може
призвести до виведення політичної реклами як псевдоміфу.
Псевдоміф може заволікати і водити її до тих пір, поки
архетипна ситуація не викриє протиріччя цього міфу досвіду
пращурів, культурній парадигмі…[1, 524]. Тож ми маємо
«реформувати» свою ж історію, щоб остаточно не загубити
місток з пращурами, які можуть вказати на неправильність
архетипу, а відтак позбутися псевдо міфу і отримати
емоційний і міфологічний – науково-творчий – стимул до
процвітання власної держави. До того ж, час зрозуміти, що ми
маємо писати історію нації, а не історію етносу, що є
паралельною задачею і необхідною для України, як
багатонаціональної держави. До доповіді буде додана
авторська схема національної історії України.
1. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 2.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Избранные труды. – М.,
1997. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М., 1976. 4.
Мангейм К. Идеалогия и утопия. – М., 1994. 5. Юнг К.Г.
Нераскрытая самость. – М., 1997. 6. Ясперс К. Философская
вера. – М., 1994.
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Вероніка Застольська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
mars3@bigmir.net
Соціально-політичне управління політичною
свідомістю
У світовій політичній думці прийняте розрізнення двох
концепцій
держави:
формально-правової
та
етичної.
Виокремлення цих двох концепцій є теоретико-політологічним
підґрунтям розмежування адміністративно-державного та
соціально-політичного управління.
Формально-правовий
підхід
є
вузько-юридичною
інтерпретацією державного, тобто держава розглядається як
така, що цілком тотожна урядовим установам і правовим
охоронним органам, що мають забезпечити ефективну
діяльність діючого законодавства.
Етичний підхід репрезентує державу не лише як юридичну
організацію, а й як таку, що охоплює весь апарат духовного та
морального керівництва людьми.
Для аналізу проблематики даного дослідження, необхідно
більш докладно зупинитися саме на соціально-політичному
управлінні.
Основним змістом і призначенням соціально-політичного
управління є забезпечення стабільності політичної системи
шляхом уповільнення свідомості людей та переконання, щодо
її виправданості, недоторканності та загалом природності. У
свідомості людей таке переконання присутнє як установка на
взаємну
згоду,
щодо
пануючої
системи
цінностей.
Здійснюється вплив не лише на людські вчинки, а й
першочергово на людські наміри, бажання, почуття, думки …
Таким чином, відбувається управління політичною
свідомістю, однією з найважливіших форм суспільної
свідомості, що є сукупністю знань, ідей, поглядів, орієнтацій та
установок індивідів і соціальних спільностей
стосовно
політичного буття й зокрема політичної системи та їхнього
місця в ній.
Вплив на політичну свідомість здійснюється з метою
укорінення легітимності, тобто культивуванням у людей
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установки на вільне визнання ними правових приписів
існуючих державних інститутів. Адже, легітимність політичної
влади є переконанням підвладних і світового співтовариства у
її правомірності, визнанням існуючої влади.
Проблематика легітимації не може бути зведена до
формально-юридичної процедури, а регулювання соціальнополітичних процесів до формально-правової регламентації
людської
поведінки.
Легітимність
є
соціокультурною
характеристикою влади, на відміну від формально-юридичної
легальності.
Вже з кінця XIX сторіччя в процесі легітимності
акцентується увага на виробленні позитивного і загалом
схвального ставлення до наявного стану речей, формування
переконаності, щодо його природності та виправданості.
Оскільки така лояльність і переконаність не передбачають ані
спеціального знання нормативних актів і правових положень,
ані теоретичного розуміння закономірності функціонування
існуючої політичної системи, вони можуть бути сформовані
лише шляхом організованого, в масштабах суспільства,
впливу на індивідуальну політичну свідомість (кожного
окремого індивіда як учасника політичного процесу) з метою
збереження її некритичності та фрагментарності, бо такий
вплив є контрольований. Тобто людина має оволодіти лише
припустимим з точки зору існуючої політичної системи
ставленням до її інститутів та виходячи з цього світоглядні
орієнтації й політичні установки людей можуть бути
сформовані у потрібному для існуючої політичної системи
напрямі. Згідно з позицією політичного реалізму легітимність
влади полягає не стільки в законності й демократизмі її
встановлення, скільки в її здатності оволодіти складною
ситуацією в країні, підтримувати в суспільстві порядок шляхом
управління людьми та зокрема їхньою політичною свідомістю.
Основним завданням соціально-політичного управління має
бути вироблення єдиної точки зору на норму людської
поведінки та відповідно до цього, вироблення стратегії
формування політичної свідомості для спрямування безлічі
емпіричних бажань та потягів людей в одному визначеному та
запланованому напрямі. Управлінська функція влади має
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впорядковувати різноманітні складові політичної свідомості
так, щоб вони рухались в руслі стабільного функціонування
суспільного життя. Показовою, в даному випадку, є ідея Гегеля
про те, що держава являє собою спосіб залучення одиничних
воль, як приватних осіб до самоствердження всезагальної волі
уособленням якої є держава.
Таким чином, як доводить Фуко, в сучасну епоху влада
вийшла за межі будь-яких дисциплінарних інститутів і пронизує
собою все суспільство і всі види стосунків між людьми.
Головною формою здійснення влади стає управління життям
людей через їхню свідомість.
Згідно з Дюркгеймом, управління політичною свідомістю має
відбуватися не лише на основі юридичних законів, а й завдяки
включенню “соціальних фактів ”- колективних уявлень,
вірувань, ідеалів, що мають змусити нас не думати, а діяти. На
основі яких й відбувається формування й закріплення почуттів
та відповідного типу політичного мислення, що буде
відповідати намірам політичного курсу влади. Таким чином, у
людини формується таке відображення політичної дійсності за
якого вибір суб’єктивного смислу усталює держава.
Отже, основою
проблематики
соціально-політичного
управління є формування відповідних моделей політичної
свідомості людей з метою забезпечення стабільного
функціонування суспільства.
Але постає питання: Чи може, за умов стабільності, в повній
мірі, яскраво та багатогранно розвиватися індивід та загалом
суспільство?!
1. Блейк Р. Р., Мутон Дж. С. Научные методы управления. К., 1992. 2. Иванов В.Н. Политическая психология. – М., 1990.
3. Московичи С. Век толп. - М., 1996. 4. Фуко М. Наглядати й
карати: Народження в’язниці. - К., 1998. 5. Щекин Г.В. Теория
социального управления. - К., 1996.
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Поліна Івченко
Національний авіаційний університет
roma12@ua.fm
Суть і методи емпіричних досліджень масових подій
Життєдіяльність людини, сім’ї, спільноти, громади, соціуму і
людства в цілому підпорядковується субстанціональним
законам, яким властиві такі визначальні характеристики :
соціальний простір та історичний час, самоорганізація,
самоуправління й розвиток. Субстанціональні закони,
стверджують, що кожен з елементів соціуму: людина, сім’я,
спільнота, громада, суспільство, а також людство в цілому –
самореалізується
за
рахунок
загальних
відносин
користування, розподілу, присвоєння і вживання власності.
На нинішньому етапі розвитку людства функції науки
універсалізується. Вона проникає в усі клітини сучасного
соціуму: сфери виробництва та споживання. Наука потребує
соціального контролю, який орієнтує її на служіння суспільного
прогресу.
Між філософією та теорією масового обслуговування існує
внутрішній зв’язок, як між різними сферами знань, поєднаних
теоретично і практично з соціальними проблемами. Їх
співвідношення розкриває світогляд, об’єктом якого є
узагальнена пізнавальна конструкція світу, адже світогляд - це
особливий різновид людської свідомості.
Досить значна залежність наукових результатів від методу.
Це особливо
наочно проявляється у соціологічних
дослідженнях.
Наука
характеризується методологічним
усвідомленням процесів формування і конституювання знання,
яке спирається на загальнонаукові та специфічні методи
(якісного і кількісного аналізу, класифікації і вимірювання,
формалізації і моделювання тощо). Методологічно базовим
для науки є наявність універсальних законів, які припускають
певну однаковість дії закономірностей об’єктів пізнання, тобто
типові порядки явищ як передумови їх узагальнень.
Аналізуючи межі точності і надійності, слід враховувати і
наявність
теоретичного
навантаження
емпіричного
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дослідження. Це означає, що експеримент будується у
контексті певної теорії чи концепції.
Один з важливіших методів емпіричного пізнання –
спостереження.
Процес
наукового
спостереження
складається: з самого спостережника, об’єкту спостереження і
засобу спостереження. Важливою властивістю спостереження
є цілеспрямований характер. Спостереження,
як метод
емпіричного дослідження завжди пов’язаний з описом.
Емпіричний опис - це фіксація засобами природної чи штучної
мови відомостей про об’єкти, дані в спостереженні. Опис
розділяється на два основні види: якісний та кількісний.
Кількісний опис здійснюється з використанням математики і
припускає проведення різних вимірювальних процесів.
Наука сповідує віру в математику. А остання має кордони
не тільки у сенсі парадоксів теорії множин, а й у плані
обмеження математики аналізом масових подій.(Наприклад:
надання інформаційно-довідкових послуг за телефонними
зверненнями громадян).
Спостереження і порівняння можуть проводитись як
самостійно, так і в тісному зв’язку з експериментом. На відміну
від звичайного спостереження в експерименті спостережник
активно втручається в сам процес з метою отримати про нього
певні знання. Досліджуване явище
спостерігається в
спеціально створених і контролюючих умовах, що дозволяє
відновлювати кожен раз хід процесу при повторенні умов.
Пізнавальна роль експерименту велика в тому, що він дає
відповіді на раніше поставлені питання, а також виділяє нові
проблеми, рішення яких потребує проведення нових дослідів і
створення нових експериментальних установ.
Володимир Калінін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
valdemar@univ.kiev.ua
Вища освіта в Україні кінець 17- початок 18 століть
У 17 сторіччі центри освіти в Україні перемістилися з
західних земель до Наддніпрянщини.
Вже на той час
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перестала існувати Острозька академія, львівська братська
школа занепадала, а заснована у 1640 році
уніатська
академія у місті Холмі не набула широкого значення.
Тільки Київський колегіум зумів зайняти одне з провідних
місць серед вищих навчальних закладів східної Європи, в
більшості завдячуючи київському митрополиту Петру Могилі,
котрий зміг реорганізувати навчання в колегіумі згідно з
загальноприйнятими канонами свого часу, та Івану Мазепі, за
час правління якого колегіум отримав статус академії від
російського царя Петра 1 у 1701 р.. Настав момент
найбільшого розквіту для
вищого навчального закладу
України.
Але крім найбільш відомої академії в Україні існували й інші
престижні навчальні заклади, зокрема єзуїтські школи та
православні колегіуми.
Вища освіта в Україні здобувалася різними шляхами: одні
люди їздили за кордон; деякі займалися самоосвітою; а інші,
яких була переважна більшість, обирали українські вищі
навчальні заклади.
Російська імперія активно запрошувала та переманювала
до себе випускників українських вищих навчальних закладів,
особливо Києво-Могилянської Академії, зокрема відомо що 95
з 123 ректорів Московської академії були випускниками саме
київського закладу. Отже можна сказати , що Україна
відігравала велику роль у розповсюдженні в Росії освіти та
науки
У другій половині 17 століття й до своєї ліквідації у 1773
році орден єзуїтів продовжував залишатися одним із лідерів
загальної та вищої освіти у Речі Посполитої, особливо на
території західних земель України. На той час на Україні й так
знаходилося багато єзуїтських колегіумів: Львів, Луцьк ,
Острог, Бар, Кам’янець-Подільськ, Вінниця, Кросна та
Перемишль. Програма повних колегіумів складалася з трьох
ступенів: п’ятикласного курсу гуманістичних наук, або
середньої школи, три або дворічного курсу з філософії та
чотирирічного курсу з теології. Останній курс вивчали члени _
f1а_cого ордену, світська молодь обмежувалася програмою
середньої школи і філософією.
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Головним предметом середньої школи була латинська
мова, яка вивчалась по підручнику єзуїта Еммануїла
Альвареса “ De Istitutione Grammaticae Libri Tres”. Вивчали
твори Цицерона, Овідія , Вергілія, Цезаря, Тита Лівія, Езопа,
Федра та інших.
У межах повного курсу філософії вивчали логіку, фізику,
математику, етику, метафізику. Але вже на початку 18 ст.
Єзуїтське
шкільництво
починає
оновлюватися.
Найрадикальніших змін зазнало викладання філософії та
історії. Так у філософії було обмежено метафізичну
проблематику і розширено викладання експериментальних
наук - фізики та астрономії. У 1730р. Генеральна конгрегація
ордену ухвалила включення експериментальних наук до
програми єзуїтських шкіл.
На Україні діяли дві лицарські школи: в Острозі та Львові.
Вони були створені для дітей збіднілої шляхти. Для
випускників філософських студій були організовані дворічні
курси у Львові й Красноставі для підготовки викладачів з
математики, фізики, грецької мови, архітектури. Професорами
цих студій були виключно єзуїти.
Після заборони ордену єзуїтів буллою Папи Римського
Климента 14 від 21 липня 1773 р. маєтності єзуїтів були
описані й передані на потреби Едукаційної комісії, проте
багато викладачів залишилося працювати у реформованих
навчальних закладі.
У 18 ст. засновуються нові навчальні заклади вищого типу:
Чернігівський, Харківський та Переяславський колегіуми.
Відкриття колегіуму у Чернігові відбулося
у 1700р..
Матеріальне
забезпечення
йшло
від
архієпископії.
Викладачами цього закладу були в основному випускники
Києво-Могилянської академії.
За своєю структурою
навчання у колегіумі наближалося до рівня академії. Спочатку
було відкрито класи фари, інфіми, граматики та синтаксими.
Згодом з’явився клас поетики, а з часом і риторики. Філософію
вивчали разом з іншими предметами.
Харківський колегіум був відкритий у 1726р. на базі
середньої духовної школи за підтримкою М.Голіцина та
єпископа Є.Тихорського. Навчання в колегіумі тривало 13
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років. У шести класах до риторики по одному року, у класі
філософії - 2 роки, богослов’я - 4 роки. У 1768-69 рр. курс
„християнського добронравія” читав Г. Сковорода. Була
власна друкарня.
Переяславський колегіум був відкритий 2 жовтня 1738 р. зо
допомогою єпископа А. Берло. Навчання в закладі
розпочиналося з підготовчого класу - фари, вивчали:
латинську, грецьку, російську, польську, українську мови, а
також арифметику, геометрію, нотний спів, катехізис,
філософію та богослов’я. Крім цих дисциплін у колегіумі можна
було отримати початкові знання у медицині.
Львівський університет перебував у підпорядкуванні єзуїтів
аж до його ліквідації у1773р..Університет мав два відділи філософський
та
теологічний.
На
підготовчому
філософському відділенні студенти протягом 2-3 років вивчали
систему Аристотеля, історію, географію і грецьку мову.
Наступні чотири роки вивчали богослов’я. Завершувалось
навчання здобуттям наукових ступенів ліценціата, бакалавра,
магістра чи доктора наук. Львівський університет мав досить
активні зв’язки з Києво-Могилянською академією .Після
ліквідації ордену єзуїтів університет мав переважно світський
х_ e0р_0ктер, складався з 4-ох факультетів( філософського,
юридичного, медичного, теологічного) та гімназії. Мав право на
присвоєння наукових ступенів.
1. Історія української культури. T. 2 – К., 2001. 2. Історія
української культури. T.1 – К., 2001. 3. Історія України
І.П.Крип’якевич. – Л., 1990. 4. Історія України Н. ПолянськаВасиленко. К., 1992. 5. 300 лет Львовскому университету. –
Л., 1964. 6. Істория України в життєписах визначнїйших єї
діячів. – Л., 1918.
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«Критика языка» Карла Крауса и Людвига
Витгенштейна: этический аспект
Карл Краус, являясь фигурой одновременно маргинальной,
редко оказывающейся в философском дискурсе, и актуальной,
оказавшей значительное влияние на становление взглядов
Витгенштейна, представляет особый интерес для анализа
кризиса европейского сознания рубежа XIX-XX веков, и
смещения интересов философии в область языка.
Будучи скорее литературным критиком, журналистом, чем
философом, Краус воплощает (и отражает) в своем
творчестве кризис сознания (в терминах кризиса морали) и
кризис классической философии. Кроме того, его концепция
«критики языка» является частью модернистского проекта
тотальной лингвистической реформы (предельное выражение
она находит в философии ранних Хайдеггера, Гуссерля и
Витгенштейна).
Такую
точку
зрения
высказывают
исследователи австрийской философии Кшистоф Нири и Карл
Шорске [см 4].
Особенностью языковой концепции Крауса является
непосредственная связь языка с моралью. Мыслитель связал
кризисные явления в языке с распадом ценностей
современного ему общества. Критика языка становится для
него критикой морали; более того, Краус относил понятие
языка, наряду с понятиями морали, религии, природы к
категориям «первоисточника» мироздания. Языку, по мнению
Крауса, присуща «врожденная правда», поэтому он и является
«последним гарантом» сохранения всех, в том числе и
неязыковых, ценностей. Именно через слово осуществляется
связь с понятиями в их первоначальном значении. При этом
орфография и грамматика понимаются Краусом не просто как
система правил, но и как своего рода этический императив.
С одной стороны, Краус видел в языке средство
манипуляции человеком, его суждениями и мировоззрением
(именно на этой основе и развертывается его критика

168

журналистики). Но с другой стороны, он считал, что возможен
«чистый» язык, отражающий мировые связи. Такой язык
представляет собой «зеркало» мира, которое выявляет и
элиминирует ложь, будучи правильно используемым. На
обладание именно таким языком и претендовал Краус. Язык в
своем историческом состоянии, по мнению Крауса,
деградировал, превратившись лишь в средство передачи
сообщений (хотя по своей природе он является отражением
реальности, т.е. обладает большими возможностями).
Критика языка Крауса предстает в первую очередь в форме
критики прессы: средства массовой информации, в первую
очередь пресса, встали между человеком и словом и,
оперируя словами как товаром, взяли на себя функции
религии и литературы, формируя, таким образом, сознание
человека.
В то время как средства прямой коммуникации, то есть
пресса, а также чрезмерно эстетизированная литература,
дискредитировали слово в качестве носителя этического
смысла, сатира стала, по мнению Крауса, единственно
возможным методом «показа» реальности. Она могла донести
до читателя «некоммуникативную» по своей природе
«внутреннюю» правду, которая являлась достоянием мира
души и мира убеждений личности творца. Сатирический
образ, как его строил Краус, помогал прорваться к
первоначальному смыслу слов, высвобождая суть слова от
«орнаментальных» наслоений времени – знаков лжи и обмана
[см. 2; 47]. Так критика языка становится у Крауса
одновременно и критикой морали, пытается пробудить
воспоминания о первоначальном смысле слов, наполненных
этическим содержанием.
Анализ «критики языка» К. Крауса позволяет пролить свет
на ряд предпосылок возникновения «Логико-философского
Трактата» Л.Витгенштейна, который, несомненно, испытал
непосредственное воздействие со стороны идей своего
предшественника («Вся философия – это критика языка», [1;
19, 4.0031]), также связывая язык с этикой. Как справедливо
отмечает российская исследовательница Т.Федяева, которая
рассматривает идеи Крауса и Витгенштейна, между языком и
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реальностью, языком и этикой существуют прямые
взаимосвязи и «язык, выстроенный логически правильно,
может быть проводником истины» [3; 108]. Как и Краус,
Витгенштейн
исключает
язык
в
его
повседневном
употреблении из сферы продуктивного анализа; он считает,
что, будучи нелогичным, язык не может адекватно отражать
действительность.
Идеальная, логически выверенная модель языка у
Витгенштейна во многом соответствовала краусовским
представлениям о нем как «первоисточнике». Однако, в
отличие от Крауса, Витгенштейн отказывает языку в
способности выражать этические и религиозные истины
переживания
Предложения,
по
Витгенштейну,
могут
описывать лишь факты, но не в состоянии отражать этические
смыслы. Этика – это форма жизни, а не система нормативных
предложений о ней, она может быть «показана» на примере
морального поведения. И главным образцом единства этики и
эстетики было для Витгенштейна творчество Крауса, в первую
очередь его теория сатиры как непосредственного
воплощения критики языка, вошедшей в ткань каждого его
произведения, литературного образа. Идеальный язык
Витгенштейна зеркально отображает структуру мира, в то
время как моральное поведение «показывает» этику.
Витгенштейновская теория «показа», таким образом, может
тоже быть рассмотрена как получившая развитие под
влиянием идей Крауса. Но, кроме того, литературный образ,
выстроенный Краусом как образ слова, попавшего в контекст
этического вакуума, существенно повлиял не только на
теорию «показа», но явился также литературным источником
витгенштейновской концепции «молчания»: сферу этического
нужно оберегать от слова, сообщения, рационализации.
1. Витгенштейн Л. Логико-философский Трактат //
Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М., 1994. 2.
Краус К. Другая половина истины. Афоризмы и размышления.
// Всемирная литература, 2000, №1 с.40-52. 3.Федяева Т.А.
Людвиг Витгенштейн и Карл Краус // Вопросы философии,
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1998, №5. с.106-113. 4. Schorske C. Fin-de-siecle Vienna: politics
and culture. NY, 1980.
Владислав Колінько
Донецький національний університет
kajlb9h@yandex.ru
Толерантність як визнання самоствердження іншого
Цілком очевидно: для того щоб повноцінно спілкуватися,
люди перш за все повинні вміти співіснувати одне з одним,
миритися з неминучими розбіжностями поглядів, орієнтацій,
стилів життя – “терпіти” кожен кожного, хоч би як важко це не
було в тих або інших конкретних ситуаціях. Саме від
латинського дієслова «tolero» – “несу”, “витримую”, “терплю” –
походить
термін
“толерантність”.
Бути
толерантним
насамперед і означає, як аналізує відомий український вчений
В.А. Малахов, терпіти, витримувати Іншого – такого, яким він є,
визнавати за ним право жити, мислити і чинити по-своєму.
Принципово важливо мати на увазі цю елементарність вимог
толерантності – саме згадана елементарність зумовлює
принципове значення і своєрідну цінність даного виміру
людського спілкування. Разом з тим ця ж таки елементарність
спричинює й те, що “тільки” толерантність нас в жодному
відношенні цілком задовольнити не може: як правило, людям
замало того, що їх тільки “терплять”, і вони прагнуть переходу
до більш змістовних домінант спілкування. Прагнуть, однак,
кожен по-своєму – саме через це й не варто, бажаючи
більшого, забувати про толерантність в її мінімальному,
елементарному виявленні [1, 329-330].
Толерантність визнає та підтримує право на життя та волю
до самоствердження іншого “буття”. Вона припускає існування
того, що часто-густо губиться – власного образу. Активна
толерантність ґрунтується на усвідомленні значимості, цінності
та сили власного Я. Йдеться не про просту інтелектуальну
цікавість до іншого, а й про готовність зжитись з чужою
власністю, поглядами та способом життя.

171

Брак толерантності може мати, принаймні, дві причини.
Завжди існують групи людей, які пов’язують свою впевненість
в одній якійсь істині з претензією на агресивну місію та
готовністю до насильства. Йдеться про релігійних та
політичних
“фундаменталістів”,
які
перевелися
в
європейському християнстві, але продовжують існувати в
ісламі, а також у вигляді різних сект, у політиці. Ми мусимо не
просто підозрювати ці групи людей в нетолерантності, ми
повинні вимагати толерантності, наполягати на ній.
Деяким групам бракує толерантності тому, що їхні учасники
не мають достатньої сили власного Я. Саме тому вони
ставляться агресивно до іновірців та іноземців. Це лише в
юності небажання миритися з обтяжливими соціальними
відносинами та обурення проти них є, переважно, сильнішим у
випадку розвиненого почуття власної гідності. Тоді й
відбувається найчастіше спостережуване: толерантність
виростає “разом з нами”.
На думку Е.Ю. Соловйова, толерантність – це “чеснота…
непримиренних людей” [2, 99]. В європейській свідомості
Нового часу ідея толерантності утверджується, так би мовити,
з необхідності, як вимушена реакція на нескінченну ворожнечу,
війни
й
кровопролиття,
породжувані
нерозв’язними
конфліктами між церковною та світською владою, між
католиками й протестантами тощо. Саме в такому
драматичному контексті проблема толерантності постає й
перед філософською думкою вказаного періоду, - першим у
цьому зв’язку безперечно має бути названий англійський
філософ Дж. Локк, автор “Листів про толерантність”.
Не дивно, що толерантність, при всьому її суспільному
значенні, ще явно не те, чого б ми бажали для себе і своїх
ближніх. Людській особі потрібно, щоб їй не лише з
необхідності дозволяли бути собою, але й визнавали її
гідність, цінували її самобутні прояви, симпатизували їй,
захоплювалися нею; їй потрібні повага, співчуття, любов.
Толерантне ставлення не змінює всього цього, його
призначення інше – забезпечити людям можливість жити
разом навіть за відсутності перелічених високих моральних
чинників.
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Нарешті, все більшої гостроти набуває в сучасному житті
проблема суперечностей і меж практичного застосування ідеї
толерантності. Так, людина має бути толерантною, але чи
поширюється ця вимога на стосунки із тим, хто сам виявляє
нетерпимість? Або із тими, для кого толерантні стосунки –
тільки ширма чи, може, тактичний хід, спрямований у підсумку
на придушення опонента? Де критерії, що дозволяли б надійно
відмежувати “справжню” етично зорієнтовану толерантність
від байдужості, пристосуванства, боягузливого потурання
можливому або реальному злу?
Ідеї толерантності ніколи не бракувало критики і
спростувань. Хоча заперечення були доволі різними, в
остаточному підсумку вони зазвичай ґрунтувалися на
твердженні про те, що ставитися толерантно до морально не
схвалюваної поведінки означає цілковито пробачити її. Часто
виказували і неприхований страх перед тим, що наслідком
толерантного ставлення стане моральний хаос і розпад
суспільства. Основною суперечкою в цьому столітті постала
проблема політичної опозиції та політичної толерантності у
глобальному розумінні цього питання.
Комунікативна
філософія
обґрунтовує
принцип
“толерантного консенсуса”, згідно з яким необхідно
враховувати інтереси усіх можливих учасників погодження
(навіть тих, хто не бере участі, але їх інтереси можуть бути
обмежені). Ю. Хабермас помічав, що учасники соціальної
інтеракції повинні брати до уваги погляди іншої сторони, якщо
їм необхідно домовлятися стосовно умов, при яких необхідно
проявляти толерантність [3, 49].
Отже можна сказати, що, очевидна, здавалося б, думка про
толерантність як своєрідний фундамент етичної будови
людського спілкування зрештою виявляється не такою вже
точною. При всьому своєму основоположному значенні сама
толерантність вже передбачає наявність деяких вищих
етичних орієнтирів і цінностей, що й втримують її в “силовому
полі” справжньої людяності.
1. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій. – К., 2000. 2. Соловйов
Е. Ю Толерантність як новоєвропейська універсалія // Демони
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миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної
доби. – К., 1997.
3. Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантними? О
конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Социс. –
2006. - №1. – С. 45-53.
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“Закон циркуляції еліт” В. Парето
В усі часи актуальним було питання становлення,
функціонування та зміни еліт. Надто актуальним воно є
сьогодні в Україні, коли наша країна проходить складний шлях
становлення державності. Вивчаючи це питання передусім
варто згадати ім’я одного з батьків-засновників елітології,
італійського соціолога і політеконома Вільфредо Парето. Його
“закон циркуляції еліт”, сформульований у “Компендіумі із
загальної соціології”, став перлиною світової політичної думки.
Парето пропонує присвоїти представникам різних професій
індекси від 0 до 10 і таким чином визначити рівень їх
здібностей: найздібнішим присвоїти індекс – 10, середнього
рівня – 5, бездарним – 0. “Таким чином ми складемо клас тих,
хто має найбільш високі рейтенги у своїй сфері діяльності і
назвемо його обраним класом, елітою”[1,62].
Для більшої зручності аналізу еліту Парето поділяє ще на 2
класи. ”Виділимо тих, хто прямо або побічно відіграє помітну
роль в управлінні суспільством,- пише Парето,- і складає
правлячу еліту, решта утворює неправлячцу еліту”[1,64].
Таким чином все суспільство Парето поділяє на еліту та
нееліту, а еліту - на правлячу, до якої входять політики,
військові, промислова та торговельна еліта, і неправлячу –
діячі культури, спортсмени та представники інших професій,
які не впливають на управління суспільством.
Звичайно в рельному житті людям не приписують індексів.
Проте їх заміняють свого роду “етикетки”, що фіксують
приналежність до певної професії або сфери діяльності. Так
етикетки міністр, генерал, депутат фіксують належність до
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правлячої еліти. Однак не всі мають етикетки заслужено. І
особливо часто це відбувається у правлячій еліті, де існує
можливість передачі етикетки у спадок, якщо не по закону, то
фактично через особистий вплив, знайомства, багатство.
Оскільки рівень правлячої еліти і її здатність утримувати
владу визначаються співвідношенням тих, хто має етикетку
заслужено і незаслужено, обраний клас змушений постійно
оновлюватися,
виключаючи
зі
своїх
лав
найбільш
деградованих членів і поповнюючи себе найбільш здібними
представниками нееліти. Цей процес обміну представниками
між керуючим та підлеглим класом і є циркуляцією еліт.
“Найбільш обдаровані з низів підіймаються вгору, - пише
Колоткін,- поповнюючи ряди правлячої еліти, члени якої, в
свою чергу, деградуючи, спускаються вниз, в маси”[2,192].
Існуть певні закономірності цієї циркуляції.
Еліти можуть бути відкритими та закритими – за мірою
швидкості циркуляції та ступенем свободи входження до еліти
представників підлеглих класів. Проте реально у закритих
елітах циркуляція може здійснюватися дуже швидко, а у
відкритих взагалі не здійснюватися. Стан де-юре дуже часто
розходиться зі станом де-факто. Це залежить від того, чи є
реальні умови для циркуляції. Так у Стародавньому Китаї,
незважаючи на формальну закритість еліт, циркуляція
відбувалася дуже швидко. А в Римській імперії, хоча входити
до еліти міг кожен, хто достатьньо збагатився, реально
циркуляція не відбувалася, адже ніхто не збагачувався. Отже,
якщо формально циркуляція дозволена, але на її шляху
створюється нездолана перешкода, це рівнозначно стану,
коли циркуляція була б заборонена.
Якщо
“коловорот еліт”
із необхідною
швидкістю
припиняється, то це може призвести до знищення старої еліти
та утвердження нової. Сам Парето пише з цього приводу:
“Революції відбуваються, оскільки із уповільненням циркуляції
... у вищих стратах суспільства накоплюються деградовані
елементи, які більше не володіють якостями, необхідними для
утримання влади, які уникають застосування сили, в той час як
в нижчих стратах зростає число елементів вищої якості, що
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можуть виконувати функції управління і схильних до
застосування сили”[1,66].
Як правило, революції очолюються представниками вищих
страт, які мають необхідні якості для управління повстанням.
Проте еліта, відмовившись від використання сили може
проіснувати ще деякий час, ідучи на поступки суперникам і
купляючи мир за гроші або ціною втрати поваги та авторитету,
що також становить значний капітал. В пануючого класу може
скластися хибне враження, що так продовжуватиметься вічно.
Але це не так, і еліта, що втратила здатність утримувати
владу, обов’язково буде замінена новою.
Так, Людовик XVI, відмовившись використовувати силу та
швидко втративши повагу та любов до монархії, зароблену
його попередниками, став “королем революції”.
Крім того для нації може скластися небезпечна ситуація,
коли на місце знищеного пануючого класу не стає новий
(наприклад, після поразки у війні). Виникає період безвладдя
та дезорганізації, і разом із занепадом еліти може наступити
занепад всієї нації. Так сталося в Україні після поразки у
Національно-визвольній війні 1648-1657 рр., коли після смерті
Б. Хмельницького не залишилося загального інтегруючого
центру у визвольній боротьбі.
Очевидно, що циркуляція еліт – один з найважливіших
політичних процесів у суспільстві, що регулює організацію
влади та забезпечує стабільність його функціонування. Він
безумовно заслуговує на подальше вивчення і наукову
розробку.
1. Парето В. Компендиум по общей социологии //Антология
мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С. 59—67.
2. Колоткин М. Н. Политология. М., 2003, 366с.
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Формирование и развитие глобального гражданского
общества как способа «цивилизации» глобализации
Современные либеральные мыслители рассматривают
гражданское общество в качестве пространства наиболее
тесного переплетения общественного и частного. В то же
время,
для
своего
полноценного
функционирования
гражданское общество нуждается в демократическом
государстве как для ограничения эгоистических, носящих
антисоциальный характер порывов, присущих составляющим
общество индивидам, так и для выполнения отдельных
функций по развитию и защите социума, с которыми
неспособно справиться самоорганизующееся гражданское
общество. По причине невозможности существования
гражданского общества без государства речь может идти не о
ликвидации последнего, а об установлении партнерских
отношений с ним. Только в таком ракурсе государство и
гражданское общество могут выступать как равноправные
субъекты социального взаимодействия. В то же время, если
установить отношения партнерства или субсидиарный тип
взаимодействия государства и общества еще возможно в
рамках национальных государств, то эта задача усложняется
при попытке ее решения на международном уровне.
Глобальное гражданское общество как раз формируется в
ответ на то, что государства начали решать возникающие на
международной арене проблемы путем принятия автономных
от общества решений. Иными словами, государства начали
активно проводить не одобряемую обществом политику.
Таким образом, глобальное гражданское общество
является своеобразной реакцией на глобализацию и
растущую потребность населения современного мира
участвовать во влияющих на их жизнь событиях. В
зависимости от пути реализации названной потребности, оно
может привести как к анархии, так и стать источником
инноваций при создании более справедливых обществ. Кроме
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того, в последнее десятилетие возрастает ценность
человеческого фактора. Об этом свидетельствуют, по
меньшей
мере,
пять
основ
мирового
порядка,
ориентированного на людей:
1. Новые концепции безопасности личности.
2. Новые модели устойчивого развития. Их цель инвестирование в человеческий потенциал и создание
окружения,
позволяющего
полностью
использовать
человеческие способности.
3. Новое партнерство между государством и рынками.
4. Новые модели национального и глобального управления.
Их цель - удовлетворение роста людских потребностей на
фоне постепенного упадка национального государства.
5. Новые формы международного сотрудничества. Они
должны быть сфокусированы на нуждах населения, а не на
предпочтениях национальных государств [1; с. 387].
Отсюда повышается значимость деятельности таких
элементов
глобального
гражданского
общества
как
неправительственные организации (НПО), международных
неправительственных организаций (МНПО), а также участие в
глобальных дебатах граждан, групп на местах, коалиций и
сетей. В состав НПО входят группы людей, объединенные
общими
идеями,
интересами
и
ценностями
и
функционирующими вне формальных государственных
органов. На межгосударственном уровне эти группы
формируются на добровольной основе для решения имеющих
международный характер проблем. Как правило, выделяют
НПО, ориентированные на исследования, лоббирующие, а
также посреднические НПО. Мы полагаем, что из названных
типов НПО наиболее жизнеспособными и значимыми в
будущей дипломатии являются НПО, ориентированные на
исследования в силу наличия у них способности
сформулировать конкретные политические предложения.
Следует отметить, что большинство современных
политических теорий рассматривают государства в качестве
главных действующих лиц мировой системы, поэтому при
таком
подходе
деятельность
НПО
мыслится
как
второстепенная. Тем не менее, надо признать, что НПО,
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МНПО, граждане, группы на местах, коалиции и сети начинают
играть все более важную роль в глобальных дебатах, что
создает предпосылки для повышения влияния глобального
гражданского общества на проводимую представителями
международного сообщества политику.
Важным показателем роста глобального гражданского
общества являются организуемые НПО, МНПО и гражданами
саммиты,
проводимые
параллельно
важным
межправительственным встречам. Поскольку за последнее
время возникло много супранациональных центров принятия
решений, неподотчетных демократическим нормам, постольку
возникла необходимость в проведении организациями
гражданского
общества
параллельных
саммитов,
противостоящей растущей силе официальных саммитов[2; c.
18]. С помощью параллельных саммитов организации
гражданского общества противостоят глобальным силам и
вырабатывают свой собственный политический проект.
Таким образом, можно сделать вывод, что глобальное
гражданское общество является своеобразным поиском
объединения частного и общечеловеческого при решении
возникающих перед человечеством проблем. Его главной
задачей является не распространение нечто такого, что уже
существует на Западе и в США, а делать политические
институты
более
ответственными
и
одновременно
способствовать
радикализации
демократии
и
перераспределению политической власти. Здесь следует
отметить, что если традиционные гражданские общества
формировались в рамках устоявшихся государств, то
глобальное гражданское общество возникло в условиях
отсутствия глобального государства, поэтому оно изначально
отрицало главенство государств над «суверенными» правами
граждан и сообществ.
В то же время, международное сообщество активно
использует властный ресурс глобального гражданского
общества – признание определяющего значения прав и
свобод человека – в своих корыстных интересах. С
требованиями о соблюдении прав человека выступают не
только неправительственные организации, но и активно
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защищающие данные права государства, тем самым,
позволяя себе вмешиваться в процессы перераспределения
властных полномочий внутри других государств. На наш
взгляд, с одной стороны, гражданское общество посредством
альтернативных решений проблем общемирового характера и
защиты
общечеловеческих
ценностей
способствует
разработке гуманных проектов дальнейшего развития
человечества и предоставляет возможность ущемленным
группам недемократических государств заявить о своих
правах, а также добиться их реализации при поддержке
мирового сообщества. С другой стороны, тема глобального
гражданского общества с его ориентацией на утверждение
«прав человека» становится идеологическим оружием
западных государств. Они использую ее для осуществления
так называемых «гуманитарных интервенций», открывших
дорогу «военному гуманизму».
Таким образом, идея глобального гражданского общества
может быть использована для достижения абсолютно
противоположных результатов. В то же время, позитивный
результат возможен лишь при установлении партнерских
взаимоотношений с мировым сообществом. В противном
случае будет иметь место космополитический деспотизм, т.е.
инструментализация космополитических угроз в мировой
политике.
1. Балуев Д.Г. Современные проблемы мировой политики:
Безопасность, конфликты и их анализ. – М., - 2002. 2. Бляхман
Б.Я. Концепция гражданского общества в зарубежной
литературе конца XX века. с. 18-39. // Философские науки. №
6. 2005.
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Взаємозалежність розвиненої демократичної культури і
ефективної системи масової
освіти у філософії освіти Джона Дьюї
Особливе місце в філософії освіти Джона Дьюї займає
з’ясування соціально-політичних чинників процесу освітньої,
професійно-фахової
та
культурно-виховної
соціалізації
молодих людей. Принципове значення для соціально
спрямованого виховання має демократичний лад, за якого
людська спільнота найприродніше постане як гармонійне
суспільство. Дьюї вважав, що демократія – це не просто
політична система; демократія – це суспільство, пройняте
духом взаємоповаги усіх громадян та бажанням досягти
більшої єдності спільноти, а також якомога повніше
реалізувати таланти та здібності членів даного суспільства. [2]
Він вважав, що всім ідеям слід дозволити вільно змагатися в
духовному житті людей, виступав прихильником еволюційних,
а не революційних суспільних змін, покладаючись на освіту як
на засіб для створення гуманного, розумно організованого і
справедливого світу. Освіта означає створення принципового
розуму, який волів би не одурманювати себе сам і не давав би
одурманювати себе іншим. Джон Дьюї розглядає виховання як
суспільне явище, яке для самого суспільства є життєвою
необхідністю, а для дитини - примусом з боку суспільства.
Необхідність примусу походить з того, що природні і вроджені
імпульси молодої людини не узгоджуються з бажаннями,
звичками групи, у якій вихованець народився, тому виникає
потреба
спрямовувати,
керувати
цими
імпульсами.
Призвичаюючись до співпраці з іншими, дитина навчається
контролювати свою поведінку, не дивлячись на те, що цей
контроль за походженням є суспільним; в міру психічного
розвитку дитини, її свідомості, морального світогляду він стає і
контролем внутрішнім. Якщо ж стимули оточення будуть
диктуватися дитині способом невідповідним і незрозумілим
для неї, суспільство, можливо здобуде над нею контроль, але
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цей контроль буде зовнішнім. Дьюї підкреслює необхідність
дати можливість вихованцю здобути внутрішнє панування над
собою.
Виховання є завжди цілеспрямованою організованою
діяльністю, яка підпорядкована певному суспільному ідеалу.
Виховний ідеал Дьюї – це демократичний ідеал динамічного
типу, що постійно змінюється з вдосконаленням суспільства.
Цей спрямовуючий ідеал повинен відповідати трьом вимогам:
відображати існуючі соціальні умови; прагнути до усунення з
соціального життя того, що є нестерпним, небажаним; повинен
спиратись на соціальну ситуацію, що формується.
Дьюї
вважав, що не може бути мови про створення ідеалу, який
перед початком його реалізації був би відразу детально
осмислений.
Динамічний ідеал мусить бути так пристосований до уявних
тенденцій в особистості і суспільстві, щоб керував ними без
шкоди для першої і другого [2, 121]. «З приходом демократії і
сучасних умов виробництва
неможливо з певністю
передбачити, яким же буде суспільство через 20 років. Отже,
неможливо готувати дитину до якихось визначених умов
життя, тобто слід розвивати у дитини здатність до
саморегулюючої діяльності» [3].
Демократію він ідентифікував з наданням рівних
можливостей всім членам суспільства, а особливо молоді
самореалізуватися у тих видах діяльності, які найбільше
відповідають їх схильностям і які є внеском в загальний
добробут суспільства. Через всі його праці проходить думка
про те, що якщо школа повинна виховувати у дітях соціальне
почуття і виробляти демократичний характер, їй самій треба
прийняти форму співпрацюючої єдності. Дьюї вважав, що
найкращим і найглибшим є те моральне виховання, яке
отримується через необхідність вступати у нормальні
відносини з іншими людьми, що передбачають спільність
думок та праці. [3]
Виховання Джон Дьюї розглядає, з одного боку, як процес
пристосування дитини до суспільства, щоб стати його
корисним членом і, з другого, - як засіб поступового
вдосконалення суспільства. «Коли школа виховає і виробить із
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кожної дитини нашого суспільства члена подібної маленької
общини, просякне її духом служіння суспільству і озброїть її
засобами для творчої самодіяльності, тоді ми будемо мати
найтвердішу і найкращу гарантію того, що й широке
суспільство стане більш вартим, більш прийнятним». [1,35]
Критеріями, якими можна вимірювати цінність якоїсь форми
суспільного життя, з точки зору Дьюї, є «діапазон спільних
інтересів, які підтримуються всіма членами даної групи», а
також «повнота і свобода взаємних стосунків між групами». [2]
Демократичне суспільство повинно мати такий тип виховання,
яке зацікавлює особистість у різноманітних суспільних
контактах, для цього слід цілеспрямовано визволяти її
природні сили і схильності. «Особистість є лише тоді щаслива,
а суспільство добре організоване, коли кожному доручається
таке завдання, яке найбільш відповідає природному
покликанню людини» [2, 115]. Виховання, яке має бути
інструментом
утвердження
демократії,
мусить
бути
інструментом соціальної селекції, щоб кожен був на своєму
місці. Особистість, яка в дорослому житті буде виконувати
завдання, що найбільше відповідають її природним задаткам,
буде найкраще служити суспільству як цілісності і сприяти
подальшому утвердженню демократичного ідеалу.
Дьюї неодноразово наголошував, що не саме народження у
певній сім'ї визначає, кому бути фермером, робітником,
банкіром, філософом чи військовим, а лише здібності і великий
інтерес, виявлені в дитинстві та юності.
Таким чином, ідеали демократії, демократичне виховання і
соціальна селекція природних задатків тісно пов'язані і
взаємодоповнюючі.
1. Дьюи Дж. Школа и общество// Хрестоматия по истории
зарубежной педагогике. – М., 1981. 2. Д’юї Дж. Демократія і
освіта. – Л., 2003. 3. Dewey J. My Pedagogic Creed.
[електронний ресур]: http // www.dewey.pragmatism.org
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Соціо-культурна ідентифікація Європейських Спільнот
як проблема соціально-філософського аналізу
Питання соціокультурної самоідентифікації Європейських
Спільнот слід розглядати в контексті тих соціокультурних
зрушень, що сталися в сучасному світі. Змінилися базові
міфологеми модерних суспільств: Міфологема закону
змінилася міфологемою вибору. Відбулася зміна соціальних
структур і уявлень про професійну організацію - мережні
форми організації прийшли на зміну ієрархічним. Змінились
форми комунікації як технічні, так і особисті – відтепер кожен
індивід має можливість входити в віртуальні групи –
вивільняючись тим самим з-під тиску даних йому з народження
груп, і виходити в інші групи [4]. «Соціальне відтепер не
тотожне територіальному»[10].
В надскладних соціальних організмах, якими є сучасні
постіндустріальні суспільства, ідентичність має множинний
характер. Саме на цій властивості будуються мережні
співтовариства, у просторі яких відбувається постійне
рефлексивне самовизначення індивідів, яке породжує
«плаваючі, рефлексивні ідентичності». Сьогодні для того, щоб
побудувати нові ідентичності нам доводиться розбирати старі
комплекси. Щоб побудувати нову ідентичність України, нам
доводиться розривати єдність мови, території і етносу – і в
цьому основна проблема України. Тому що сьогодні думати
по-українськи вже не означає думати українською мовою.
Особливо це стосується східних регіонів. Модерна українська
ідентичність може будуватися лише як багатомірний простір
самовизначення
українських
громадян,
де
базовими
елементами
можуть стати громадянські цінності, а не
приналежність до того чи іншого етносу, зв'язку із певною
традицією чи територією. Саме з цією проблемою
зіштовхнулася і Європа, де відбувається відрив від пошуку
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якоїсь сутнісно європейської культурної традиції і йде апеляція
до вищих універсальних моральних категорій і цінностей [3].
«Європейська
ідентичність»,
як
культурно-історичний
феномен, може бути як природним, незалежним від свідомих
соціальних суб'єктів, наслідком культурних і соціальних
обмінів, що відбуваються на різноманітних рівнях і в різних
формах, так і результатом штучного, суб'єктного процесу –
результатом реалізації певних культурних, політичних чи
історичних проектів [1, 2, 9] . У останньому випадку ми
матимемо справу з аналізом форм, засобів, передумов, діючих
осіб тих масштабних культурно-історичних проектів, які
реалізовувалися як європейські. По суті, самовизначення
Європи, європейського суспільства у формі створення спільної
ідентичності багато в чому залежить від того, якими засобами
буде вирішуватися ця задача. Ці засоби, в цілому,
відповідають вимогам доби конструювання національних
держав, і відповідно, до сучасної доби, містять ряд
суперечностей.
По-перше - комплекс, який націоналізм використовував для
“винаходу” націй, комплекс “мова-історія-культура-людитериторія” неможливо у всій його повноти застосувати до
Європи. Європа, у цих рамках, буде суперничати з
національними
державами.
Для
створення
спільної
європейської ідентичності необхідно зруйнувати єдність мови,
території і етнічного походження. До того ж у сьогоднішньому
світі, де ідентичності створюються у віртуальних просторах, не
завжди доцільно реалізовувати стратегію обґрунтування
ідентичності за рахунок термінів старого «територіального
дискурсу». По-друге - проміжок часу для конструювання
Європейської ідентичності був дуже коротким (кілька
десятиліть, тоді як деякі нації було створено за два століття) і
конструювання було очевидним. По-третє - старі засоби
конструювання ідентичності, були засновані на переконаннях,
що відкинуті у світі неоднорідності і релятивізму. Європа
сьогодні набагато частіше ідентифікується зі здатністю ставити
під сумніви навіть найочевидніші переконання, ніж
перейматися фанатично будь-якими цінностями як такими. Почетверте - старий комплекс виходить із тієї передумови, що

185

ідентичність є монолітною, а культура гомогенною і вони
жорстко прив'язані одне до одного у єдине ціле. Проте
ідентичність є контекстуальною і релятивною – а особистість і
відмінність, чи однаковість і розбіжність конструюються в
контексті щоденних уявлень і новонабутого суперечливого
досвіду. І по-п'яте - дуже просто повернутися до старих
прийомів давно забутого расизму – де кордони Європи
непорушні і читаються як кордони етнічної приналежності.
Саме європоцентризм багато в чому дискредитував ідею
європейської історії.
1. Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо
походження й поширення націоналізму. - Київ, 2001. 2.
Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. и др. Нации и национализм. Москва, 2002. 3. Деррида Ж., Хабермас Ю. Наше обновление
после войны: Второе рождение Европы//Отечественные
записки: журнал для медленного чтения, 3, 2003. 4. Кастельс
М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Москва, 2000. 5. Новая философская энциклопедия. - Москва,
2001. 6. Посельський В. Європейський Союз: інституційні
основи європейської інтеграції. - Київ, 2002. 7. Ферро М. Как
рассказывают историю детям в разных странах мира. Москва, 1992. 8. Фуше М. Европейская республика.
Исторические и географические контуры. - Москва, 1999. 9.
Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии, 2000,
1 (8), С. 47 – 62. 10. Dulpas G. The Logic of Globalisation:
Tensions and Governability in Contemporary Society. Management of Social Transformations – MOST. Р – 4. 2000.
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Реалізація особистості в умовах глобалізаційних
процесів
Глобалізаційні процеси з необхідністю змінюють життя
кожної людини на Землі. Тому в сучасних умовах особливості
формування, становлення особистості актуалізуються.
Загальновідомо, що людина набуває рис особистості в
процесі
соціалізації.
Тому
формування
особистості
передбачає діяльнісне включення її у суспільне життя, участь
у конкретнихсоціальних справах. Такий процес передбачає, з
одного боку, наявність
суспільства як
природного
середовища щодо існування і розвитку особистості, а з іншої
сторони сама особистість постає у якості чинника соціальних
процесів. Таким чином людина з’являється і розвивається у
відповідному природно-історичному середовищі, тому вона
суттєво залежна від суспільства. Водночас, “ суспільство – це
якісно відмінне від природи багатомірне , внутрішньо
розгалужене і водночас органічно цілісне утворення, що
постає як сукупність історично сформованих способів і форм
взаємодії та об’єднання (діяльності, відносин, поведінки,
спілкування, регуляції, пізнання), в яких знаходить свій вияв
всебічна і багаторівнева взаємозалежність людей”[4, 621].
Тобто суспільство функціонує як соціум, що зумовлено
діяльністю людини як особистості.
Тому цілком слушним постає питання, якою є особистість у
сучасному
світі, що характеризується
глобалізаційними
процесами? В ході глобалізації виникає низка чинників,
зокрема,
інформаційне суспільство. “Головною ознакою
інформаційного суспільства є виробництво і поширення
інформації, перетворення її на головний вид послуг, на товар і
навіть владу”[5, 248]. В межах теорії інформаційного
суспільства існує дві протилежні тенденції, оцінки його впливу
на розвиток особистості. Одна з них підтримує позицію, що
інформатизація суспільства, або так звана комп’ютеризація є
суспільним благом. Зокрема, Е. Тоффлер стверджує, що в
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інформаційному суспільстві створюються нові умови для праці
(використання персонального комп’ютера), виникають сучасні
способи
здобуття освіти
(дистанційне навчання
за
посередництвом Інтернет технологій). Це призводить до
формування принципово нового типу людини. «Люди
виростають за інших умов. І як наслідок, іншими будуть
особистості» [3, 340].
Друга тенденція працює,
розглядаючи інформаційне
суспільство як і трансформаційне явище, у якому зростає
рівень маніпулювання людиною. Це стосується, насамперед,
поширення інформаційних технологій в політичну сферу.
Водночас, впровадження інформаційних технологій у сферу
комунікації призводить до того, що людина губиться на межі
між реальністю і віртуальним світом. Інтернет технології
змінюють відносини соціальних суб’єктів в суспільстві, адже
комп’ютерна мережа, на сьогодні, складає глобальний
інформаційний ресурс,
створюючи якісно нову сферу
взаємодії – «комунікація всіх з усіма», відбувається
вирівнювання можливостей всіх учасників комунікації. За
допомогою новітніх технологій
проводяться консультації,
наради з компетентними спеціалістами в тій чи інший сфері
знання, або поєднання однодумців. Отже, це суттєво змінює
діяльність особистості. Щоб встигати за темпом життя людям
потрібно вступати у все більшу кількість відносин, взаємодій. А
це сприяє формуванню нової соціальної активності.
Одночасно, це призводить до того, що людина стає не в змозі
обробити ту кількість інформації, яку вона отримує в процесі
комунікації. Тоді комунікація стає поверховою. Суттєвий вплив
на процес соціалізації людини здійснює Інтернет. Все більшої
популярності набувають
знайомства за посередництвом
Інтернет технологій, працюють Інтернет магазини, Інтернет
сторінки мають університети, корпорації, навіть окрема
людина має свій e-mail. «Глобалізація виникла в умовах
переходу та становлення постіндустріального суспільства, яке
теж претендує на деяку всеосяжність та орієнтир, прийнятий
для всього людства. Основні аспекти цієї хвилі глобалізації
полягають у тому, що на основі інформаційної технології
утворюється новий світ з новою соціальною структурою,
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специфічною
економікою
та
особливою
віртуальною
культурою»[1, 63].
Отже, за умов розвитку глобалізаційних цивілізаційних
процесів відбуваються значні зміни у людській свідомості, як
головного носія соціальних цінностей. «Трансформується
людська ідентичність, а її взірці зовсім інші ніж в
індустріальному суспільстві. Зростання індивідуалізації,
свободи вибору призводять, з одного боку, до розширення
автономії особистості.
Але,
з іншого, під
тиском
глобалізаційних процесів виникає, так звана, глобальна
ідентифікація, яка свідчить про формування глобальної
ідентичності»[2, 64].
Як бачимо процес формування і реалізація можливостей
особистості в сучасних умовах має як діалектичний так і
альтернативний йому характер. Адже, з одного боку це
надання свободи особистості, а з іншого уніфікація
особистості.
1. Лях В.В. Глобалізація в контексті постіндустріальної
реальності // Культура в умовах глобалізації. – К., 2003. 2.
Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії.
– Л., 2005. 3. Тоффлер Е. Третя хвиля. – К ., 2000. 4.
Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. 5. Там
само.
Олександр Леонов
Донецький національний університет
rognarok666@mail.ru
Практичне застосування методики конвент-аналізу у
політологічних дослідженнях
Контент-аналіз - систематична числова обробка, оцінка й
інтерпретація
інформаційного
джерела.
Контент-аналіз
постачає дослідника методом, за допомогою якого можна
узагальнювати ті або інші матеріальні прояви поводження і
відносин різних політичних суб'єктів, виявити їхні дійсні наміри.
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Теоретичною основою методу стали праці Г. Лассуелла,
американського соціолога, політолога, дослідника засобів
масової комунікації. З метою визначити, що пропагандист
ставить у центрі уваги, щоб домогтися визначеного ефекту в
аудиторії, Гарольд Лассуэлл застосовував методи семантики
- розділу лінгвістики, що займається вивченням значень
язикових одиниць. Він розробив методи семантичного
аналізу текстів, що припускали дослідження ключових
термінів, гасел і доктрин під кутом зору того, як них
розуміють споживачі інформації.
Великі можливості, які відкриває застосування контентаналізу, були доведені під час соціологічних і політологічних
досліджень, що проводили західні науковці С. Кингсбері, Х.
Харт, А. Кларк, Б. Берельсон, П. Сальтер, Ж. Крайзер, Е.
Морен і ін.; радянські дослідники А. Баранов, Б. Грушин, Л.
Федотова, і ін. Питання методології і методики контент-аналізу
узагальнені у курсі лекцій Дж. Мангейма, Р. К. Рича.. Великий
крок уперед зроблений у справі застосування комп'ютерних
технологій
під
час
проведення
контент-аналізу
(психолінгвістична експертна система ВААЛ, автори В. Шалак,
М. Димшиць).
У ході контент-анализа здійснюється добірка матеріалів,
що вийшли за одиницю часу (день/тиждень/місяць). Матеріали
структуровані або за виданнями (теле- радіокомпаніями), або
за часом виходу, або за декількома параметрами одночасно.
Вибирається одиниця контент-аналізу - слово, речення,
тема, ознака. Бажано, щоб слова-індикатори, подібні за якоюнебудь ознакою, були об'єднані в категорію аналізу.
Розробляються індикатори виміру і система кодування
(правила класифікації спостережень). Вихідний масив
протоколюється, дані одиниць аналізу заносяться в
реєстраційну (кодировальну) карту, у якій відзначається
кількість одиниць рахунка. Щоб уникнути проблем у випадку,
коли порівнюються різні по довжині тексти, поряд із простими
частотами використовуються умовні, оцінюється кількість
одиниць рахунка у відсотках (щодо загального обсягу тексту).
Кінцевим продуктом контент-анализа є аналітичний звіт.
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Автором був проведений контент-аналіз виступів Юлії
Тимошенко на міжпартійних з'їздах Блоку 7 грудня 2005 р.
(напередодні виборів у Верховну Раду України) і 27 травня
2006 р. (після виборів у Верховну Раду України). Отримані
результати можна інтерпретувати так:
1) Після закінчення передвиборчої кампанії відбувається
зростання загальної потреби, яка є оцінкою енергетики
політика і його команди. Частота згадувань термінів, що
представляють категорію "Потреба", зросло з 11, 87% (виступ
7 грудня 2005 р.) до 20,51% (виступ 27 травня 2006 р.), тобто
на
8, 64%. Це дозволяє прогнозувати підвищення
інтенсивності політичної діяльності Ю.В. Тимошенко. Щодо
внутрішньої структури потреби, то внутрішні потреби ("я хочу")
переважають
зовнішні
("я
повинна").
У
ситуації
короткострокової виборчої кампанії внутрішня потреба для
політика дуже важлива. Але у випадку довгострокової
політичної діяльності, необхідно мислити стратегічно. Тому
стратегія "Я хочу", якої дотримується Ю. Тимошенко, може
бути небезпечною для суспільства.
2) У грудні 2005 р. мотивація Ю. Тимошенко виглядала
в такий спосіб: Досягнення (33,6%) - Влада (18,69%) Аффіляція (13,38%). У травні 2006 р. структура мотивації
змінилася: Влада (59,56%) - Аффіляція (40,4%) - Досягнення
(39,7%). На думку автора, у виступі на межпартийном з'їзді
Блоку в грудні 2005 р. Ю. Тимошенко з'являється політиком,
для якого влада - це лише засіб для здійснення широкої
програми соціальних і політичних перетворень у суспільстві
(слова-індикатори мотиву "Досягнення" - "прийняти рішення",
"розробити проект" і ін.) У травні 2006 р. головним мотивом Ю.
Тимошенко стає бажання влади. Для того, щоб одержати
владу, вона прагне завоювати підтримку виборців, соратників з
Блоку (мотив "аффіляції"). Можна припустити, що й у грудні
2005 р., перед виборами у Верховну Раду, дійсними намірами
Ю. Тимошенко було досягнення влади, а обіцянки створити
суспільство гармонії і справедливості давалися тільки з метою
завоювати симпатії виборців.
3) Попередній висновок підтверджується результатами
аналізу спрямованості мотивації. У порівнянні з груднем 2005
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р. у тексті виступу 27 травня 2006 р. умовна частота вживання
слів-індикаторів категорії "Прагнення До" знизилася з 7,32% до
2,2% , а умовна частота вживання слів-індикаторів категорії
"Відхід Від" - з 5,05 % до 3,68% . Відбулося загальне падіння
спрямованості мотивації (цілей), що знову свідчить: справжні
наміри Ю. Тимошенко у грудні 2005 р. полягали у досягненні
перемоги на виборах до Верховної Ради України.
Автор визначив, що найбільша увага у виступі Ю.
Тимошенко 7 грудня 2005 р. була приділена проблемам об'єднання народу і влади, контроль над владою - 13,13%;
побудова незалежних чесних судів - 8,84%; рівні стартові
можливості для дітей - 6,57%; боротьба з політизованим
капіталом - 6,31%; розвиток малого і середнього бізнесу - 6,06
%; реформа системи оподаткування - 5,3% і ін. У виступі Ю.
Тимошенко 27 травня 2006 р. зберігся інтерес тільки до
проблеми об'єднання влади і народу (11,76%). Упав інтерес до
боротьби з політизованим капіталом (4,41%). Інші проблеми
практично не згадуються.
Таким чином,
можна
припустити, що
програма
соціальних і політичних перетворень, яка містилась у виступі
Ю. Тимошенко в грудні 2005 р., була оголошена з метою
прискореного створення позитивного іміджу політика (Ю.
Тимошенко) і політичної сили (БЮТ), а сам міжпартійний з'їзд
Блоку 7 грудня 2005 р. готувався з застосуванням політичної
технології перфомансу. Виявити справжні наміри діяча
дозволило застосування методу контент-аналізу, який надає
досліднику об'єктивні дані про авторів текстів.
Тетяна Лущан
Донецький національний університет
ltatyana06@mail.ru
Маніпуляція свідомістю як невід’ємна складова
виборчого процесу України
Що таке "маніпуляція свідомістю під час виборчих
кампаній"? Коротко, це - система засобів ідеологічного і
духовно-психологічного впливу на свідомість виборців.
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Важливим питанням сучасної української політики є
формування політичної свідомості за допомогою ЗМІ. Часто
домінуючим методом такої діяльності є маніпуляція свідомістю
реципієнта, особливо під час виборчих кампаній. Оскільки
саме під час виборчих кампанії та чи інша політична сила
намагається сформувати суспільну думку в потрібному їй
напрямку. Результати досліджень показують, що більшість
виборців судять про кандидата за тим образом, який йому
створюють медіа, особливо телебачення. Маніпуляція
свідомістю під час виборчих кампаній набуває все більшої ваги
і практичного застосування. Яскравим прикладом може
служити остання виборча кампанія 2006 року. Розглянемо
основні ефективні принципи і методи маніпуляції свідомістю
електорату за допомогою політичної реклами. Отже, до
складових людського життя, за допомогою яких здійснюється
вплив на підсвідомість людини, та особливо вразливих точок,
на які найчастіше спрямовуються маніпуляції, відносять:
слово, число, образи, метафори та стереотипи, почуття, уява і
поведінка, міф, увага, пам'ять тощо. Всі вище перераховані
складові в тій чи іншій мірі використовуються учасниками
виборчих перегонів у своїх телерекламах. Розглянемо деякі
елементи маніпуляцій, які, на думку автора, застосовуються у
виборчій телерекламі цьогорічної кампанії. Лейтмотивом
телевізійної реклами ПР є формування у свідомості виборця
відчуття різкого погіршення якості життя, руйнування системи
соціального забезпечення. Створення або використання кризи,
здійснює сильний емоційний вплив на свідомість виборця. ПР
дуже гостро зосереджує увагу виборця на таких негативних
моментах, як стагнація економіки, погіршення життя простих
робочих, повна розруха, інфляція, зменшення реальної пенсії.
Таким чином, основою телевізійних рекламних роликів Партії
регіонів є механізми соціально-психологічного впливу на
свідомість виборців з метою формування у них поглядів про
критичність ситуації, а не донесення до виборців ідеології
партії та позитивних особистих характеристик лідера. Є велика
ймовірність того, що, як наслідок, виборці голосуватимуть не
за ПР, а проти віртуального ворога. Основною тезою
телевізійної реклами провладного блоку є недопущення до
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влади "реваншистів" шляхом перенесення виборця у період
минулих президентських виборів. У даному випадку
актуальними є методи впливу на пам'ять і почуття за
допомогою слогану "Не зрадь себе. Не зрадь Майдан!".
Найголовніше почуття, до якого апелюють автори при
здійсненні
маніпуляцій,
є
страх.
Саме
страх
є
фундаментальним фактором, що визначає поведінку людини.
В даній телерекламі створюється образ "могутніх ворогів –
бандитів", які прагнуть реваншу. Для досягнення мети
демонструються телевізійні кадри часів попередньої виборчої
кампанії, які повинні викликати в пам’яті виборця страх перед
їхнім поверненням. "Не зрадь себе. Не зрадь Майдан". Зрада –
це вчинок, який завжди засуджується суспільством і подається
як один із найпідступніших серед можливих вчинків людини.
"Ти знаєш, в якій країні хочеш жити. Ми знаємо, як її
збудувати!". Дуже цікавий слоган, тому що він адресований до
індивідуума, бо кожен по-своєму уявляє країну в якій хоче
жити. А "Наша Україна" подається як сила, яка знає, як її
зробити такою для кожного. Коли б подавались певні
ідеологічні засади та засоби їх реалізації – це б відразу
відкинуло значну частину виборців, а так виходить – "голосуй
за себе!". Велика частина тих, хто проголосує за "Нашу
Україну", думатиме, що віддає свій голос за себе та проти
"зла". В контексті розгляду елементів маніпуляцій свідомістю у
телевізійних не можна оминути Блок Юлії Тимошенко. Виборча
кампанія БЮТ тривалий час проходила без застосування
політичної телереклама і були заяви блоку, що такий вид піару
застосовуватися не буде взагалі. Але все ж таки на
телеекранах з'явився телевізійний ролик, який є надзвичайно
цікавим у дослідженні маніпуляцій. "Справедливість є, за неї
варто боротися". Для того, щоб такий слоган був
спонукальним, потрібно переконати виборців або зосередити
їх увагу на наступних твердженнях: в українській політиці, в
основному панують не чесність, підступність, брехня, обман
тощо; жертвою таких дій і стала Ю. Тимошенко як "втілення"
справедливості; голос відданий БЮТ – це боротьба за
справедливість. Для цього обігруються теми "корупційний
скандал", "зрада національних інтересів" тощо. Це повинно
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викликати у виборців переконання того, що оточення
президента є "нечистим на руку". А Ю. Тимошенко будучи
прем'єр–міністром боролася з цим, внаслідок чого і була
усунута з посади, тобто стала жертвою боротьби за
справедливість. Підсумовуючи розгляд телевізійної політичної
реклами БЮТ, слід відзначити те, що авторами ролику
використовується великий арсенал прийомів впливу на
свідомість реципієнта за доволі короткий проміжок. В цілому
він мав великий вплив на вибір реципієнта під час
голосування.
Підсумовуючи
дослідження
маніпуляцій
свідомістю у політичних телерекламах зразка 2006 року, слід
відзначити, переоцінка можливостей впливу на вибір людини
політико-психологічних технологій так само небезпечна, як і їх
недооцінка. Важливим є визначення частки виборців,
політичний вибір яких зумовлений саме цими психологічними
механізмами впливу. До речі, майже 60% громадян упевнені,
що політична реклама зовсім
чи не вплинула скоріше не
вплинула на їхній вибір. Що такий вплив мав місце визнають
тільки 18% громадян. Про це свідчать результати
соціологічного опитування Інституту соціальної і політичної
психології АПН України. За даними ще одного опитування
Українського інституту соціальних досліджень і Центра
"Соціальний моніторинг", рекламу учасників парламентської
кампанії бачило переважну більшість виборців - 98% опитаних.
З них 21% заявили, що їм не подобається жодна реклама.
1. Ольшанский Д. Политический PR. – СПб., 2003. 2.
Щербатых Ю. Психология выборов. – М., 2005.
Ірина М’язова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
uta77@mail.ru
Ціннісний аспект міжкультурної комунікації
Життя людини і суспільства значною мірою залежать від
культурного середовища, хоча індивід сприймає існуючі
ціннісні надбання як звичні явища. Однак, звичайний ритм
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існування культури порушується, якщо з’являються розбіжності
в ціннісних орієнтаціях людини в процесі комунікації. Важливу
роль починають відігравати цінності в межах конкретної
культури, адже одні й ті ж самі надбання неоднозначно
сприймаються
представниками
різних
культур.
Таке
співвідношення ціннісних значень для комунікантів значно
впливає на ефективність процесу комунікації та досягнення її
мети.
Американські дослідники К.С.Сітарам та Р.Т.Когделл
вважають цінності базою для прийняття рішень індивідом,
більшості його дій та реакцій. На їх думку, цінності приховані в
глибині всього комплексу життєвої системи людини, вони є
своєрідними орієнтирами, котрі показують індивіду шлях, яким
він має рухатися. За допомогою цінностей індивід приймає
рішення стосовно його ставлення до самого себе; до інших
людей, з якими він взаємодіє; до виробництва благ, які здатні
задовольняти потреби і інтереси людини; до оточуючої
природи;
до
Бога.
Така
властивість
цінностей
є
комунікативною за своєю природою. Цінності, в свою чергу,
породжують переконання та очікування, а останні відіграють
домінуючу роль у міжкультурній комунікації [1, 60-68].
Принципового значення набуває також свідоме засвоєння
духовних цінностей інших народів. У жодному разі присвоєння
таких цінностей не повинно порушувати внутрішнього розвитку
власної культури, не позбавляти її традицій, історичних
коренів та досягнень. Водночас кожна культура здатна
несвідомо запозичувати окремі елементи інших ціннісних
систем, оскільки вона відносить їх до власного виробництва.
Таку особливість можна пояснити винятковою схожістю явищ
та однаковим відображенням їх у свідомості. Система
цінностей культури не тільки визначає розбіжності між
культурами, але й водночас є основою для діалогу, взаємодії
між ними. В якості такого стрижня виступають загальнолюдські
цінності, завдяки яким культура стає діалогічним феноменом.
Саме система духовних, загальнолюдських цінностей
визначає ту площину, в якій комунікація між культурами може
бути найбільш ефективною та конструктивною.
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Усвідомлення індивідуальних цінностей відбувається лише
у випадку непорозуміння, що може виникнути, насамперед, в
межах комунікативної взаємодії з носієм іншої культури, коли
відбувається безпосередній контакт різних культурних
ціннісних орієнтацій та виявляються їх основні розбіжності.
Відомий дослідник міжкультурної та кроскультурної комунікації,
американський культурний антрополог К.Клакхон, вважав
цінності
«усвідомлюваним
або
неусвідомлюваним,
характерним для індивіда або групи індивідів уявленням про
бажане, яке визначає вибір цілей (індивідуальних чи групових)
з урахуванням можливих засобів та способів дії» [2, 395].
Розглядаючи
процес
міжкультурної
комунікації,
ми
констатуємо, що ситуація із взаємодією ціннісних систем є
суперечливою. На наш погляд, системи соціальних цінностей
різних культур на індивідуальному та соціальному рівнях
прояву є однопорядковими, але не тотожними. Це пов’язано з
тим, що міжкультурна комунікація виступає тут як засіб
передачі інформації про системи цінностей, що може бути
прийнятним та актуалізувати перегляд власних систем, або
ігноруватися і не впливати на ці системи.
Варто зазначити, що цінності стоять на межі взаємодії
суспільства та індивіда, і розглядаючи міжкультурні зв’язки
через призму ціннісних орієнтацій можна пояснити особливості
такої взаємодії. Міжкультурна комунікація діє як на рівні
індивідуальних, так і на рівні соціальних цінностей. І в процесі
взаємодії між різними культурами відбувається своєрідний
процес обміну інформацією, яка, окрім самих даних про
наявність цінностей, може містити ще й емоційний компонент
їх сприйняття та значущості.
Індивідуальні та соціальні цінності можуть часто
змінюватися, але цінності, які засвоюються через традицію
змінити дуже важко. Коли ж ці зміни все-таки відбуваються, що
є результатом ефективних комунікативних прийомів, то вони
зачіпають первинні, базові, цінності, які якраз і відрізняють
одну культуру від іншої.
1. Ситарам К., Когделл Р. Основы межкультурной
коммуникации // Человек. № 3. 1992. 2. Kluckhohn C. Values
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Кентавр-поняття та пусті поняття: особливості
співвідношення
В останній час, у зв’язку з корінними змінами як у
суспільстві, так і в науці та філософії, досить великого
розповсюдження набули дослідження пов’язані з вивченням
явищ, процесів та особистостей, які несуть в собі дві різнорідні
ознаки, які начебто повинні одна одній формально-логічно
суперечити, але об’єднуючись у певний феномен вони „мирно
співіснують”. Однак, саме явище, процес, тощо, набуває
хамелеоноподібної природи. Здебільшого такі феномени
отримали назву кентавр-явищ.
У нашій роботі увага буде зосереджена на так званих
кентавр-поняттях. Досить велика частина дослідників кентаврпонять відносить їх до сфери пустих понять, однак, на нашу
думку, така класифікація не враховує деяких особливостей
цього виду понять. Тому темою нашої роботи буде виділити
основні ознаки
та джерела виникнення кентавр-понять,
коротко окреслити історію розвитку феномена кентавризму та
довести, що кентавр-поняття не належать до сфери пустих
понять, а мають реально існуючи зміст і обсяг.
Розглянемо спочатку історичне розуміння проблеми
кентавризму та особливості сучасних кентавр-понять.
В історії людства феномен кентавризму з’явився разом з
давньогрецькими міфами та оповіданнями. Головними
героями в деяких з них були кентаври – напівлюди-напівконі.
Ці істоти були наслідком міфологічної антропоморфізації світу,
населення світу схожими на людей істотами та перенесення
людських якостей на природу.
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В епоху Нового часу образ кентавра втілився у таких
новочасних категоріях як „матеріальна точка”, „матеріальна
сфера”, де ідеальне та реальне були втиснуті одне в одного,
що і надавало поняттю хамелеоноподібного змісту. Завдяки
цій характеристиці поняття можна було застосовувати для
пояснення структур світу ідеально-абстрактного, мовою світу
людського.
В сучасності кентавр-поняття здебільшого виникають через:
- недостатність засобів пізнання та пояснення (кентаврпоняття мови сучасної фізики);
- дослідження на стику різних наук (вимога користуватись
часто несхожими методологічними засобами і категоріальним
апаратом обох наук);
- різке збільшення носіїв кентавр-свідомості серед членів
суспільства
(поєднання
раніше
непоєднуваних
ознак
суспільної приналежності в свідомості однієї особистості);
- гуманітаризація освіти та науки.
Так, наприклад, трансформується категорія „раціональність”
при переході від
класичного розуміння
науки
до
гуманітаристичної парадигми. Це поняття в класичній науці
означало: розумно обґрунтований, такий, що відноситься до
певної цілі, що задається „світлом розуму”, як основним
джерелом
істинності
в
науці.
Однак,
привнесення
гуманітарного
елементу
в
науку
змінює
розуміння
раціональності, надаючи йому внутрішньо не іманентного
гуманітаристичного моральнісного спрямування.
Таким чином, визначивши основні передумови виникнення
кентавр-понять розглянемо їх кореляцію з пустими поняттями.
Пустим називається поняття, в обсязі якого немає жодного
елемента. Пустота поняття, відповідно до визначення
поданого в праці „Логіка” А. Є. Конверського, може бути
зумовлена такими обставинами:
- фактична хибність поняття;
- логічна хибність змісту поняття.
Якщо ознаки, що складають зміст поняття такі, що не
можуть належати предметам, які узагальнюються у понятті, то
отримаємо пусте поняття першого роду [1, 147]. Якщо ж між
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ознаками, що складають зміст поняття має місце відношення
логічного протиріччя, то це пусте поняття другого роду [1, 147].
Під характеристику пустих понять першого роду кентаврпоняття не підпадають, тому що ознаки, що складають зміст
поняття, є реально існуючими. Так, кентавр-поняття
„раціональність постнекласичної науки”, яке розглядалось
вище, має реально існуючий зміст.
З першого погляду, начебто, кентавр-поняття належать до
другого виду пустих понять. Однак, слід зауважити, що
кентавр-поняття не містять всередині себе внутрішньої
суперечності. Наведемо приклад: розглянемо процес
утворення кентавр-поняття:
- існування первинного поняття з чітко окресленим змістом і
обсягом;
- зміна розуміння змісту поняття в зв’язку із зміною
соціокультурних обставин в суспільстві;
- привнесення елементів нової інтерпретації в зміст
первинного поняття;
- набуття поняттям хамелеоноподібним ознак відповідно до
потреб інтерпретації в моменти зміни.
Отже, розглянувши відповідний процес утворення кентаврпоняття ми можемо визначити, що утворений таким чином
зміст кентавр-поняття не є пустим. В ньому присутні реально
існуючи феномени, а саме кентавр-поняття є індикатором
зміни способів розуміння та пояснення в суспільстві. Таким
чином, можна зауважити, що кентавр-поняття складають
особливий клас непустих понять і мають бути ретельно
досліджені.
1. Конверський А. Є. Логіка. – К., 2004. 2. Тощенко Ж. Т.
Кентавр-проблема в познавательной и преобразующей
деятельности человека// Социологические исследования. –
2005. – № 6.
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Етос мови як етос гри
Проблемі мови в сучасній науці зараз приділяється
надзвичайно велика увага. Мовні дослідження проводяться у
різних напрямках: від суто філологічних досліджень структури
та семіотичного значення мови і мовних знаків, до
філософського осмислення ролі мови у суспільстві і мови як
самодостатньої одиниці буття людини.
Але поряд з мовною реальністю в суспільстві існує і інша
реальність – ігрова. Ця реальність тісно переплітається з
мовною, утворюючи собою феномен „мовних ігор”. Мовна гра
вважається важливою частиною комунікації у суспільстві. Але
хотілося б звернути увагу саме на етос цих ігор. Отже, темою
моєї роботи буде розглянути можливість існування мовних
ігор, та зробити спробу довести, що етос мови може вважатися
етосом гри, і, навпаки, тобто спробувати довести існування
реальних точок дотику між етосом мови та етосом гри.
Для цього потрібно зосередити свою увагу на поняттях мови
та гри та їх етосі.
Почнемо з поняття „гра” та його основних характеристик.
Йохан Хейзінга виділяв такі основні характеристики гри:
- перша ознака гри: гра вільна, вона є свобода;
- друга ознака гри: гра не є „буденне”, „реальне”
життя. „Це вихід з такого життя в скороминущу
сферу діяльності з її власним устремлінням” [2, 27].
Всяка гра здатна у всі часи повністю захоплювати
тих, хто в ній бере участь;
- третя ознака гри в тому, що гра, як діяльність, що
перериває „буденне” життя, стоїть зовні процесу
простого задоволення потреб;
- четверта її основна ознака – замкненість у часі та
просторі;
- п’ята її ознака – це те, що всередині гри панує
властивий для неї певний порядок. Гра встановлює
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його, чи, за висловом Й. Хейзінги: „Гра є порядок” [2,
29];
- слід звернути особливу увагу на шосту ознаку гри: в
кожній грі свої правила. Ними визначається, що
саме повинне мати силу у виділеному грою
тимчасовому світі. Варто лише відійти від правил, і
світ гри негайно ж руйнується. Ніякої гри більше
немає.
Що стосується етосу гри, то за думкою Й. Хейзінги: „Чим
більше ми намагаємося відмежувати ігрові форми від інших
споріднених їм форм в нашому житті, тим більш очевидною
стає їх самостійність. І ми можемо піти ще далі в цьому
виділенні
гри
з
сфери
основних
категоріальних
протилежностей” [2, 26]. Але, хоча гра і лежить немовби „по
той бік добра і зла”, певний етос все ж таки притаманний грі.
Дати повне визначення змісту поняття „мова” навряд чи
можливо, тому обмежимось лише тими його аспектами які
актуальні для нашого дослідження.
Мова – це знакова реальність, система знаків, що служить
засобом людського спілкування. Вона – необхідна умова і
засіб соціалізації індивіда, а без соціалізації, тобто без сумісної
життєдіяльності з іншими людьми, без засвоєння соціальних
норм, правил, культури, без освоєння досягнень, створених
працею багатьох поколінь, людина немислима як людина.
Нарешті, мова виконує цілу низку суспільних функцій. Одна
з найважливіших – комунікативна, функція спілкування. Можна
сказати, що мова ніким не вигадується і не винаходиться, а
стихійно з'являється разом з соціальністю, людським
колективом. До речі, вже тут мову можна співставити з грою,
адже гра також ніким не вигадується і не винаходиться, сама
необхідність грати, конструювати ігрові світи, з’являється
разом з людським колективом.
Справжній сенс спілкування розкривається тоді, коли
партнер, опонент, співбесідник постає перед нами як істотасуб’єкт, яку неможливо звести до якоїсь схеми, тобто наш
співбесідник, людина з якою ми вступаємо у взаємні зв’язки
комунікації – інтерпретації, є незавершеною для нас, а ми є
незавершеною для неї, тобто наш партнер є нескінченність в
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собі, він може у будь-який момент повернутись до нас своїми
певними новими гранями.
Саме з розуміння „не поміченої раніше людини” і
починається справжнє спілкування, в якому дійсно
виявляється той етос мови, що його в комунікації творять
суб’єкти, вільно інтерпретуючи один одного у грі смислів.
„Мова для інших” є мовою спілкування в суспільстві. Вона
характеризується певною формалізацією, яка допомагає
людям розуміти один одного. „Мова для себе” виникає і як
продовження в свідомості індивіда суспільної мови, і як її
заперечення:
адже
„мова
для
себе”
видозмінює
формалізовану суспільну мову для потреб окремого індивіда,
тобто привносить в неї елементи, характерні тільки для її
творця (наприклад, в певних поняттях можуть відображатись
події з життя людини, її особисті мовні уподобання, тощо).
Однак, слід зауважити, що „мова для себе” індивіда, який живе
в суспільстві повинна створюватись і існувати в постійній
синхронізації з суспільною мовою, без цього оточуючи не
зможуть її адекватно сприймати: вона буде уявлятись як
тарабарщина. Але і суспільна мова збагачується внаслідок
взаємодії з мовою індивіда: деякі поняття та конструкції були
внесені в суспільну мову саме з „мови для себе” певного
індивіда.
Етос мови окремого індивіда, незважаючи на своє пряме
генетичне походження від мови суспільства, все ж таки несе в
собі людину, яка створила її для себе, тобто відбитки гри
смислів, до якої вдавалась людина, намагаючись собі щось
пояснити, моральних принципів, та ідеалів, які людина
випробовувала на відповідність їх суспільним прототипам.
Таким чином „мова для себе” завдяки своїй більшій
індивідуальності, і відповідно більшій незрозумілості для
інших, може, за певних обставин бути ототожнена з грою, адже
людина все життя грається зі смислами і власними
моральними уявленнями, використовуючи як основний засіб
мову. Етос такої мови може вважатись також і етосом гри,
тому що:
- етос „мови для себе” є дійсно вираженням свободи
особистості в межах свого „світу для себе”. В межах
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внутрішнього світу людина може як їй заманеться
поводитись з етосом своєї „мови для себе”;
- в „мові для себе” індивіда панує порядок, який
допомагає індивіду створювати щось нове;
- в етосі „мови для себе” існують певні, запозичені з
етосу суспільної мови норми, принципи та уявлення,
які певним чином переробляються індивідом і
допомагають утворювати особливий вид ідеалу
комунікації, характерний для внутрішнього світу
людини;
- внутрішній світ людини є вираженням її сприйняття
світу зовнішнього, тобто в ньому людина вільно
обирає ті правила, етичні норми та цінності, ідеали
котрі слід вносити туди. Здається, що саме тут
проявляється етос „мови для себе” як етос гри:
людина підпорядковує ці правила своїм уявленням
про свій „світ для себе” і вільно творячи його в грі,
обирає ті правила, що будуть для нього характерні.
Таким чином етос мови „світу для себе” людини твориться
людиною „граючи”, тобто у грі вільних інтерпретації,
накладанні на ситуації, чи процес, явище, вимогу, норму канви
того розуміння як мови, так і „світу для себе”, яку людина собі
створила.
Тому, за деяких обставин, у світі „мови для себе”, вільно
створеної людиною для розвитку свого власного світу, на
основі, звичайно ж мови суспільної, етос цієї мови може
набувати деяких ознак гри.
1. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій. – К., 2001, 384. 2.
Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1997. 3. Аболіна Т. Г.,
Єрмоленко А. М., Кисельова О. О. Етос і мораль в сучаному
світі. – К., 2004.
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Интерпретация проблемы пространственно-временной
организации социокультурных объектов в
постструктуралистской перспективе
В последней трети 20 века вследствие радикальных
концептуальных
и
методологических
трансформаций
структурализма появляется новое междисциплинарное
направление,
объединяющее
различные
подходы
в
социогуманитарном познании – постструктурализм. На смену
логоцентризму, оппозиции синхронии и диахронии, данности,
единства, упорядоченности, системности и полноты приходят
идеи различия, множественности, недифференцированной
континуальности
и
длительности,
становления.
Представители постструктуралистского направления одни из
первых поставили проблему доминирования в науке и
культуре
«идеологии
пространственной
тотальности»,
социальной геометрии и топологии, в результате чего
временные
характеристики
социальной
реальности
оказывались редуцированными к статичным проекциям
социального пространства. Кроме того, представители
постструктурализма, в частности, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.
Делёз, Ж. Бодрийяр, обратили внимание на неразрывность
пространственных и временных характеристик социальной
действительности и для фиксации этой особенности
использовали
понятие
«пространство-время»,
чтобы
обозначить не просто один из фундаментальных параметров
социальной
реальности,
но
основание
самой
действительности, как в модусе присутствия, так и в модусе
отсутствия, тождественности и различия.
Наибольший интерес, с точки зрения анализа специфики
современного
социального
пространства-времени,
представляет работа Ж. Бодрийяра «Символический обмен и
смерть», так как именно разработанная и обоснованная в ней
теория иллюзорного социального пространства-времени
затем стала основанием для разработки различных моделей
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виртуального социального пространства-времени в дискурсе
глобализации (например, А. Крокер, А. Бюль, М. Паэтау и др.).
Согласно Ж. Бордийяру, в результате интенсивного
развития капитализма происходит исчезновение «конкретных
мест» и «конкретного времени». «Конкретные места и время»
утрачивают свои границы и растворяются в глобальном
обществе. На смену дифференцированному социальному
пространству-времени
приходит
«сплошной
континуум
ценностного процесса» [1, 70]. В результате, различные виды
социального пространства-времени, согласно Ж. Бодрийяру,
предстают как совокупность «гетто», которые сообщаются
между собой. После того, как «эра с изменяемой геометрией»
уходит в прошлое, ей на смену приходит «геометрия кода»,
«монополия кода». Пространство-время товарно-рыночных
отношений сменяется пространством-временем кода и
воспроизводства.
Из-за
доминирования
геометрии
кода
временные
характеристики нивелируются, непрерывность, необратимость
и
линейность
социального
времени
подменяется
«искривленной и незамедлительной обратимостью смерти» [1,
105], в результате чего исчезает экзистенциальный смысл
социального
времени, оно становится «абстрактным
параметром» [1, 238]. Рудименты линейности проявляются
лишь в техническом прогрессе, который одновременно
оказывается вовлечённым в «циклическое время моды» [1,
170].
Генерируется
«искусственная
темпоральность»,
адекватная «геометрии кода».
Однако не во всём постструктурализме социальное
пространство и время оказываются в равной степени
значимыми, не уступая друг другу. Так, Ж. Деррида в работе
«Письмо и различие» в противоположность ранее названным
авторам, возвращает пространству его основополагающую и
доминирующую роль по сравнению со временем. «Письмо
есть само пространство и возможность повторения вообще»
[2, 312]. Если язык и письмо оказываются неразрывно
связанными с пространством, предстают как собственно
пространство, то возникает вопрос, какое отношение к ним
имеет время? Не выступает ли тогда само различие в
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качестве времени? Отнюдь. Ж. Деррида вспоминает о
времени лишь тогда, когда оно уже ускользает от него,
«опространствляется»: «Коренное свойство письма в
некотором непростом смысле слова уже обозначено нами в
другом
месте
как
разнесение:
диастема
и
пространствостановление времени; также развертывание в
какой-то изначальной локальности значений, которые
необратимая линейная последовательность, переходя от
одной точки присутствия к другой, могла разве что попытаться
вытеснить — и в известной мере потерпеть в этом неудачу»
[2, 275]. Тем не менее, Ж. Деррида тут же оговаривается, что
«различение» означает одновременно и «выжидание»,
которое, в свою очередь, является «овременением», «времястановлением пространства и пространствлением времени»,
«первоначальным
конституированием»
времени
и
пространства [2, 381]. Исходя из данного утверждения, можно
опровергнуть
выдвинутый
первоначально
тезис
о
расхождении Ж. Деррида с традицией постструктурализма
относительно проблемы пространства-времени. Очевидно,
что
Ж.
Деррида
утверждает
неразрывность
и
взаимотрансформацию пространства и времени лишь в
момент реализации акта «различания» (differer). Однако к
моменту артикуляции различных социальных практик
происходит явное опространствление времени. Тем не менее,
«опространствление времени» периодически сменяется
«овременением пространства» в моменты «различания»,
благодаря чему устанавливается баланс и равновесие между
пространством и временем.
На основании проанализированных работ представителей
постструктурализма можно сделать вывод, что в рамках
данного
направления
в
результате
преодоления
синхронически-диахронической
статичной
структурированности социальных явлений и процессов
удалось
выявить
фундаментальную
неразрывную
взаимосвязь
и
взаимотрансформацию
социального
пространства и времени на различных уровнях социальной
действительности,
во
всех
сферах
человеческой
жизнедеятельности.
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Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что
хотя
постструктурализм
и
попытался
преодолеть
разорванность
между
социальным
пространством
и
социальным временем, выявить их взаимосвязь, однако, он
так и не смог выйти за рамки геометрического языка и
топологии пространства-времени. Во многом причиной тому
оказалось доминирование в культуре «пространственных
метафор» постмодернистской философии и литературы, а в
науке – доминирование языка геометрии. Тем не менее,
нельзя не признать, что именно в рамках постструктурализма
были
разработаны
первоначальные
концептуальнометодологические основания для анализа социального
пространства-времени как единого феномена. Именно
благодаря
постструктурализму
феномен
социального
пространства-времени окажется впоследствии в центре
внимания социогуманитарного познания.
1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.,
2000.
2. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. А. Гараджи,
В. Лапицкого и С. Фокина; сост. и общая ред. В. Лапицкого. –
СПб., 2000.
Ольга Мирошниченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
omira@ukr.net
Поняття модерну в філософії Юргена Хабермаса
Поняття
модерну
є
складним
та
досить
неоднозначним. В розрізі такого його розуміння сформувалися
різні думки та погляди на багатоплановість виміру модерного
буття. Побутує думка, що поняття модерну увійшло у вжиток
саме з розвитком авангардного мистецтва та філософії, але
дискусії щодо виникнення поняття в західній традиції ведуться
вже досить давно, що й визначило специфіку його розвитку.
Поняття модерну на позначення сучасного й
традиційного почало використовуватися ще в V ст. н. е. Кожне
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наступне покоління теж вважало себе сучасним по
відношенню
до
“старого”,
“античного”.
Найбільшого
загострення ця тема набула за доби Просвітництва, коли
діячам-просвітникам необхідним було звернення до епохи
Ренесансу задля обґрунтування власної філософської
програми.
На думку Гегеля, модерн як такий, як відхід від
традиційного типу мислення, народжується з Реформацією
Лютера. Саме Лютер першим звернув увагу на природу
людини, розділивши розуміння зовнішнього та внутрішнього
світу людини, божественного та особистого. Для Гегеля
основна “революція” відбулася, коли людина усвідомила себе,
свою свободу, свою чуттєвість, а головне – віру як єдино
можливий зв'язок між богом та своїм внутрішнім світом. Саме
вона (віра) є визначальною у відношенні “людина – бог”, а не
“людина – церква – бог”, як було раніше.
Поворотним
моментом стало те, що божественне в якості абсолютного
стало перебувати “в центрі індивіда”, в його душі. Людина
почала довіряти собі та своєму мисленню, розсудку. Ось те
головне, що визначає всю новочасну епоху, зазначає Гегель, на перший план вийшов Розум, прийнятий людиною на себе та
усвідомленим в собі! На думку німецького філософа, відлік
Нового, модерного часу треба починати з лютерівської
реформації, а не з доби Ренесансу.
Але тут ми не можемо обійти увагою ще одного
напрямку формування філософської думки в контексті
розуміння такого складного явища як модерн, проект якого був
запропонований діячами Просвітництва. Як зазначає той
самий Гегель, те , що розпочав Лютер в царині свободи,
повною мірою розвинули просвітники, піднявши її до маштабів
всезагального в людському вимірі, відкинувши при цьому будьякий зв'язок з церквою та релігією. Для Гегеля таке розуміння
ідеалів Розуму та свободи є неприйнятним, бо повна свобода,
за Гегелем, не в тотальній відмові від релігії, а в перенесенні
віри в себе, в своє внутрішнє Я. Це погляд Гегеля на
проблему. Дещо іншою вона постає в розгортанні ідей розуму,
суб'єктивності, свободи, індивідуальності в працях самих діячів
Просвітництва. Для отців-просвітителів постає нагальною ідея
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обґрунтування своєї новочасної платформи. Для цього вони
звертаються до епохи Ренесансу, вбачаючи там початок
розвитку модерну та новочасного мислення. Саме в ідеї
розвитку всебічно розвиненої особистості просвітники
побачили для себе початок ліберальних ідей, бо без поняття
свободи такий розвиток був би неможливим.
Отже, під час аналізу виникнення поняття модерну в
західній традиції простежуються два напрямки розвитку цього
поняття: теологічний (в контексті Реформації Лютера) та
секулярний (розвинутий діячами Просвітництва на основі ідей
Ренесансу). А тому вже в самому цьому розумінні й
трактуванні виникають певні суперечності. Саме поняття
модерну стає суперечливим, яке після Гегеля намагалися в
своїх філософських системах обґрунтувати Маркс, Ніцше,
Хайдеггер, Фуко й, нарешті, Хабермас.
Починаючи від доби Просвітництва прогрес у розвитку
людства та суспільства прийнято було ідентифікувати з
розвитком раціональності, але над тими наслідками, до яких
це призвело не задумувалась жодна теорія. Саме тому
глобальний розвиток наукового знання, технічний прогрес та
панування інформаційних технологій й спричинили всі ті
філософські дискусії, які як наслідок постали й стали більш
гострими в ХХ столітті. Саме панування «технократичного»
розуму, на думку багатьох мислителів, поставило людство
перед проблемою знецінення нормотворчих основ суспільного
буття. На такій позиції стоїть й відомий німецький філософ
Юрген Хабермас, який в критиці раціональності виходить з
традиційного тлумачення її німецькою класичною філософією,
а тому в цьому питанні апелює до Канта та Гегеля як головних
критиків природи суб’єкта, що пізнає а також при розгляді
питань пізнання й критичного розуму.
Хабермас звертає увагу на те, що саме з кантівської
критичної філософії можна починати відлік модерного
мислення, а разом з тим й констатувати про розділення знання
(хоча ще й формально) на три сфери: наукову, етичну й
естетичну. Згідно цій парадигмі критична самосвідомість
означає, що людина може адекватно експлікувати як
навколишній світ, так і себе в цьому світі. Разом з цим вона
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починає усвідомлювати себе як пізнавального суб’єкта. Саме
цю причину Гегель називає визначальною при виникненні
концепту суб’єктивності.
Саме принцип суб’єктивності є підґрунтям новочасної
раціональності. Ця ідея трансформується вже більш ґрунтовно
в філософії ХХ століття, зокрема в філософії Хабермаса, який
вважає принцип суб’єктивності однобічним при розгляді такої
багатогранної проблеми як вплив ratio на розвиток модерної
філософії та науки.
На думку філософа, наука досягла такого галопуючого
розвитку, що філософія як засаднича дисципліна вже не може
вирішити тих проблем, які були покладені на неї розвитком
суспільного буття. Тому Хабермас бачить єдине завдання
філософії в тому, щоб розвивати принципи «емансипаційного
інтересу» як основоположного в ідеї розвитку модерного
«просвітленого» суспільства. Втілення такого емансипаційного
інтересу можливе лише у формі комунікативної раціональності
в межах комунікативної спільноти. На думку Хабермаса,
проблеми раціоналізації, які постали в XX ст. є наслідком не
від великого й некерованого розвитку розуму, а, навпаки, від
його “недорозвиненості”. А тому, для втілення принципів
Розуму у суспільстві потрібно взяти за основу “просвітлений”
розум
–
комунікативну
раціональність,
скеровану
емансипаційним інтересом.
Саме на засадах “недорозвиненого” розуму й теорій
навколо нього й будує Ю. Хабермас свою критику
постмодерну, шукаючи шляхи виходу з посталої кризи на
основі розвитку ідеї “життєвого світу”, яка повинна прийти на
зміну
поняттю
суб'єктивності,
та
комунікативної
раціональності, замінюючи нею поняття “панування тотального
Розуму”.
1. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти та життєвий світ //
Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. К.,1999. - С.287-324. 2. Габермас Ю. Єдність розуму в
розмаїтті його голосів // Єрмоленко А. М. Комунікативна
практична філософія. - К.,1999. 3. Єрмоленко А. М.
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Комунікативна практична філософія. - К., 1999. 4. Хабермас Ю.
Философский дискурс о модерне. – М., 2003.
Ірина Михайлова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ledyrovena@rambler.ru
Філософія числа і гармонії у творчості Данте Аліґ’єрі
Гармонія – те, до чого ми всі постійно прагнемо, про що так
багато говоримо . В сучасних умовах життя нам важко жити в
гармонії не тільки з оточуючим середовищем, а навіть із
собою. Щоб бути гармонійно розвинутою людиною потрібно
знати основу цієї гармонії. Шукав цю основу і Данте. І саме
плодам його пошуків і присвячене моє дослідження.
Все життя Данте шукав ті комбінації чисел, на яких можна
було б вибудовувати істинну гармонію, яка б містила в собі
абсолютне добро, красу та любов. Мабуть, знайти таку
комбінацію неможливо жодній смертній людині, але конкретне
втілення такої числової ідеальності Данте знайшов в Беатріче
- земному втіленні божественної краси. Беатріче колись була
земною дівчиною Біче Портинарі, але після своєї смерті
потрапила до найвищих щаблин Раю, нібито повернувшись
туди, звідки зійшла на землю. Отже, вона нібито має дві
природи і цим є подібною Христу. Данте зайшов настільки
далеко, наскільки дозволяла йому християнська віра. Для
Данте Беатріче була і Вірою, і Надією, і Любов’ю. Вона була
Життям.
На момент першої зустрічі з Беатріче Данте було дев’ять
років. Дев’ять – це трійка, зведена в квадрат. В християнській
символіці число три стало божественним і це випливає з
догмату про Святу Трійцю. В Кабалі трійка є числом
завершення, вираженням початку, середини та кінця, тому тут
можна казати про повну гармонію, про зосередження всього
сущого в числі Три. Трійка уявляється як єдність, подвійність
та синтез. Одиниця – архетип Абсолюту, творчий початок,
який замкнений в собі, але з часом реалізується в повній мірі.
Двійка володіє магією поляризації. Це бунт Люцифера проти
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Бога, це символ одночасного розповсюдження добра і зла на
землі. В християнстві двійка вказує на подвійну природу
Христа – людську та божественну. В філософії це визнання в
основі світу двох незалежних та рівноправних начал: матерії
та духу. Якщо ми звернімося до піфагорійського розуміння
числа «три», то знайдемо наступне: «Триада – 3 – является
первым числом, которое по-настоящему нечетно... Это первое
равновесие единств. Пифагор говорил, что Аполлон
пророчествовал с трипода о том, что возлияние должно быть
троекратным. Ключевыми словами к триаде являются
«дружба»,
«мир»,
«справедливость»,
«благоразумие»,
«умеренность», «добродетель» [3, 156]. Для того, щоб в образі
Беатріче не було боротьби, щоб зникла напруга, у Данте
з’являється число три. Данте обожнює Беатріче, даючи
пояснення цьому в трактаті «Нове життя», в 29-й главі: «Число
«три» является корнем девяти, так как без помощи иного
числа оно производит девять; ибо очевидно, что трижды три
— девять. Таким образом, если три способно творить девять,
а Творец чудес в Самом Себе — Троица, то есть Отец, Сын и
Дух Святой — три в одном, то следует заключить, что эту даму
сопровождало число «девять», дабы все уразумели, что она
сама — девять, то есть чудо, и что корень этого чуда —
единственно чудотворная Троица.» [1,47]. В житті смертної
жінки проявляється для Данте чудо Пресвятої Трійці. Тут
потрібно обрати одне з двох: це або єресь єресей, або в цьому
релігійному досвіді Данте заключна якась велика, нова, для
нас незрозуміла та невідома істина.
Розглянемо приклад, який наводить дослідник філософії
Данте А.Л. Доброхотов, в своїй книзі «Данте». Для ілюстрації
того, яким чином поет вибудовує свої числові композиції,
Доброхотов детально аналізує арифметичні особливості ХХХ
пісні Раю. ХХХ пісня – це смисловий центр «Комедії». Всі
деталі цієї витонченої конструкції, в якій відобразилася і
Дантова філософія числа, і філософія композиції, і філософія
творчості, не тільки важко описати, але і навряд чи можна
виявити з вичерпуючою повнотою. Найбільш значимі числа
«Комедії» – 3, 9, 10, тобто Трійця, її благодать та божественна
повнота. Ці числа пронизують всю пісню. Композиційно
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важливі моменти пісні: початок співів – вірш 10; перші слова
Беатріче зі згадуванням імен Данте та Вергілія – вірш 55
(5+5=10) і т.д. Данте взагалі дуже уважно відноситься до імен:
Беатріче згадана в поемі 63 рази (6+3=9), римується її ім’я в 9ти випадках. (Інший приклад: Христос загаданий 4 рази – за
кількістю євангелістів, і римується його ім’я тільки саме з
собою; всі 4 випадки – в «Раї»). Як вже говорилося, ХХХ пісня
– це місце розподілу поеми згідно принципу „золотого січення”.
Це дає нам підставу припускати, що Данте користувався
співвідношенням 5:3. Якщо ми розділимо загальну кількість
віршів «Комедії» (14233) по принципу «золотого січення», то
виявимо, що середній вірш всієї «Комедії» також знаходиться
в ХХХ пісні. Вірш знаходиться в середині фрагменту, в цілому
який нараховує 9 віршів. Починається він віршем, що містить в
собі цитату з Пісні Пісень ( «Гряди, невеста, с Ливана»), а
закінчується віршем, що містить цитату з Євангелія
(«Благословен грядущий»). Таким чином фрагмент нібито
пов’язує старозавітне передвістя та новозавітне виконання,
кидаючи світло на все, що відбувається в ХХХ пісні. [2,147-148
] Викладені формальні особливості пісні – тільки невелика
частина того, що можна сказати про її чітко побудовану
композицію, але і цього достатньо для того, щоб відчути, які
завдання ставив перед собою Данте. Наслідуючи творцю
Всесвіту, він поєднує число і ритм, звук і образ, пристрасть і
глузд, речовину та зміст.
Розглянувши певні числові структури «Комедії», ми
побачили, наскільки ретельно вибудовував Данте числову
основу свого найголовнішого твору. Це доводить нам, що для
Данте як яскравого діяча Відродження важливим був не тільки
зміст його творів, але і їх форма. В той же час, неможна і
абсолютизувати роль числа. Адже, це тільки формальна
сторона справи. А смисл буття і істинна основа щастя і
гармонійного життя – це Любов. «Любовь, что движет Солнце
и светила…»
1. Данте Алигьери. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. – М.,
1990.

214

2. Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. – М., 1990. 3. Менлі
П.Холл.
Энциклопедическое
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массонской,
герметической, каббалистической и розенкрейцеровской
символической философии. – М., 2004.
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Виборчі технології: аналіз поняття
Ускладнення виробничих і соціальних процесів обумовило
тенденцію науки і практики щодо їх технологізації. Сфера
застосування технологій вже не обмежується виробництвом,
вони стали ознакою, яка характеризує різні соціальні процеси.
Слово “технологія” походить від грецьких слів “techne” –
майстерність, мистецтво, уміння робити штучні речі і “logos” –
знання, пов'язані з цим умінням. Вона дає відповідь на питання
“як”, “яким чином” діє суб'єкт соціального процесу, у який
спосіб він впливає на об'єкт для досягнення позначеної мети.
У нашому дослідженні порівняльний аналіз понять,
близьких за своєю природою до поняття “соціальні технології”
(техніка, методика та ін.), свідчить про специфіку останнього,
що обумовлює не тільки можливість, але й необхідність його
застосування в соціальній сфері.
Активний науково-технічний прогрес, який бере початок з
середини ХХ століття у західних країнах, підвищення
життєвого рівня широких верств населення, стабілізація
соціально-політичної ситуації приводять до якісних змін у
політиці. Зміна характеру політичного життя – виникнення
гострої конкуренції між окремими кандидатами, політичними
партіями на виборах, – визначила перемогу тих, хто, крім
соціально зваженої політичної доктрини, звернув увагу на
зовнішні за формою ознаки політичної діяльності, на практичну
організацію та проведення виборчої кампанії.
В таких умовах сформувалися певні управлінські
процедури, прийоми управління, тобто, політичні технології.
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Термін “політичні технології” широко використовується в
соціально-філософській
та
політологічній
літературі,
публіцистиці, однак за ним не стоїть чітко визначене та
загальноприйняте поняття [3, 58].
Також у рамках нашого дослідження інтерес викликає
тенденція технологізації виборів, яка припускає поділ
виборчого процесу на послідовно здійснювані дії (прийоми та
способи), що розробляються цілеспрямовано на підставі даних
різних наук з метою ефективного досягнення поставленої
мети. Однак від технології організації та проведення виборів в
цілому варто відрізняти виборчі технології як технології
організації та проведення складової частини виборів –
виборчих кампаній окремих кандидатів на виборчі посади,
політичних партій та виборчих блоків партій.
На сьогоднішній день немає єдиного погляду на сутність і
зміст передвиборних та виборчих технологій. Їх тлумачать і
розуміють по-різному, спектр поглядів охоплює від наївнопобутових
до
науково
обґрунтованих.
Внаслідок
багатозначності, нечіткості та широти змісту поняття “виборчих
технологій” у кожному конкретному випадку його вживання
виявляється особливий зміст, контекстуально виправданий [1,
23].
На основі критичного аналізу визначень поняття “виборчі
технології” можна сформулювати інтегративне визначення,
згідно з яким виборчі технології – це сукупність прийомів та
способів впливу на волевиявлення виборців та на результат
виборів, які застосовуються при підготовці, організації та
проведенні виборчих кампаній з метою досягнення на виборах
заданого політичного результату.
Останнім часом у спеціальній науковій літературі з'явилася
теза про протиставлення терміна “виборчі технології” новому –
“виборче мистецтво”. Розглядаючи цю проблему, ми
схиляємося до думки, що таке протиставлення не зовсім
доречне, оскільки набагато продуктивніше говорити про
піднесення виборчих технологій до рівня мистецтва.
Аналіз основних видів виборчих технологій дало нам змогу
класифікувати їх за різними критеріями. На нашу думку, у
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науковій літературі найбільш доцільно використовувати таку
класифікацію виборчих технологій [2, 177]:
- легальні виборчі технології, які відповідають чинному
законодавству. Ці технології ефективні в умовах стабільного
громадянського суспільства, чітко структурованого з досить
розвинутою електорально-правовою культурою громадян, у
якому у всіх соціальних груп артикульовані інтереси;
- нелегітимні виборчі технології, які формально не
порушують норми законодавства, але не відповідають
загальним
демократичним
принципам
організації
та
проведення виборів, нормам суспільної моралі і, як наслідок,
не викликають схвалення з боку громадської думки.
- нелегальні виборчі технології, які прямо порушують норми
виборчого законодавства.
Сучасні виборчі кампанії в Україні характеризуються як
складний, заздалегідь спланований процес, який обумовлює
прагнення їхніх суб'єктів до раціоналізації своїх дій. У виборчих
кампаніях на перше місце виступає не “хто”, “що” (кандидат,
передвиборча програма і т. ін.), а “як”, тобто сукупність
прийомів і способів їхніх практичної організації і проведення.
Конкурентні вибори – досить нове явище для нашої
держави, і застосування виборчих технологій у їх проведенні
тільки починається. Внаслідок цього фактично український
замовник найчастіше виявляється споживачем технологічного
“секонд-хенду”. Також потрібно зазначити, що в Україні помітне
зміщення передвиборчої боротьби в бік “брудних” технологій.
Тому важливим для виборчого процесу в Україні є розробка та
впровадження “білих” виборчих технологій на противагу
“брудним”.
Проаналізувавши останні три виборчі кампаніїї в Україні,
можна побачити, що незважаючи на малорозвиненість
виборчих технологій в нашій країні, все-таки певний виборчий
досвід існує. Насамкінець, хотілося б зауважити, що після
кожної виборчої кампанії в Україні виборчі технології стають
більш витонченими, внаслідок чого відпрацьовується
інструментарій для наступних виборчих перегонів.
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1. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі
технології: Навчально-методичний посібник. – К., 2003. 2.
Выдрин Д.И. Очерки практической политологии. – К,
1991. 3. Кочубей Л. Виборчі технології як механізм
досягнення політичного результату // Людина і політика. – 2003
- №4. – с. 56-62. 4. Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Основы
избирательных технологий. – М., 2002. 5. Томенко М.
Особливості “новітніх” виборчих технологій та їх застосування
в
Україні
[електронний
ресурс]:
http://www.vybory/com/ua/coments/5 summary/set_el_tech.html
Олександр Мостіпан
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
mostipan-alex@ukr.net
Основні тенденції розвитку сучасного лобізму
Відомо, що головною функцією груп інтересів є
відстоювання власних інтересів шляхом звернення до органів
державної влади та управління. Реалізація даної функції
призвела до виникнення такого явища як лобізм. Тому, під
лобізмом треба розуміти будь-які спроби індивідів чи груп
інтересів впливати на органи державної влади з метою
формування чи здійснення державної політики заради
реалізації своїх інтересів. Походження лобізму як політичного
явища відносять до 17-19 ст., хоча лише в 20 ст. потреба в
лобізмі як типі соціальної діяльності по відстоювання
партикулярних інтересів суттєво зростає. Це пояснюється
факторами, що в сучасних суспільствах :
1. розширилась соціальна база;
2. лобізм перестав використовуватись виключно як
механізм впливу на членів виборчих органів, а
застосовується до всіх центрів влади;
3. змінились масштаби лобізму: від епізодичних
контактів з представниками влади іде трансформація
в стабільну й інтенсивну систему взаємодії.
Можна стверджувати, що лобізм в сучасних суспільствах
трансформується в окремий соціально-політичний інститут.
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Тому варто відзначити факт професіоналізації лобістської
діяльності, що сприяло становленню розвинутої організаційної
структури. Наприклад: індустрія лобізму в США охоплює 100
тис. зареєстрованих чоловік, видатки становлять 2 млрд. дол.
на рік. Реалізація мети професійної лобістської діяльності
передбачає вирішення наступних завдань: спостереження за
роботою
урядових
органів,
вплив
на
формування
законодавства і розробку адміністративних рішень, пояснення
представникам державного апарату мети власної діяльності.
Досліджуючи лобізм як соціально-політичний інститут,
необхідно виділити його соціальне та партикулярне значення.
Соціальний смисл лобізму полягає в тому, що даний інститут
доповнює традиційну для представницької демократії систему
електорально-партійного
представництва.
Партикулярне
значення лобізму полягає в тому, що в умовах зростаючого
впливу держави на всі сфери життя суспільства реалізація
інтересів суспільних груп можлива лише при побудові
ефективної системи взаємодії з органами державної влади.
Тому, соціальна ефективність лобізму визначається такою
будовою даного інституту, за якої забезпечується вільна, рівна
і чесна конкуренція різних соціальних інтересів в політикоадміністративному процесі. Натомість партикулярна функція
лобізму
полягає
в
максимально
результативному
відстоювання своїх інтересів в процесі розробки та реалізації
державної політики. Досягнення подібної ефективності лобізму
базується на розумінні процесів розробки та реалізації
державної політики і технології впливу на неї (виявлення
ключових суб'єктів і вибір адекватних форм і методів
лобіювання). З точки зору методів впливу на політикоадміністративний процес для ефективного лобізму ключовими
є три моменти: інформування, створення коаліцій, залучення
широкого загалу людей.
Втілення в життя цих функцій лобізму забезпечується
через інституціоналізацію і регламентацію лобістської
діяльності посередництвом правового регулювання. Метою
останнього
є:
забезпечення
відкритості
політикоадміністративних процесів, створення механізму суспільного
контролю над процесами взаємодії органів державної влади та
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груп інтересів, боротьба з корупцією та клієнтизмом.
В
змістовному плані правове регулювання лобізму передбачає
або обов'язкову реєстрацію лобістів з наданням їм відносно
рівних і вільних умов у взаємодії з органами державної влади,
або створення спеціальних консультативних інститутів для
взаємодії органів державної влади з представниками груп
інтересів. Варто підкреслити, що правове регулювання не є
єдиною і достатньою умовою, що забезпечує соціальну
ефективність
лобізму.
Існують дієві механізми, що
забезпечують
саморегуляцію
лобістської
діяльності,
обумовлені самою логікою взаємодії соціально-політичних
суб'єктів. Джерелом такої регуляції є взаємне стримування
груп інтересів, що контролюють і дисциплінують одна одну.
Крім того, лобізм випрацював і постійно вдосконалює дієві
етичні правила (чесність, професіоналізм, недопущення
ескалації зіткнення груп інтересів, конфіденційність, точність
інформації, публічність, прозорість і відкритість) Таким чином,
лобізм в сучасному суспільстві трансформується з інституту
підкупу державних службовців у важливий канал соціальнополітичної взаємодії.
Можна впевнено стверджувати, що інститут лобізму,
здійснюючи посередництво між державою і групами інтересів,
забезпечує прийняття максимально збалансованих рішень,
сприяючи
ефективному
функціонуванню
політикоадміністративної системи і досягненню гармонії в суспільстві.
1. Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике:
Учебное пособие. – СПб., 2006. 2. Сергунин А.А. США:
президентский лоббизм и внешняя политика. – М.1989. 3.
Лобіювання. – К., 2004.
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Олександр Мудрик
Київський національний університет
Імені Тараса Шевченка
mudrik@univ.kiev.ua
Поняття інстинктивної поведінки у праці М. Шелера
„Становище людини в космосі”
Шелер виділяє чотири ступені психічного розвитку
людини: чуттєвий порив, інстинктивна поведінка, асоціативна
пам’ять та практичний інтелект.
Інстинктивною поведінкою він називає таку поведінку,
яка відповідає наступним ознакам. Вона має бути, по-перше,
смисловою, цілеспрямованою для носія життя як цілого або
для сукупності інших носіїв життя як цілого (бути корисним для
себе або для інших). По друге, вона повинна відбуватися в
деякому особливому ритмі, який не є набутим за допомогою
асоціацій, вправ та звичок. Але, за Шелером, не можна
зводити інстинктивну поведінку до комбінацій окремих
рефлексів і ланцюжків рефлексів, а також до тропізмів.
Інстинктивна поведінка може бути направлена як на
теперішні ситуації, так і на майбутні.
Наступною, третьою ознакою інстинктивної поведінки є
те, що вона реагує лише на такі типово повторювані ситуації,
які значимі для видового життя як такого, а не для особливого
досвіду індивіда. Інстинкт завжди служить виду, чи своєму, чи
чужому. Ця ознака різко відокремлює інстинктивну поведінку,
по-перше, від набування досвіду шляхом «проб і помилок», подруге, від використання розуму. І те й інше користується
насамперед індивідуальною корисністю, а не корисністю для
усього виду. Тому інстинктивна поведінка ніколи не є реакцією
на особливий зміст навколишнього середовища, що
змінюється від індивіда до індивіда.
По-четверте, інстинкт, як специфічна здатність
поведінки, є природженим і спадковим. Вродженість при цьому
не означає, що інстинктивна поведінка повинна виявитися
відразу ж після народження, але говорить лише про його
приуроченість певним періодам росту й дозрівання, а іноді
навіть різним формам тварин.
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Нарешті, важливою ознакою інстинкту є те, що він
являє собою поведінку, незалежну від кількості спроб, які
робить тварина, щоб освоїтися із ситуацією; у цьому сенсі його
можна охарактеризувати як споконвічне «готове». Хоча
інстинкт може бути спеціалізований досвідом і навчанням, це є
лише певне покращення, „шліфування” вже наявної здібності.
Відношенням інстинктів тварини до структури навколишнього
світу a priori визначено, що вона може представляти й
відчувати.
Інстинкт – більш примітивна форма психічного буття й
процесу, ніж складні духовні утворення, визначені асоціаціями.
Його не можна звести до наслідування способів поведінки, що
ґрунтуються на звичці й самодресируванні.
Порівняно з почуттєвим поривом інстинкт спрямований
уже хоча й на видові часто повторювані, але все-таки
специфічні складові частини навколишнього середовища. Він
являє собою зростаючу спеціалізацію почуттєвого пориву і
його якостей.
Юрій Ноєвий
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
noyevyj@ukr.net
Співвідношення індивіда та суспільства у філософії
Юліана Вассияна
1. Ю. Вассиян використовує психологічний підхід у
дослідженні даної теми. Індивіди є носіями психологічно
характеристик та соціальних потреб.
2. Категорії “індивід” та “суспільство” для Ю. Вассияна є
теоретичні. В дійсності треба враховувати їхню
конкретно-історичність існування.
3. Позицію Ю. Вассияна щодо взаємовідношення індивіда
та суспільства відносно двох ідеологічних крайностей –
лібералізму та соціалізму, – які він вважає шкідливими
через відповідну політичну практику, їх можна назвати
органічною, яка бере від обох як найкраще – ідеї
чеснотливості індивіда та соціальності, так і відкидає
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помилки – перебільшення в своїх теоріях ролі індивіда
чи суспільства за рахунок іншого, та проголошує їхню
нерозривність в дійсності: індивід вписаний в
суспільство,
висловлює його у своїй діяльності, а
суспільство висловлюється в індивіді.
4. Існування індивіда є тільки умова можливості для
діяльності, але не для самої, як вважає лібералізм,
діяльності, бо остання такою умовою має його
моральний рівень.
5. Ланки сходження від індивідуального до суспільного:
моральний індивід-сім’я-суспільство. Інакше – індивіда
належить до різноманітних груп, які й уможливлюють
постання власне загальності щодо цих груп –
суспільства.
6. Індивід розуміється як моральна істота, тобто така, що в
своєму
розвиткові
може
вдосконалюватися
–
вихованням,
самовихованням,
освітою,
працею,
спілкуванням. Більш досконала людина морально має
відповідно більшу цінність для суспільства. Інакший
шлях відсутній.
7. Індивід прагне висловитися на зовні – індивід істота
соціальна. Індивід творчий, індивід творить і в ній він
знаходить власне призначення. Цінність створеного
відповідає його моральному рівню. Зразки творчості
інших індивідів в царині його творчості спонукають
даного індивіда вдосконалюватися, оскільки він прагне
піднятися до провідної ролі в суспільстві в силу власного
зацікавлення в успіху – кожен хоче стати кращим, хоче
визнання від інших.
8. Сім’я
–
сакральний
добровільний
союз двох
представників протилежних статей з метою інтимного
спілкування та продовження роду.
9. Кожне
покоління
індивідів
збільшує
історичну
(колективну) пам’ять суспільства. Кожне нове покоління
виростає з такої колективної пам’яті і видає на-гора у
нових актуальних формах результати своєї творчості.
10. В
процесі
історичного
співжиття
покоління
випрацьовують провідну організаційну ідею.
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11. Психологічно-організаційне суспільство Ю. Вассияна,
яке
протиставляється
технічно-організаційному
лібералізму та соціалізму, основи своєї організації
знаходить в традиції суспільства та новаторстві окремих
творчих індивідів.
12. Розвиток суспільства відбувається в силу притаманній
індивіду діяльності творчого характеру.
13. Окремі волі індивідів повинні спрямовуватися в напрямі
здійснення спільної мети.
14. Своєю
пропозицією розуміння
взаємозалежності
індивіда та суспільства Ю. Вассиян відкидав лібералізм
та комунізм через штучність їх засад та стверджував
можливість досягнення суспільством гараздів засобом
встановлення
засади
індивідуального
самовдосконалення в організації суспільства на основі
досвіду попередніх поколінь – традиції – та творчого
здійснення провідної організаційної ідеї.
Петро Олещук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
oleshchuk@ua.fm
Символічні форми як фактор легітимації політичних
режимів
У загальному розумінні, символ – це об’єкт матеріального
світу, який внаслідок суспільної конвенції набуває в межах
певного культурного простору додаткового змісту, який може
бути проінтерпретований, “прочитаний” будь-яким суб’єктом,
хто засвоїв відповідний культурний код.
Творення символів – невід’ємний атрибут людського
існування. Людина не просто пізнає оточуючий світ, але й
наповнює його значеннями, які у подальшому можуть бути
проінтерпретовані. За такого підходу, надання додаткового
символічного значення об’єктам матеріального світу означає їх
перехід у світ культури, адже у природі символів немає.
Поняття символічної форми ширше за своїм змістом, ніж
поняття символу, оскільки поширюється на більшість
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феноменів людської культури – мову, релігію, мистецтво, міф.
Символічні форми – це такі феномени, що характеризуються
закріпленим у культурі значенням та значимістю. До їх числа
можуть належати і матеріальні носії змісту (пам’ятники,
будівлі, предмети) і словесні форми (метафори) і графічні
образи тощо. Символічна форма – це об’єкт, що відсилає до
іншого, духовного змісту, це єдність матеріального та
ідеального.
Властивості символічних форм роблять їх невід’ємним
атрибутом усіх сфер людської діяльності. Не виключенням є і
політична сфера.
Один з провідних напрямків залучення символічних форм
до політичного процесу – це легітимація політичних режимів.
Політичний режим – це сукупність методів і засобів
здійснення влади. Відповідно, легітимність режиму – це
соціокультурна характеристика останнього, що відображає
визнання режиму як законного і справедливого з боку
громадян.
При цьому, легітимність режиму може мати основу не лише
у певних раціональних механізмах, але й спиратися на прояви
людської ірраціональності. Без врахування цих обставин
неможливо пояснити легітимність, а, отже, і стабільність
недемократичних режимів.
Згідно до найпоширенішої типології політичних режимів,
виділяють три основні типи: авторитарний, тоталітарний та
демократичний. У кожного з них наявні свої основні підходи до
легітимації, що базуються на внутрішній специфіці. Відповідно,
різні типи символічних форм використовуються для легітимації
того чи іншого режиму.
Визначальною рисою авторитарного режиму є повне
підкорення політичної сфери обмеженому колу осіб, що
базується на силі.
Відповідно, специфіка авторитарного режиму зумовлює
специфіку легітимації влади за авторитаризму. Такий режим
претендує не стільки на визнання законності і справедливості,
скільки на усунення потенційного опору з боку громадськості.
Згідно до такої стратегічної мети визначаються і два
основних напрямки використання символічних форм для
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легітимації авторитаризму. Це, насамперед, ствердження
стабільності, незмінності режиму.
Авторитаризм нерідко стверджує власну легітимність через
прив’язку до традиційного типу легітимації влади. У
символічному виміри це виражається у апеляції до
національно-культурної ідентичності та специфіки: носінні
національного вбрання, відзначенні історичних дат та
національних свят, у численних національно-орієнтованих
владних ритуалах, зрештою, у створенні міфічного простору
історії, що покликаний підвищити рівень власної самооцінки.
Таким чином, через залучення традиційних для певного
культурного простору символічних форм, авторитаризм
посилає суспільству тезу про національну специфіку,
традиційність свого існування, а отже і легітимність.
Наступний напрямок використання символічних форм для
легітимації авторитаризму – це численні ритуали прояву сили.
Провідна мета авторитарного режиму – забезпечення
пасивності громадян, уникнення їх втручання у політичну
сферу. Цього можна досягти шляхом утвердження у
громадській думці тези про силу та незворушність режиму.
Найкращий
засіб для
цього –
військові ритуали,
найпоширенішим з яких є численні паради. Подібні ритуали
створюють ілюзію міцності і незворушності режиму,
укріплюючи його підвалини.
Якщо для авторитаризму головна мета – пасивність
суспільства, то тоталітаризм не можливо уявити без
високого рівня активності членів суспільства. Проте ця
активність аж ніяк не є спонтанною, а навпаки – дуже добре
організована з боку політичної сили, яка контролює владу.
Життя
громадян
тоталітарної
держави
сповнене
символічних форм. Насамперед це численні постійні ритуали,
участь у яких беруть усі, включаючи найстарших і найменших.
Тоталітаризм неможливо уявити без демонстрацій, мітингів,
парадів, які покликані забезпечувати згуртованість суспільства.
Крім того, легітимація тоталітаризму за допомогою
символічних форм здійснюється у напрямку символічноміфолгічного оформлення постаті тоталітарного лідера. У
суспільній свідомості насаджується образ вождя, всевидючого
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пророка, який контролює усі сфери суспільства і веде його
шляхом до визначних суспільних звершень. Це вже не просто
людина, а символ, втілення очікувань і прагнень цілих народів.
На перший погляд видається, що за умов демократичного
режиму необхідність у символічних формах для легітимації
режиму відходить на другий план, оскільки у демократії
легітимація має раціональну, а не ірраціональну природу і
базується на цілком логічній процедурі вибору.
Однак, насправді, символічні форми за умов демократії
приймають помітну участь у легітимації влади. Їх залучення
випливає, насамперед, із природи демократії, що виражається
у обранні влади народом. Обрання влади означає її зміну, що
робить державні інститути значно менш стабільними ніж у
недемократичних режимах. Символічні форми (ритуали
одержання і передачі влади, символи влади тощо) відіграють
роль стабілізуючого фактору у потоці постійних демократичних
змін.
Отже, символічні форми – невід’ємна складова легітимації
будь-якого режиму, і зміна режимів не лише не зменшує
значення символічних форм, але й подекуди підвищує.
Євгенія Олійник
Чернівецький національний університет імені Юрія
Федькович
jane_ol@mail.ru
Громадські організації як інститут громадянського
суспільства
Одними з основних форм організації громадянського
суспільства є громадські, неурядові (НУО),
неприбуткові
(НПО), благодійні організації. Громадські організації (ГО) –
об’єднання громадян, створені для задоволення та захисту
своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних спортивних та інших спільних
інтересів [1, 10]. Громадяни утворюють ГО – найчисленнішу і
найрізноманітнішу групу організацій третього сектору,
реалізовуючи права на свободу об’єднання, а також права на

227

діяльність, що випливає із реалізації інших прав (ст.ст. 34, 35,
39, 41, 48 Конституції України) [2, 4]. Обов’язковими для
виникнення ГО є кілька взаємопов’язаних факторів:
 плюралізм народу: наявність серед народу досить
стійких груп людей, що мають спільні інтереси, які
можна вирішити або захистити за умов спільних дій;
 наявність ніші суспільного життя, не заповненої
державним чи підприємницьким сектором;
 історичні традиції, схильність народу до вирішення
справ за участю багатьох людей.
Основними ознаками ГО є:
 недержавний (неурядовий) характер організацій –
держава в особі органів державної влади та органів
місцевого самоврядування не є засновниками даних
організацій;
 самоуправління,
яке
передбачає
керівництво
реалізоване її членами у відповідності із статутними
документами;
 добровільність – утворення та вступ до ГО
здійснюється на добровільній основі;
 некомерційність – організації не створюються з метою
ведення підприємницької, комерційної діяльності;
 неприбутковість – метою створення ГО не є одержання
прибутку;
 корисність для своїх членів, зокрема, та суспільства в
цілому через: благодійництво, соціальні послуги,
захист інтересів громадян та ін. [3,5].
«Прагнення ГО до партерства з владою є цілком природним
для нього явищем і випливає з його призначення як
інструменту гармонізації інтересів різних соціальних груп у
відносинах з владою» [4,41]. Співпраця між державною
владою та громадянським суспільством, представленим ГО
забезпечує ефективний розвиток суспільства в цілому. Це
зумовлено наступними причинами:
 через ГО громадяни залучаються до процесів
прийняття рішень, законотворчої діяльності;
 ГО представляють інтереси широких верств населення;
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 ГО володіють досвідом вирішення проблем та
задоволення потреб, який часто є відмінним від
державного.
Для реалізації своїх статутних завдань ГО беруть участь у
роботі органів державної влади різних рівнів. Стосунки між ГО
та державними структурами можуть набувати різної форми:
співпраці,
протистояння,
бути
тривалими
чи
короткотерміновими. Щоб співпраця була результативною, ГО
розробляють форми, принципи та правила діяльності, за
якими найвпливовіші з них можуть брати участь у процесах
прийняття рішень, представляючи інтереси громадян.
Партнерство ГО та органів державної влади може розвиватися
в
контексті
будь-яких
питань,
поскільки
перші
є
найрізноманітнішими за своїми статуними цілями. Але до
розв’язання конкретних завдань ГО залучаються відповідно до
сфери компетенції та набутого досвіду. Важлива роль ГО
визнана ООН, яка дозволяє залучати їх до консультацій у її
діяльності. Наприклад, ЮНЕСКО сприяла створенню багатьох
НУО, яким надалі доручала виконання своїх програм. Скажімо,
Європейський Союз визнає основним завданням діяльності
НУО налагодження діалогу між громадянами держав ЄС та
офіційними структурами. Добровільний неприбутковий сектор
США є надзвичайно різноманітним та добре організованим,
підготовленим для проведення лобістських кампаній та
здійснення тиску на уряд. Тисячі НУО діють на місцевому рівні,
надаючи послуги населенню; інші НУО займаються
лобістською діяльністю; ще інші – організовують кампанії з
залучення коштів. Для захисту своїх інтересів вони утворюють
коаліції, асоціації, ради на національному рівні або рівні
окремого штату, які представляють їх у владних органах.
Сучасна тенденція, яка спостерігається в Україні щодо
збільшення кількості ГО суттєво не впливає на якісні показники
розвитку громадянського суспільства. Державна політика щодо
залучення третього сектору до партнерських відносин в
питаннях гармонізації соціальних відносин та економічного
розвитку поки що не є системною. Загальний стан ГО можна
охарактеризувати так:
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 ГО реально існують і є досить впливовою силою,
здатною на незалежні акції та прояв власної позиції;
 держава поки що не визначила своєї політики щодо
активного залучення ГО в якості партнерів щодо
ухвалення та реалізації політичних рішень;
 на місцевому рівні партнерство влади та ГО значно
відрізняється від регіонального;
 основним джерелом фіненсування активних ГО є
допомога різноманітних донорських фондів та програм,
що діть в Україні [4, 40-41].
Таким чином, щоб зарахувати організацію до третього
сектору, слід дотримуватися кількох умов: організація повинна
мати приватно-правову природу – бути юридичною особою
(можуть утворюватися організації і без статусу юридичної
особи, проте в них правоздатність обмежена) і не мати за
основну мету ведення підприємницької діяльності та розподілу
прибутку серед учасників. Останнім часом представники влади
в Україні і закордоном виявляють все більше зацікавленості
щодо процесу залучення ГО до сфери соціальних послуг.
Більш тісною й плідною стає співпраця громад і органів
державної влади, які поступово приходять до розуміння
необхідності спільного й ефективного вирішення проблем
громади.
1. Василик В., Павлик В. Правове регулювання діяльності
неприбуткових (неурядових) організацій в Україні. – К.: Факт,
2000. – С.4. 2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Преса України,
2004. – 78 с. 3. Ткачук А. Законодавство для третього сектору:
необхідність та перспектива змін. – К.:Ін-т громад.сусп-ва,
2002. – С.4. 4. Ткачук А., Артеменко В., Рукомеда Р. Влада і
громада: співпраця влади і громадськості у вирішенні місцевих
проблем. – К.:Ін-т громад. сусп-ва, 2004. – 85 с.
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Соціально-інтерпретативні засади теорії дискурсу
Теорія дискурсу, що зазнала динамічного розвитку в
середині XX століття, нині плідно застосовується у
філософсько-антропологічних, соціологічних, політологічних,
лінгвістичних
дослідженнях.
З-поміж
усіх
наявних
розбіжностей щодо тлумачення та застосування теорії, слід
виділити загально визнані та прийняті положення.
По-перше, мова розуміється як доповнення чи й заміна
буквальної людської дії. Через промовляння здійснюються
вчинки (тобто те, що передбачає відповідальність за наслідки,
а не губиться у коловороті зовнішньої щодо людини дійсності,
у колотнечі власного фізіологічного відтворення та
підтримання
встановленого
способу
життя,
якщо
послуговуватися антропологічною теорією Ханни Арендт[1]), а
не дії; уможливлюється творчість, а не дублювання. Після
комунікативного акту партнери, навіть за умови неподіляння
ними спільних позицій, не можуть ставитися один до одного як
до неіснуючих, що було нормою поки не відбулося
мовленнєвого самозасвідчення. Мовці демонструють одне
одному свої екзистенції.
Крім даного конститутивного,
зовнішнього, неодмінного, завжди притаманного комунікації
атрибуту, слід врахувати й те, що це не простий обмін
звуковими повідомленнями, але й спільне вироблення нової
інформації, виокремлення та ствердження нових атрибутів
реальності, спільне конструювання актуальної дійсності. Поль
Рікер вбачав у факті комунікативного зв’язку між людьми
запоруку соціальної упорядкованості, протидію владній
узурпації та похідного від неї насильства.[3]
По-друге,
чітко
окреслюється
структура
мови,
запропонована ще структуралізмом: знак, означуване.
Постструктуралізм зосередився на аспекті контекстуальності
інформації, доповнивши попередні два структурні компоненти
мови третім, що позначає витворюване та підтримуване
людиною смислове середовище – контекст.
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Це суттєве доповнення й спричинило вихід суто
лінгвістичних
розробок
на
рівень
філософського
теоретизування, оскільки це почало окреслювати можливість
охопити думкою цілісність людської соціальності. Досі її
протиставляли природі як антропне утворення, а отже чітко не
детерміноване у алгоритмі свого розгортання у існуванні. [4]
Після подій початку XX століття, що техногенно змінили не
лише вигляд планети, але й цивілізаційне самоосмислення
людства,
спосіб потрактування власного майбутнього
змінився у бік есхатологічного передбачення самознищення
органічної матерії, а не оцінювання блискучого потенціалу
розвитку. Крайньої межі, а точніше спрямованості до позитиву
чи негативу цього потенціалу не наважувався дати ніхто. Саме
такі «тупикові» умови спричинили до уможливлення
тоталітаризації суспільного життя на думку Ібрагіма Кея. Крах
радянського проекту красномовно засвідчив невиправданість
такого напрямку соціального розвитку.
Саме тому теорія дискурсу є оптимальним способом
відображення особливостей функціонування соціального
організму, неоднозначного, динамічного, але скінченно
варіативного
в
кожен
конкретний
момент
свого
самозасвідчення.
Дискурсивний проект
включає як динамічні показники
(змінні), так і відносно статичні (константи). Під «змінними»
маються на увазі ті смисли, які приписуються означуваному й
виражають себе через знак. Інтерпретування є пошуком
оптимальних мово-дій, а потім вже вчинків. Неосмислена,
необговорена подія, принаймні за умов нашої інформаційної
епохи, не є дійсною, вона нічим не засвідчила себе в бутті, не
проникла до схеми реальності. Тут важливо підкреслити, що
маються на увазі соціальні за витоками й наслідками дії, тобто
виконувані людськими утвореннями й значимі саме для них
вчинки: форуми, презентації творів мистецтва, банківська
діяльність тощо, а не випробування атомної бомби чи
загибель нафтового танкера, коли зачіпаються зв’язки між
такими суб’єктами, як людське угрупування та природа.
Соціальна дійсність узасадничена
смисловим обміном
через комунікацію – немає спілкування, немає людського
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об’єднання, унеможливлюється творчий потенціал людської
згуртованості, її самовідтворення. Змінними виступають ті
значення, які складають пласт інтерпретації, фактично це
оцінювання й переоцінювання становища суспільства і його
ідеалів належного.
Константи – такі ж за походженням
смисли, однак прийняті на певний період як оптимальні,
продуктивні, корисні, компромісні. Це ті смисли, на яких
тимчасово зупинилися, бо інакше неможливо.
Тому
дискурсивні константи є тимчасовими, а по суті й не
константами у функціональному значенні, адже завжди є
загроза для них бути переоціненими чи спростованими.
«Загальна ідея теорії дискурсу полягає в тому, що соціальне
явище ніколи не буває завершеним чи повним. Значення,
врешті, ніколи не може бути фіксованим, і це стимулює
простійну соціальну боротьбу за те, як визначати суспільство
та особистість…» [2,47]
З іншого боку, вони є стабільними, бо сягають сфери
суспільно визначених цінностей, а отже тих пластів
самоусвідомлення, що підносяться до рівня сакрального.
Таким чином, дискурсивний підхід до потрактування
реальності є універсальним з точки зору засад його
функціонування. Дискурс унеможливлюється за умов
відсутності демократичного засновку, адже циркуляція смислів
– його телеологічна передумова. Однак і охлократія, коли
кожна думка однаково значуща вже за фактом свого
існування, ним не допускається, бо цінності, до яких він
апелює, не можуть бути багатозначними.
1. Арендт Х. Становище людини. – Л., 1999. 2. Луиза Дж.
Филлипс и Марианне В. Йоргенсен. Дискурс-анализ. Теория и
метод. – Х., 2004. 3. Рікер П. Влада і насильство // Навколо
політики. – К., 1995. 4. Kaya Ibrahim. Modernity, openness,
interpretation: a perspective on multiple modernities
// Social
Science Information. London, Vol 43 pp. 35-57.
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Сучасна наукова картина світу та метологічні проблеми
розвитку теоретичної медицини
Прихід Нового часу в Європі пов’язаний з революційним
переходом суспільства до буржуазних суспільних відносин, які
забезпечували перемогу промислового виробництва на основі
використання сил природи, застосування досягнень наукового
пізнання, особливо в галузі класичної механіки. Епоха
Просвітництва обґрунтувала значення людського розуму у
розв’язанні назрілих соціальних проблем. Раціоналізм та
проблема методу стали визначати інтелектуальну атмосферу
того часу.
За цих умов філософія покликана була обґрунтувати
істинність наукового знання та віднайти надійні критерії для
оцінки моральної поведінки людини як раціональної істоти.
Історично обумовленою формою філософського пошуку стало
дослідження можливостей людського розуму, його головних
інтересів. Насамперед це стосується змістовного визначення
теоретичного та практичного розуму людини на прикладі
протилежності сенсуалізму й раціоналізму. Проте одним із
визначних досягнень філософії у цьому питанні стала критика
чистого та практичного розуму, здійснена І. Кантом,
фундатором німецької класичної філософії. Відомі запитання
філософа: “Що я можу знати? Що я повинен робити?”
окреслили межі та зміст теоретичної та практичної діяльності
людини. В основу першої він поклав науку, в основу другої —
мораль, що фактично вело до їх певної автономності, до
втрати їх функціональної єдності, без чого неможливе цілісне
розуміння людської діяльності.
Незважаючи
на
ідеалістичне
тлумачення
моралі
(категоричний імператив, свобода волі людини), Кант все ж
закладає певні підвалини ефективності практичної діяльності
людини, що відбилося й на понятті “практична філософія”, яке
широко використовується в західних країнах. Кант має рацію,
говорячи, що свобода волі визначає такі практичні питання, як
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визначення способу й меж людського вибору, необхідності
альтернативності дії (вибору між добром і злом), бути
відповідальним за свої дії. На цьому, власне, ґрунтується
положення Канта про визначальну роль практичного розуму,
яке стало зародком сучасного філософського тлумачення ролі
практики в її широкому розумінні як основи буття людини та
його пізнання.
Таким чином, сучасна практична філософія може бути
визначена як сфера практичного, цивілізаційного розв’язання
проблемних ситуацій (або проблем), які існують в усіх сферах
сучасного суспільного життя, особливо в стосунках з природою
(екологія), стосунках між расами, націями, народами
(політична соціологія та політична етика), міжнародний
розподіл праці й капіталів та ін.
Формою практичної філософії у цьому зв’язку може
розглядатися сучасна наукова методологія як розділ нашої
вітчизняної філософії, позбавлений ідеологічної звуженості та
політичної однобічності.
Віковий, а ще більше тисячолітній рубіж розвитку людської
цивілізації
спонукає
нас
до
теоретичного
аналізу
найважливіших проблем поступу людства. Науковці прагнуть
зрозуміти реальний світ людської діяльності, виокремити її
досягнення й визначити перспективи розвитку культури та
науки.
1. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: панорама новітньої науки. —
К., 1998.
2.
Понимание как логико-гносеологическая
проблема. — К., 1982. 3. История современной зарубежной
философии: компаративистский подход. — СПб., 1997.

235

Олексій Побережний
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
alex_ne@bigmir.net
Чи можливе рейдерство в діяльності органів
студентського самоврядування?
Рейдерство (від англ. raid - непередбачений напад,
вторгнення), можна визначити, як захоплення підприємства
(організації) з подальшою заміною її власника (керівника),
менеджменту на користь самого рейдера чи замовника
операції.
В Україні рейдерство дотепер було справою великих
фінансово-промислових груп, що з'ясовували стосунки у
вузькому колі. Рейдерська технологія може бути застосована і
в студентському самоврядуванні (далі - СС). Найкраще
розглянути данне питання на прикладі порівняння з юридичноекономічною аналогією.
Актуальність статті підверджує існування "спеціалізованих"
сайтів, що свідчить про наявність попиту та пропозиції
рейдерських послуг. Там можна знайти оголошення про
вакансії і резюме з текстом на зразок "рейдер за покликанням"
тощо. Причому знайти там можна найрізноманітніших
фахівців, від звичайних "охоронців" до висококваліфікованих
юристів.
В Україні ж
пошук "працівників" у таких випадках
відбувається через особисті зв'язки та професійних
вербувальників. Так безпосередньо для штурму підприємства
винаймають охоронні фірми, а у випадку з СС в цій ролі може
виступати
охорона
ВНЗ.
Крім
цього,
трапляється,
вербувальники залучають до проведення всіляких акцій
протесту студентів або ж просто шукають бажаючих через
знайомих.
Послугами такого роду "робітників" рейдери користуються,
наприклад, для створення негативного іміджу жертви, або
зупинки роботи даної студентської організації.
Рейдерською діяльністю можуть займатися як окремі люди,
так і цілі контори, що, окрм всього іншого, спеціалізуються на
корпоративних війнах. Як вже зазначалося, рейдерам
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безглуздо починати силове захоплення підприємства без
підтримки влади, у всіх її проявах.
По-перше, для цього треба мати "свій" суд (у випадку з
самоврядуванням це може бути хтось з керівництва ВНЗ), що
без зайвих проблем забезпечить потрібне рішення або ухвалу.
Кабінет керівника даного навчального закладу – це ключова
площадка рейдерської атаки. Тут у дію вступають аргументи
обох сторін. Головна ціль рейдера – піддати сумніву законність
перебування голови органу СС і загалом блокувати його
роботу. Частіше, рейдери добиваються у керівника ВУЗу, щоби
він опечатав кабінет студентської організації. У даному разі,
адміністрація підводить законну риску під усіма попередніми
незаконними діями.
Також важливим для успіху рейдерської атаки є "дружні"
стосунки з МВС, або ж просто охороною навчального закладу.
Саме цей момент багато в чому забезпечує рейдерам
успішність збройного штурму.
Міліція залучається до справи, коли рейдери приходять на
"об'єкт атаки" з готовим "судовим" рішенням. Її завдання захистити "судового" виконавця, що прийшов виконати
рішення "суду", а також нових "хазяїв", що прийшли разом з
ним.
В дійсності функція працівників МВС (охорона ВНЗ) інша.
Коли "судовий" виконавець і "охоронці правопорядку"
опиняються на території об'єкту атаки (кабінет, крісло
керівника), "своя" охорона виставляє живий щит. Таким чином,
вони не дозволяють будь-кому іншому зайти туди (у тому числі
й справжнім власникам та керівникам організації). В СС
охорона може бути залучена лише для "витіснення" дійсного
карівника з подальшим опечатуванням приміщення організації.
І, нарешті, як для попередньої "обробки" керівників, так і під
час самого захоплення рейдерам потрібна "підтримка" також
податкової та прокуратури (в нашому випадку це може бути
один з перших проректорів або бухгалтерія ВНЗ) та будь-яких
інших силових та контролюючих установ. Все залежить від
впливовості агресорів.
Податкова (у нас бухгалтерія) запросто "організує"
фінансові махінації; "свої" в адміністрації ВНЗ "потурбуються"
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про створення ревізійної комісії на нинішнє керівництво. Якщо
ж перша ревізійна комісія не знайде порушень, буде створена
друга, вже за новими обвинуваченнями. Головне для рейдера
- завадити нормальній роботі організації.
Силове захоплення студентської організації проходить при
активному супротиві сторони, що обороняється. Часто
захоплювач, і той кого захоплюють, керуються прямо
протилежними рішеннями, кожне з яких – легітимне. В такому
разі вирішальну роль грає груба фізична сила. „Той, хто
опиниться всередині (кабінета керівника) і святкуватиме
перемогу. Директорське крісло – це символ, той хто там
сидить, той і керівник. Як він там опинився питання
другорядне” – вважає керуючий партнер юридичної компанії
„Ілляшов і Партнери”, Михайло Ілляшов.
На думку експертів, сприятливі умови для розвитку
рейдерства в Україні створені, насамперед, завдяки вадам
судової системи. У нашому випадку все вирішує "вирок"
адміністрації вищого навчального закладу. Природньо, що
якість розгляду в таких випадках дуже низька, а ймовірність
"судової" помилки дуже висока.
Простіше кажучи,
керівництво навчального закладу цілком може вирішити спір,
наприклад, без залучення обвинуваченого. В результаті
складається ситуація, коли пред'являють рішення за
звинуваченням, про яке дійсний керівник не чув. Тому
виходить, що він фактично позбавлений права на захист.
На думку фахівців, боротися з цим явищем можна
тільки через публічне покарання суддів за ухвалені ними
неправосудні
рішення.
Що
ж
до
студентського
самоврядування, то тут все залежить від "доброї волі
адміністрації".
Чи
хоче
вона
бачити
студентське
самоуправління, чи лише його видимість. І чи готові студенти
захищати свої власні права та устремління.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
polyntseva@gmail.com
Толерантність як форма гуманізму
Загальнолюдські цінності, як власне і гуманізм, кожна
історична епоха тлумачила по-своєму, в залежності від
культурного рівня, економічного зростання і політичного курсу
держави. Якщо у Середні Віки гуманним вважалося спалення
єретиків, то епоха Просвітництва проголосила людину, її
прагнення, бажання — найголовнішим.
За
тлумаченням
Українського
Радянського
енциклопедичного словника, гуманізм (від лат. humanus —
людський,
людяний)
належить
до
визначальних,
основоположних і наскрізних принципів для усієї європейської
культурної традиції, що історично змінюється.
З точки зору гуманістичних підходів, критерієм оцінки
соціальних інститутів виступає благо людини, а принципи
рівності, справедливості, солідарності й людяності вважаються
бажаною нормою міжлюдських взаємин.
Ці підходи і погляди не були незмінними, вони істотно
модифікувалися залежно від того чи іншого типу культури, у
рамках якої обґрунтовувались. Ідеї гуманізму мають довгу
передісторію. Мотиви людяності, мрії про щастя та
справедливість можна відшукати у творах усної народної
творчості (фольклорі), у літературі, морально-філософських та
релігійних концепціях різних народів починаючи з глибокої
давнини. Відомо, що одним із центральних понять
конфуціанства було «жень», яке не мало еквівалента у
європейських
мовах,
але
звучало
як
гуманність,
людинолюбство, людяність.
Переважна більшість законів гуманізму, сформульованих
ще в ті далекі часи, збереглася. Вони стали основою для
створення Конституцій, “Загальної декларації прав людини”,
багатьох міжнародних пактів та договорів, що регулюють
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питання прав людини та гарантують їх забезпечення. В
основному документі України — Конституції — у статті 34
зазначено, що “кожному гарантується право на свободу думки
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань” [3;
12].
Та нажаль, прогрес, яким би він бажаним і прекрасним не
був, все-таки дещо видозмінив трактування людських
цінностей. Прикладами антигуманізму, сформульованого
проте як гуманізм, можуть бути фашистські втілення ідей
“євгеніки”. Саме слово було запропоноване Френсисом
Гальтоном у 1883 році і походить від грецького слова зі
значенням “гарна порода” чи “благородне походження”.
Прагнучи створити ідеальну расу знищували слабких, кволих,
немічних людей, а також тих, хто належав до іншої нації,
особливо євреїв. Як не згадати статтю В. Зеньковського “Зло у
людині”, який говорить, що зло (а це і ворожість, і боротьба, і
страждання, і смерть) існувало у світі і до людини, але лише у
людині ми знаходимо волю до зла, свідоме “одобрення” зла і
навіть своєрідне “творче натхнення” злом” [2; 327-328].
Варварства епохи нацизму були причиною негативного
ставлення до євгеніки. Однак у 1970-ті роки почали
поширюватися повідомлення про наукові досягнення нового
напрямку молекулярної біології.
Та не дивлячись на значні відмінності, прагнення
формувати людей у відповідності з власними генетичними
забобонами може нагадувати євгеніку тієї страшної епохи —
“... генна інженерія вирішує питання як зробити, щоб у нас
народжувалися ідеальні діти <...> В останнє у ідеальних дітей
було світле волосся, голубі очі та арійські гени”. І що, зрештою,
може перешкодити суспільству вирішити, що якийсь колір
шкіри є відхиленням?
Академік АН СРСР, “совість російської нації” Д. С. Ліхачов
уявляв собі ХХІ століття “як століття розвитку гуманітарної
культури, культури доброї і виховуючої, яка закладатиме
вільний вибір професії і застосування творчих сил. Освіта, яка
підпорядкована задачам виховання, різноманітність середніх і
вищих шкіл, відродження почуття власної гідності, яке не
дозволятиме талантам йти у злочинність, відродження
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репутації людини як чогось вищого, якою повинен дорожити
кожен, відродження совістливості і поняття честі — ось у
загальних рисах те, що нам потрібно у ХХІ столітті <...> саме
це ми значною мірою втратили у нашому бідолашному ХХ
столітті” [5; 6].
Кожна епоха породжує свої проблеми і мислителі кожної
епохи прагнутимуть вирішити їх. Не виключено, що, можливо,
саме слово «гуманізм» буде не таким вживаними як його
похідні (у розуміння яких, ми і вкладаємо поняття «гуманізм»).
Певною мірою, толерантність і можна вважати одним із
аспектів гуманізму.
Отож, спробуємо окреслити поняття «толерантності».
Політологічний
словник,
подає
таке
визначення:
«толерантність – різновид взаємодії та взаємовідносин між
різними сторонами – індивідами, соціальними групами,
державами, політичними партіями, за якого сторони виявляють
сприйняття і терпіння щодо різниці у поглядах, уявленнях,
позиціях та діях» і наголошує, що поява терміна
«толерантність» у політичній теорії та практиці характерна
перш за все, для сучасності. Саме зараз люди все більше
усвідомлюють
важливість
встановлення
дружніх
та
доброзичливих відносин [6; 661].
Російські вчені пропонують вважати толерантністю
визнання легітимності законних, а також таких інтересів, які не
суперечать моралі інтересів іншого і відкритість по відношенню
до його досвіду, готовність до діалогу й до розширення
власного досвіду в даному випадку [4; 178].
І тому, все більше політологів, науковців, дипломатів,
говорять сьогодні про так звану “концепцію миру”.
Концепція миру — це погоджені принципи взаємин держав
на міжнародній арені, що повинні привести до утвердження в
ХХІ столітті миру без насильства. Мета концепції — створити
нову культуру миру, що включала б у себе: формування
системи цінностей, моделі поведінки і способу життя, у яких
вищим пріоритетом для народів і людей був би мир без воєн і
конфліктів, створення на національному і міжнародному рівнях
умов, які сприяють встановленню і підтриманню миру [1; 87].
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Ральченко Оксана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Роль есхатологія та її місце в житті сучасної людини.
Есхатологія виступає як звільнення від часу, усунення
завершення, кінця історії. «Время всего лишь делает
возможым появление и существование вещей.»[1. 43] Час є
апріорною можливістю буття. Есхатологія дає можливість
звільнити людину перед історією, виключає «небуття» і саму
людину з нього, дає надію і звільняє від страху кінцевості
людської сутності. Вона втілює в собі «міф про вічне
повернення», знищує в своїй суті незворотність часу. Він
показує свою стійкість, в християнській есхатології
неможливість прийняти
сучасною людиною
повністю
історицизм, який веде до відчаю, страху перед історією, а при
умові віри, сучасна людина отримує свободу, впевненість, що
будь –які події мають трансперсональне значення..
«Христианизация
простонародных
слоев
европейского
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населения не сумела упразднить как концепцию архетипов,
так и циклические или астральные теории. » [1. 69] Але в
монотеїстичній традиції історичний час присутній, Одкровення
відбувається в часі, в певний момент, воно стає незворотнім,
стає історичною подією. Друге пришестя відродить людину в її
повноті, поверне їй початкову повноту і цілісність. Це
відродження,
оновлення,
перемогу
мороку
і
хаосу
здійснюється не щорічно, як у людини архаїчних цивілізацій; а
відноситься у майбутнє. Відбувається повернення в in illo
tempore, до відсутності первородного гріха, відновлення
безпосередньої комунікації між Богом і людиною. В
християнстві, на відмінно від людей традиційних вірувань
з’являється новий аспект –віра, що дає можливість людині
самій оновлювати історію, до фінального завершення, який
покладе закінчення історії, але буде початком її вічності і
блаженства.

Інна Савинська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
SaInna_ua@yahoo.com
Антропологічне вчення – перша сходинка до пізнавальної
діяльності (досвід філософії св. Томи Аквінського)
Антропологія як наука про „anthropos”, покликана вивчати
людину, що занурена в буття. Тома Аквінський у своєму
антропологічному вченні доводить, що людина, завдяки своїй
природі обумовлює певний вид пізнання. Позиціювання
людиною самої себе серед всього існуючого, надає їй змогу
говорити про узагальнену структуру всього живого, тобто,
певну уявну ієрархічну будівлю буття.
Бог
Ангели
Людина (душа й тіло)
Тварина (душа тваринна й тіло)
Рослина (душа рослинна й тіло)
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В таких сферах як людина, тварина та рослина, вбачається
поєднання духовного та тілесного світів.
Людина в цій структурі посідає останню ланку. Та все ж,
вона є перетином двох світів - (тваринного, рослинного та
духовного).
Традиція, що бере свій початок від Орігена, своєю
серцевиною мала переконання, що душа є головуючою в
людині й виступає її сутністю. Душа - бранка, яка існує в полоні
тіла. Тома, виголошує зовсім іншу думку. Людина - це не тіло
чи душа. Це тіло і душа. Тільки єдність цих складових утворює
субстанцію - „compositum”. Душа, яка за своєю сутністю є
розумною, утворює своє тіло, вона надає йому основного –
форми. Слідуючи Аристотелю, Аквінат звертає увагу на те, що
кожна річ існує завдяки свій формі. „Для св. Фомы, как и для
Аристотеля, душа не просто движет тело, она его
конституирует” [2, 236]. Всі природні тіла володіють сутністю,
можливістю бути чимось протяжним - матерією й існуванням,
дійсність цієї матерії – форма. Відповідно, душа людини як
форма, з можливості матерії здійснює дійсність, буття
конкретного тіла. „Esse autem est illud quod est magis intimum
cuilibet et quod profundius omnibus inest cum esse sit formale
respectu omnium quae in re sunt” [3, 1]. (Буття є тим, що
найбільш глибше, інтимніше й ближче до основи, що
прикрашає, оформлює і збагачує її природу. Глибинним
корінням є саме існування, а властивості сутності є лише
поверхневими.
Тома починає розгортати процес пізнання з того, що визнає
існування реальності. Аквінський наголошує, якщо ми не
пристанемо на таку початкову позицію, то жодне питання не
буде поставлене, а звідси випливає, що людина не зможе
розпочати мислити. Реальність – це частина цілого, а ціле – це
Бог, а Бог – дійсність, яка беззаперечно існує.
В процесі пізнання предмет набуває значення формального
в свідомості людини, він заходиться там у якості образу
(species) про даний предмет. В кожному випадку пізнання
відбувається там, де душа піднімається над тілом і може, ніби
виходити за його межі, й зв’язуватися з новими предметами,
що надають їй розуміння різних форм.
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Природу людини складають два компоненти: чуттєвість й
духовність. Завдяки цим складовим Тома виділяє дві
пізнавальні здатності: мислиннєву й чуттєву.
Чуттєва здатність є найпершою, вона становить
нижчий рівень пізнання. Під час сприйняття людиною об’єкту
вона першопочатково послуговується п’ятьма органами чуття,
які ніколи не помиляються. Надалі, певні дані надходять до
внутрішніх чуттів. Тома, з огляду на розвиток тогочасної
медицини зробив висновок щодо улаштування мозку людини.
Певні ділянки мозку відповідають конкретним органам чуття.
До цих п’яти органів чуття слід додати внутрішнє чуття, яке
здатне узагальнити всі чуттєві дані. Через загальну
чуттєвість (sensus communis) і відбувається такий синтез.
Після зазначеної процедури, ми отримуємо певний сукупний
образ, те, що вже було названо як „species”, який потрапляє до
пасивної пам’яті
(imaginatio sive phantasia), тобто
запам’ятовується. Передостаннім етапом чуттєвого пізнання є
активна пам’ять (reminiscentia), що допомагає людині в будьякий момент пригадати, дістати з пам’яті те, що запам’яталося.
Завершується чуттєве пізнання інстинктом (vis aestimativa) –
силою судження. В цьому розумінні інстинкт – це найвища
чуттєва здатність, що вказує, оцінює що потрібно для
органічної системи, а що ні. Цим елементом закінчується
чуттєве пізнання, яке уможливлює пізнання мислиннєве.
Коли ми починаємо розумове життя, то наш інтелект
першопочатково існує у формі "tabula rasa". „Аристотель
говорит, что изначально душа подобна чистой доске, на
которой ничего не написано” [2, 256]. Поступово, в процесі
чуттєвого пізнання наш спроможний інтелект наповнюється
чуттєвими образами. Надалі, ці образи зі спроможності
(intellectus in potential) потрапляють в дієвий
інтелект.
Іntellectus in actu постає як світло, що освітлює дієвістю
потенційний інтелект. Робота нашого розсудку як окремої
функції інтелекту, тобто мислення, призводить до утворення
певного судження стосовно даного предмету. Останньою
ланкою виступає створення понять. За виразом автора
вчення, інтелект „народжує” поняття. Слід зазначити, що на
думку Аквіната існують певні апріорні схеми, які він назвав
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„conceptiones universales”. Ці схеми є вродженими й дещо
спрощують утворення кінцевих понять, тому, що існують в
пасивному інтелекті як скелет активно утвореного поняття.
Отож, процес пізнання початково розпочинається з
чуттєвості й логічно завершується інтелектом. Проте, коли
свідомість наповнена утвореними поняттями, то людина може
оперувати ними, створювати нові, й залишатися до певної міри
в сфері духовного споглядання, доки вистачає існуючого
матеріалу. Пізнання як вид діяльності забезпечує постійний
мислиннєвий розвиток, що уможливлює прилучення людської
індивідуальності до загальної Істини буття – Бога.
1. Аквинский Ф. Сумма теологии. Часть I (вопросы 1 – 43; 44
– 47) – К., 2002. 2. Жильсон Э. Избранное: Т. 1. Томизм.
Введение в философию св. Фомы Аквинского. – М. – Спб.,
1999. 3. Свежавски С. Святой Фома прочитанный заново //
Журнал „Символ” №33, 1955.
Наталія Савранська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
n_borzova@ukr.net
Типологізація критики благодійності
Благодійність – це добровільна безкорислива організована
діяльність, метою якої є сприяння нужденним. Власне,
благодійність є втіленням певних моральних цінностей.
Благодійники керуються
певним розумінням
рівності,
справедливості та людської гідності. Тому, мораль для
визначення сутності благодійності є базовим поняттям.
Благодійники апелюють до моралі, оскільки вони втручаються
в життя інших людей для їхньої користі, а не заради себе
самих. З іншого боку, благодійність є засобом завдяки якому
наші моральні цінності можуть формувати суспільство в якому
ми живемо.
Відомий російський етик, Р.Г.Апресян виділяє чотири типи
критики благодійності [1, 317-325]:
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1. Соціалістична критика: благодійність є безглуздою та
аморальною, оскільки вона лише погіршує становище бідних
та
знедолених.
Вона
є
лише
прикриттям
для
експлуататорської природи класового суспільства. Наприклад,
П. Лафарг зазначає, що "милосердя служить низьким засобом,
за допомогою якого псують характер бідняка, принижують його
людську гідність та повагу до самого себе та привчають його
переносити з терплячістю вівці несправедливу та гірку долю"
[3, 334]. Крім того, вона вимагає від багача лише крихту від
його надлишків, а взамін приносить йому суспільну повагу.
2. "Фейлетонічна" критика звертає увагу на те, що часто
організація благодійності коштує більших коштів ніж ті, що
йдуть
безпосередньо
благоотримувачам.
Справді,
благодійність іноді організовується, як розвага для багатих
людей і організація благодійного заходу може коштувати
більше ніж зібрані на ньому пожертви.
3. "Утилітариська" критика ставить під сумнів корисність та
справедливість благодійності. Це перш за все погляд на
благодійність з точки зору економічності та ефективності. На
думку Г. Форда, благодійність не приносить користі, якщо вона
не ставить собі за мету знищити саму себе через
непотрібність. Благодійність є позитивним явищем лише тоді,
коли вона створює умови для того, щоб ті хто її потребують
мали змогу самі заробити необхідні кошти. На його думку,
"диференціація виробництва надає безліч вільних робочих
місць: наприклад, кількість робочих місць для сліпих
перевищує кількість самих сліпих, рівно як і кількість місць для
інвалідів набагато вище за кількість людей з фізичними
вадами" [5, 265]. Отже, допомога, яка роздається за дарма є
не справедливою й лише ще більше порушує гармонію в
суспільстві, а справді корисною є лише та допомога, яка вчить
тих, хто її потребує, допомагати собі самим.
4. Етична критика. Власне етична критика благодійності
торкається тем ширших за саму благодійність. Вона
намагається
дослідити
благодійність
через
поняття
людинолюбства, гуманності, відповідальності тощо. В цьому
типі критики усувається обмежений характер трьох попередніх,
тому на ньому варто зупинитися детальніше.
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Прикладом етичної критики є роздуми Л. М. Толстого, який
був стурбований різницею становища багатих та бідних. Під
час перепису в "Ржановому домі" він вирішив особисто
провести опитування потреб його мешканців. Л. Толстой
робить висновок, що "… давати гроші не має кому, якщо лише
бажати добра, а не бажати лише роздавати гроші, куди
небудь…" [4, 90], оскільки виявилось, що бідні такі самі люди з
такими самими проблемами, пристрастями, помилками, як і
багаті. Тому грошима їм не допоможеш, треба міняти їхній
світогляд, давати "духовну милостиню", учити. Проблема
справжньої, суттєвої допомоги бідним видалась Л. Толстому
дуже складною: він бачив головну проблему в тому, що багаті
люди ведуть бездіяльний спосіб життя та показують такий
самий приклад бідним, крім того вони не розуміють, і не хочуть
розуміти, справжнє становище бідних та їхню потребу в
"духовній милостині", а не подачці для заспокоєння власної
совісті. Він вважав, що для вирішення проблеми, багатії мають
робити своїми руками, усе, що можуть і не користуватися
трудами інших людей.
Ф.М. Достоєвський доповнює розмисли Л.М. Толстого,
зазначаючи, що якщо людина відчуває, що має продати свій
маєток і йти в народ, їй слід так і зробити, але такі вчинки
мають йти від її серця і тому вона сама має бути мірою, того
що вона здатна зробити, і що відчуває своїм обов’язком.
Інакше, будь-які її вчинки стають формальними та
вимушеними. Ф. Достоєвський пише: "не роздача маєтку є
обов'язковою та не одягання зипуна: все це лише буква та
формальність; обов'язкова та важлива лише рішучість ваша
робити все заради діяльнісної любові, все що можливо вам,
що самі щиро визнаєте для себе можливим" [2, 61].
Приймаючи рішення допомагати комусь, благодійник бере
на себе відповідальність за це рішення та за благоотримувача.
Він бере на себе відповідальність за те, як він буде
допомагати та за наслідки цієї допомоги. Така відповідальність
виводить благодійника та облагодіяного на рівень особистих
стосунків. Саме такий підхід до благодійної діяльності, буде,
справді, людинолюбний. Торкаючись теми вибору чи
допомагати іншим людям, варто зазначити, що людина несе
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відповідальність, як за позитивний, так і за негативний варіант
вирішення для себе цього питання. Тут не може бути
нейтральної позиції, оскільки рішення закривати очі на те, що
відбувається навколо й залишатися осторонь, теж є вибором
за який треба нести відповідальність.
1. Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативноэтические программы. – М., 1995. 2. Достоевский Ф.М.
Дневник писателя за 1817 год: январь – август// Дотоевский
Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. – Л., т. 25. 3. Лафарг
П. Благотворительность//Этическая мысль: Науч.-публицист.
Чтения. – М., 1988. 4. Толстой Л.Н. "Так что-же нам делать?"//
Толстой Л.Н. В чем счастье? – СПб., 1910. 5. Форд Г. Моя
жизнь, мои достижения. – Минск, 2004.

Надія Супрун
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Місце політичного красномовства в період Античності
Риторика як наука має ламану лінію розвитку. Це не просто
пряма – а спади і піднесення. Деякі уявлення замінювались
іншими, але постійними залишались основні положення
шкільної риторики, створені ще в Античний період і, які були
загальними для всіх поколінь і напрямів цієї науки. За одним з
таких положень виділяють три види промов, чітко визначенні
ще Аристотелем у праці “Риторика”. Це політична або
дорадча, похвальна та судова промови. В різні періоди
Античності один з видів промов лідирував, а інші залишались
на горизонті і розвивались лише як тренінги в грецьких та
римських риторичних школах.
Найцікавішим видом промови була політична. Це та
промова, яка спонукає або відмовляє, наближує до корисного і
вказує на вірну ціль. Мова в ній йде про державний устрій,
фінанси, війну, законодавство тощо. Увагу їй приділяли Лісій,
Ісократ, Сократ, Платон та насамперед Аристотель і Цицерон.
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Останній вважав, що оратор і політичний діяч, це та людина,
котра проживає життя на трибуні перед натовпом слухачів і
проголошує політичні промови.
Від
чого
ж
залежить
постійне
використання
політичних(дорадчих) промов чи навпаки спад зацікавленості
до них? Відповідь на це питання потрібно шукати в зміні
політичного устрою античних держав. В суспільному житті
античних держав красномовство грало велику роль. Древність
знала таку владу, яка належала лише тим членам правлячої
групи, які з’являлись в сенаті, і лише тим громадянам, котрі
створювали натовп на площі народних зібрань. Тож
звертаючись до них особисто, оратор однією виразною
промовою міг вплинути на державну політику (важлива
функція політпромов). Еллінський час, а точніше Афінська
демократія пов’язана з греко–перськими війнами. В цей час
Афіни стають могутнім культурним, політичним центром,
головою союзу грецьких держав–полісів, тож постійна
політична відповідальність не давала
спочити оратору.
Державні поради мають всезагальний характер. Підйом
політичного красномовства пов’язаний з поширенням поняття
“суспільна людина”, насамперед, звертаються до цього
софісти 5 ст. до н.е. Можливість переконувати супротивника і
стверджувати свою думку – ось у чому полягає ціль “суспільної
людини”, що приймає активну участь у державних справах
(володіти мистецтвом мовити і мистецтвом розмислів).
За Аристотелем, як представником того часу, промовець
має розуміти і визначати поняття “благо”, “цінність”,
“справедливість”, на основі яких він будує свій виступ.
З падінням Афін йде і спад політичного красномовства. З
приходом раннього елліністичного періоду і грецьких монархій
на перший план виступає похвальне красномовство. До цього
головне завдання оратора – переконати, тепер - лише
сподобатись(пафос, блиск). Зацікавленість стосується не суті,
а способу подачі – промова заради промови. Елліністична
риторика все більше орієнтується на мистецтво слова, тим
самим віддаляючись від мистецтва мислі, що так потрібно
політичному діячеві – оратору. Йде розробка схем побудови
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промов; в елліністичний період ораторське слово стає у першу
чергу засобом естетичної насолоди, а не політичної боротьби.
У спадок Риму елліністичні монархії залишили здатність
говорити переконливо про будь-які предмети, навіть якщо вони
і не знайомі промовцю. Це було недоречно в Римі, який
переживав в 1 ст. до н.е. найтяжчі кризи в своїй історії –
розвал республіки і встановлення військової монархії.
Політична боротьба досягає найвищої точки на форумі. Тому
стають потрібні не лише красномовці з пишним словом, а й
політики-оратори. Ідеал такого оратора створює Цицерон. Для
нього не існує ніякого красномовства окрім політичного. І
оратор, таким чином, повинен слугувати лише високим і
благим цілям – державі; зваблювати судів красномовством
настільки ж позірне, наскільки позірне підкуп їх грошима. Тому
Риму з його державними переворотами потрібен новий оратор,
котрий знає, що таке істинне благо, найвища справедливість і
бачить шлях та може повести народ за собою.
Цицерон був екраном політичних переживань Риму,
відчував усі зміни устрою і був як в глибині політичного життя
так і поза грою. Для нього красномовство є формою політичної
діяльності. Політичне красномовство процвітає в той період.
За планом Цицерона оратор повинен надати суспільству того,
чого недостатньо було в той скрутний час. Це – спроба
об’єднати соціальні групи, або словами Цицерона “согласие
сословий”. Ціль зрозуміла: створення людини-громадянина,
чоловіка слова і діла, що об’єднував би в собі філософську
глибину знань і практичну діяльність. Відчувається перегук з
еллінським ідеалом “суспільної людини”, який теж був
створений саме в період піднесення політичних промов.
Звертаючись до часу Римської Імперії, можна побачити як
латинське
красномовство
повторює
шлях
грецького
красномовства (відбувається перехід від республік до
Римської Імперії). Значення політичних виступі знов падає, а
похвальних зростає. Це теж пов’язано
з політичними
колізіями. Відбувається встановлення Імперії в Римі і
провінціях. Влада вже тверда, непохитна, сконцентрована в
одних руках, що не дає такої волі в думках і виступах. Наявний
певний порядок, що теж в свою чергу, не дає приводу для
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застосування сил політичного красномовства. Має місце “нове
красномовство”. Це Сенека, що створює афористичну і
напружену мову. Тацит намагається відродити промови
цицеронівського періоду, але це вже щось інше, спотворені
варіанти, які й не могли б відповідати “зразку” у повній мірі
тому, що відбулись і відбуваються політичні зміни.
Отже, як висновок, ще раз зазначимо, що місце політичних
виступів залежить від політичного життя в самій існуючій
державі, від її ролі поміж інших країн, від носія влади, від
переживань та від інших аспектів політичного життя.
1. Гаспаров М. Л. Избранные труды. – Т.1. - М.,1973. 2.
Платон. Горгій// Платон. Діалоги. – К., 1995.3. Аристотель.
Риторика. [электронный ресурс]: http://filosof.historic.ru/
Олена Супруненко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
helen.suprunenko@gmail.com
Генезис віри та ідеалу в політиці
Феномен віри здебільшого вивчався в етичних,
метафізичних чи релігійних аспектах. В філософських роботах
різних періодів піднімається проблема співвідношення віри та
розуму, віри та знання, але феномен віри в політичному житті
суспільства до цього часу залишається невивченим. Політична
віра є невід’ємною частиною політичної культури суспільства.
Їй можна дати таке визначення: „Політична віра – це ставлення
до дійсності, продиктоване глибокою прихильністю до
політичного ідеалу, векторно-регулятивний чинник змін у
суспільному житті; особисто набуті, емоційно пережиті й
визнані політичні ідеали, принципи й норми поведінки та
діяльності, ознака політичної культури людини.” [3,86]
Згідно поглядам С.Франка політична віра проходить такі
етапи: вона зароджується в свідомості інтелігенції, потім
„спускається” до народу, в цей же час відбуваються певні
політичні перетворення і наступним етапом є втрата політичної
віри, яка охоплює широкі верстви населення, але не всіх
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громадян. Ті хто не втратили політичну віру прагнуть відновити
старі ідеали та надати їм нової сили. Також не можна
говорити про політичну віру як статичне явище. Щодо її
динаміки, то підсилення та загострення ролі політичної віри
можна спостерігати саме під час революцій. В цей час
відбувається масове захоплення одними поглядами на
суспільний устрій та повне розчарування в інших. Один кумир
скидається для того, щоб в цей же час був створений новий і
почали йому вклонятися з колишньою, і навіть, з ще більшою,
пристрастю.
Слід відокремити такі функції політичної віри як
стабілізаційна
(вона
підтримує
існуючий
порядок),
санкціонуюча (створює певні норми поведінки, встановлює
межі допустимого в політичних діях), регулююча (регулює
взаємовідносини між індивідом та владою, політичною силою
та владою, та взаємовідносини між людьми в сфері політики),
евристична (є засобом пізнання дійсності), компенсаторна та
функцію „натхнення” (стимулює політичну активність).
Політична віра при необхідності замінює віру людини в свої
сили. Існує така закономірність: чим менше у людини підстав
говорити про свої власні переваги, тим більше вона прагне
стверджувати ті переваги, які має її країна, держава, нація.
Політична віра дає зручне та потрібне відчуття взаємодії
між людьми. В групі людей, які мають однакові політичні
вподобання, виникає відчуття певного затишку, вони стають
друзями один одному. Це можна спостерігати всередині будьякій партії. Політична віра з одного боку об’єднує людей та
створює для них спільний комунікативний простір, а з іншого
роз’єднує. Прикладом останнього є спілкування між
прихильниками різних політичних сил.
Основним структурним елементом політичної віри є ідеал.
Щодо ідеалів, то їх класифікація передбачає виділення
наступних
типів:
політичний,
релігійний,
суспільний,
естетичний,
моральний,
національний,
економічний.
Поширеним явищем є їх об’єднання, трансформація, дифузне
взаємопроникнення. Ідеал політичний - це цінністносвітоглядне відображення та впорядкування соціальнополітичних реалій у вигляді мети, образів, уявлень про
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майбутнє, взірець досконалості, котрий виступає для суб’єктів
політики й широких верств населення моделлю бажаного ,
критерієм оцінки дійсності з позиції віддаленої мети [3,224].
Політичний ідеал забезпечує цілеспрямованість людських
зусиль, стимулює наполегливість та витримку. Він також
акумулює у своєму змісті найістотніше в завданнях держави та
інших інституціалізованих форм політики. Моделювання
конкретного ідеалу містить в собі такі ступені розвитку як:
1) трансформація ідеї в образ, в ідеальний зразок,
наділення цього образу певними ідеальними рисами, які
межують з утопічними. Ця постійна небезпека переростання
ідеальної моделі в утопію збільшується в зв’язку з
протиставленням ідеала до дійсності. Також на цій стадії
відбувається створення концепції ідеалу, або шляхом
протиставлення його реальній дійсності (радикальний варіант),
або його пристосування до дійсного стану речей
(консервативний, ліберальний варіанти);
2) пошук прихильників та поява опонентів, що припускає
деформацію ідеалу, появу дочірніх концепцій, правого та
лівого крила, фанатиків, критиків, скептиків і т.д. На даному
етапі ідеал перетворюється із теоретичної концепції в реально
діючу форму свідомості. Таке перетворення відбувається саме
завдяки вірі в нього. Якщо немає віри в ідеал, то не може бути
ні прихильників, ні фанатиків, ні критиків. Тобто тоді він не
може функціонувати в суспільстві, а існує лише як певна
теоретична концепція до якої всім абсолютно байдуже;
3) засвоєння, або відторгнення суспільством чи окремою
соціальною групою конкретного ідеалу через випередження
ним подій, історії, або його утопічності та нездійсненності;
4) трансформація ідеала в ідеологію: авторитарну,
демократичну, тоталітарну, консервативну, ліберальну і т.д.,
яка завжди супроводжується виникненням та функціонуванням
соціальних міфів.
Незалежно від свого типу ідеал завжди містить в собі
модифікації національної культури, які впливають на його зміст
і надають особливу специфіку та колорит. Ідеал по своїй суті є
уявленням певної зовнішньої мети; завданням, яке необхідно
виконати та якому людина присвячує своє життя. У кого немає
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прихильності або віри в якусь ідею, того досить часто
називають
„неідейною” або „безпринципною” людиною.
Тобто в повсякденному житті людина оцінюється не тільки
завдяки своїм вчинкам, доброті, талановитості, але й отримує
оцінку своїй ідейній переконаності та відданості певним
ідеалам.
Можна зробити висновок, що політична віра та ідеали є
невід’ємно складовою суспільного життя. Як політична віра,
так і ідеали не утворюються в один момент, вони проходять
певні етапи становлення в суспільній свідомості. Процес їх
виникнення та утвердження характеризується тривалістю часі,
динамікою та безпервністю.
1. Бурдье П. Начала. М., 1994. 2. Вебер Макс. Избранное.
Образ общества. М., 1990 3. Політичний енциклопедичний
словник. За ред. Ю. С.Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П.
Горбатенка – К., 2004. 4. Франк С. Л. Крушение кумиров.
[электронный ресурс]: www.vehi.net/frank/kumiry.html
Олег Хромець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
helgman@i.ua
Ефективність антиреклами у виборчих кампаніях: міф
чи реальність?
Виборча
кампанія
в
широкому
значенні
–
це
регламентований законом і організований виборчими
комісіями набір заходів з організації вільного волевиявлення
громадян. У вузькому значенні - це дія кандидата (партії) і
його команди, напрямлена на забезпечення бажаного
результату виборів [2, 45].
Дані визначення не позбавлені вад, але ми акцентуємо
увагу на тому що виборча кампанія спрямована на
забезпечення необхідного результату певній політичній силі і є
однією з важливих форм проведення передвиборної агітації
під час виборчої кампанії є політична реклама. Політичну
рекламу ми можемо визначити, як заходи та способи
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формування думки виборців шляхом подання загалом
об’єктивної інформації, що переконує у перевагах даного
кандидата чи політичної організації над іншими. А відповідно
антиреклама – це подання свідомо необ’єктивної, брехливої
інформації. Антиреклама у виборчих кампаніях часто
використовується для дискредитації конкурентів для зниження
їх рейтингу.
Виокремлюють такий факт, що проаналізувавши сучасні
виборчі кампанії в Сполучених Штатах, дослідники дійшли
висновку, що переважна більшість політичної реклами, понад
70%, є негативною, тобто антирекламою. Стратегія нападу
стала панівною у XX столітті. Тобто Україна і весь
пострадянський простір з розпадом Радянського Союзу стала
апробовувати в перших плюралістичних виборчих кампаніях
деякі надбання ведення виборчих кампаній в західних
демократія. Спостерігалося також прагнення бездумного
перенесення керівниками вітчизняних виборчих кампаній
способів введення агітацій які є традиційними для
сформованих політичних систем західного світу. Тому в Україні
не могли не оминути, як вважалося, найефективніших і
найрезультативніших способів досягнення перемоги на
виборах – застосування антиреклами, контрреклами. Тому
аналізуючи останні українські виборчі кампаній з кінця
дев’яностих до наших днів можна зробити висновок, що
застосування антиреклами є значимим хоча українське
законодавство і не дозволяє подібну практику.
Але бездумне застосування в Україні політичної реклами
«проти», а не «за» яка широко використовуються в
англосаксонській двопартійній виборчій системі призводило до
зворотних для кандидата чи партії результатів [1]. Бо часто
застосування політичної антиреклами в багатопартійній
системі під час виборів в Україні приносить такий результат,
що партія яка організовує антирекламу проти якоїсь конкретної
політично сили може сама втратити рейтинг, або підвищити
рейтинг якійсь третій стороні політичного виборчого процес.
Таким прикладом може стати антиреклама блоку «Наша
Україна» проти ідеологічно близького Блоку Юлії Тимошенко
на останніх виборах до парламенту в березні 2006 року, що

256

призвело до відтоку голосів від «Нашої України» на користь
інших «помаранчевих» сил.
Тому застосування негативної політичної реклами в
вітчизняних виборчих кампаній значно зменшується, тому і на
останніх виборах до парламенту антиреклама не стала
визначальною, як наприклад на президентській кампанії у 1999
році. Тоді штаб кандидата в Президенти Л. Кучми агітацію під
час другого туру в основному провів на негативній рекламі
проти комуністичного режиму, який уособлював собою візаві Л.
Кучми П. Симоненко.
Тому в наступних виборчих кампаніях роль відверто
негативної політичної реклами буде значно знижуватися, на
зміну прийдуть високотехнологічні довготривалі політичні
кампанії.
1. Березовець Т. Наскільки ефективна негативна політична
реклама в Україні? [електронний ресурс]:
http://www.polittech.org/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=225&Itemid=40 2. Малкин Е., Сучков Е. Политические
технологи. – М., 2006.
Яна Чайка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
jchajka@i.ua
Сучасні проблеми філософії природи
Престижний статус науки стимулює розгортання великого
різноманіття її розвинених форм. Досліджуючи їх й
аналізуючи, як змінювались функції науки в соціальному
житті, можна виявити основні особливості наукового пізнання,
його можливості й границі.
Проблема цих можливостей у цей час ставиться особливо
гостро. Вся справа в тому, що саморозвиток техногенної
цивілізації підійшов до критичних рубежів, які позначили
границі цього типу цивілізаційного росту. Це виявилося в
другій половині XX століття у зв’язку з виникненням глобальних
криз і глобальних проблем.
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Серед численних глобальних проблем, породжених
техногенною цивілізацією, що поставили під загрозу саме
існування людства, можна виділити три головних.
Перша з них - це проблема виживання в умовах
безперервного вдосконалення зброї масового знищення. У
ядерне століття людство виявилося на порозі можливого
самознищення, і цей сумний підсумок був «побічним
ефектом» науково-технічного прогресу, що відкриває нові
можливості розвитку військової техніки.
Другою, стає наростання екологічної кризи в глобальних
масштабах.
І нарешті, ще одна - третя проблема - це збереження
людської особистості, людини як біосоціальної структури в
умовах зростаючих і всебічних процесів відчуження. Сучасна
індустріальна культура
створює широкі можливості для
маніпуляцій свідомістю, при яких людина губить здатність
раціонально осмислювати буття. При цьому й ті ким
маніпулюють й самі маніпулятори стають заручниками масової
культури, перетворюючись у персонажі гігантського лялькового
театру, спектаклі якого грають із людиною ними ж породжені
фантоми.
Цивілізація значно продовжила строк людського життя,
розвила медицину, що дозволяє лікувати багато хвороб, але
разом з тим вона усунула дію природного відбору, що на зорі
становлення людства викреслював носіїв генетичних помилок
з ланцюга поколінь. З ростом мутагенних факторів у сучасних
умовах біологічного відтворення людини виникає небезпека
різкого погіршення генофонду людства.
Вихід іноді бачать у перспективах генної інженерії. Але тут
нас підстерігають нові небезпеки. Якщо дати можливість
втручатися в генетичний код людини, змінювати його, то цей
шлях веде не тільки до позитивних результатів лікування ряду
спадкоємних хвороб, але й відкриває небезпечні перспективи
перебудови самих основ людської тілесності.
Все це - проблеми виживання людства, які породила
техногенна цивілізація. Сучасні глобальні кризи ставлять під
сумнів тип прогресу, реалізований у попередньому
техногенному розвитку.
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Філософія природи рефлексує з приводу онтологічних
передумов,
принципів
й
моделей,
властивому
природознавству певного періоду й тим відносинам людини із
природою, які специфічні для кожного історичного періоду.
Одними з основних завдань філософії природи є осмислення
змін пізнавальних моделей, що відбуваються в розвитку
людської цивілізації, усвідомлення історичності принципів і
методів, з якими підходить до природи природознавство,
включення в наукове пізнання зовнішніх для нього ціннісних
орієнтацій, дослідження особливостей наукового пізнання,
механізмів його розвитку, з’ясування того, як можуть
історично змінюватися типи наукової раціональності і які
сучасні
тенденції
такої
зміни.
Філософія
повинна
досліджувати відношення духу й матерії у плані виявлення
природних передумов, духовного. Зрозуміло, що вирішити це
завдання
філософія
може
тільки
опираючись
на
природознавство. Вихід складається не у відмові від
науково-технічного
розвитку,
а
в
доданні
йому
гуманістичного виміру.

Наталія Ченбай
Національний авіаційний університет
sophist@nau.edu.ua
Наука ноосферної доби
Питання духовності, моралі, освіти, виховання завжди були
одними з основних проблем філософії, мистецтва та релігії.
Саме ці феномени культури намагаються осягнути Універсум
як єдину цілісність, надати йому антропологічного сенсу,
вибудувати аксіологічну та етичну матриці суспільних
відносин. Недарма майже всі вчені класичного періоду
розвитку науки, від Парацельса до І. Канта, відомі нам не лише
як творці першої наукової картини світу, а і як метафізики,
логіки, богослови, правознавці, етики. Більшість з мислителів
того часу корелювали наукові погляди з власними релігійними,
політичними, моральними принципами і переконаннями. Через
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це, на думку С.Б. Кримського, недоречно дорікати католицькій
церкві за переслідування Дж. Бруно, Г. Галілея або
М. Коперніка, які намагалися „нав’язати” культурі нові
світоглядні орієнтири, поставити під сумнів ті норми, цінності,
ідеали, впровадження яких стало справою життя не одного
покоління.
Проте, з накочуванням індустріальної хвилі (Е. Тоффлер)
окреслені вище пріоритети були якісно переглянуті, в
результаті чого базовим мірилом розвитку цивілізації став
науково-технічний
прогрес.
Наука
перетворилась
на
безпосередню продуктивну силу. Втіливши в життя мрію
Ф. Бекона про знання як силу, наука почала кардинально
змінювати, перебудовувати „під себе” більшість сфер
суспільного життя: від виховання і освіти до структури
зайнятості та обсягів споживання.
У подальшому, процес впровадження здобутків науки в
життя людей набув настільки тотального характеру, що
суспільство ХХ ст. почали означати як knowledge-value society
(T. Sakaiya). Досить знаковим фактом стало те, що першими
такі зміни помітили не психологи, не філософи, не політологи,
а соціологи. Це означало, що форма знову виявилась
активнішою за зміст. І. Масуда помічає зміну ролі інформації,
Д. Белл характеризує сферу послуг як домінуючу, Е. Тоффлер
– технології. І хоча Ф. Уебстер у роботі, присвяченій теоріям
інформаційного суспільства піддає критиці більшість існуючих
дефініцій, в цілому стає очевидною панівна, вирішальна роль
науки в усіх галузях людської практики.
Враховуючи це, досить важливо поглянути на науку як на
глобальне, всепланетарне явище, яке, натомість, не дає їй
права претендувати на роль домінуючого фактора в дискурсі
про майбутнє людства. Саме такий шлях побудови системи
взаємодії науки і суспільства пропонує Е. Морен. На його
думку, щоб вміти поєднувати і організовувати накопичені
знання і тим самим пізнавати проблеми світу в повній мірі,
необхідна реформа мислення.
Таку реформу, на наше переконання, репрезентує вчення
про ноосферу, основні принципи і положення якого були
закладені академіком В. Вернадським та французьким
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натуралістом Т. де Шарденом. І не зважаючи на те, що
розуміння ними ноосфери якісно різняться, кожен з дослідників
пропонує нову форму мета-науки, яка могла б інтегрувати усі
форми знання, в тому числі й релігійні, етичні, праксеологічні
та теоретичні. Зокрема, В.Вернадський при викладанні історії
науки дотримувався лише такого підходу, розкриваючи поряд з
логікою наукового прогресу і його метафізичні компоненти як
безумовно важливі. Тому ноосферу найбільш доцільно
тлумачити як здатність усвідомлювати процеси еволюції,
скеровуючи їх відповідно до наукових та світоглядних надбань.
Як відомо, під ноосферою В. Вернадський розумів сферу
розумної діяльності людини, яка перетворюється на
найпотужнішу геологічну силу. Таким чином, людина стає не
лише вінцем природи, а й активним її перетворювачем. Поряд
з цим відмітимо, що на думку вченого ноосфера є наслідком
природної еволюції. Але чи відповідає їй сучасна наука,
технології і техніка? Відповідь на поставлене питання
очевидна – сьогодні людина дуже далека від природи,
відірвана від неї, майже не сприймає її як рівноправного
партнера.
Тому собою відчути природу і природу відчути у собі –
основний заклик науки ноосферної доби. Лише в сукупності, у
взаємозв’язку можна пізнати і розкрити істинну суть речей і
явищ. А оскільки людина так складно ув’язана в біосфері, то
всі її здібності, в тому числі й здатність до наукової діяльності,
мають служити вищій меті людства, оскільки наукова думка
нерозривно
пов’язана
із
гущею
людського
життя
(В. Вернадський), цінність якого визначена самою Природою.
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Ганна Шишко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ставлення до історії як науки на різних історичних
етапах
(за Робіном Дж. Колінгвудом)
В сучасному світі більшість дискусій і суперечок пов’язані з
тим, що будь-який народ або суспільство розглядає історію
суб’єктивно, тобто у кожного своя правда. Але цікавим також є
питання про розвиток історії як науки та поняття історії взагалі.
Чи завжди була історія історією у сучасному розумінні?
Звичайно ні, і саме тому в цій роботі пропонується поринути в
минуле та вияснити чим була історія для давнього грека,
християнина чи людини епохи Просвітництва. І зробимо ми це
з видатним професором філософії Робіном Дж. Колінгвудом.
Власне, батьком наукової історії вважається Геродот, він
був першим хто вжив цей термін – історія. До нього існувала
тільки теократична історії і міф. Під першою малося на увазі
ствердження відомих фактів заради інформування людей, а
героями оповіді були надлюдські правителі суспільств.
Геродот вказав, що історія може бути наукою, яка досліджує
не божественне, а людське, і не є легендою. Метод у
дослідників V ст. був один – це показання свідків, який мав три
основні обмеження: 1. короткість історичної перспективи; 2.
виключення вибору теми: історія пишеться тільки тому, що
трапилися варті запам’ятовування речі, які просять
зафіксувати; 3. неможливість збирання декілька історій в одну,
тому що кожна є ніби витвором мистецтва.
В Елліністичному періоді ці три обмеження долаються.
Свідомість істориків розширяється і пов’язано це зі створенням
Олександрійської імперії і усвідомленням греками своєї єдиної
і нероздільної історії. Виникає новий метод – компіляція, який
ґрунтується на “зшиванні шматків історії” в єдине ціле (
Полібій, Лівій і Тацит).
В добу Середньовіччя всі науки перебувають під сильним
впливом християнства. Можна виділити характерні риси
християнської історіографії: 1) Універсальність ( історія всього
світу); 2) Історія є виявом Провидіння, це наче написана Богом
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п’єса, де жоден персонаж не є автором улюбленцем.
3) Апокаліптична історія: розділена на період до і після
Христа, період темряви і світла.
4) Стає епохальною: історія ділиться на епохи та періоди, і
кожен з них має свої характерні риси.
Але, в загалом, Середньовічна історіографія ніякого нового
методу історичного дослідження не розвинула. Основним
завданням було визначення божественного плану, за яким
здійснюється історія.
Все змінюється з приходом доби Ренесансу. Історична
думка поставила людину в центр своєї картини. Історія стала
історією людських пристрастей, що розглядаються як необхідні
вияви людської природи. З цього моменту починається
розвиток різних концепцій історіографії, наприклад таких як:
картезіанська та антикартезіанська, а також не можна не
згадати появу таких видатних філософів, як Берклі, Декарта,
Віко, Лока та Гюма. Окремо слід зазначити двояке ставлення
Декарта до історії. Він більше хотів відвернути людей від неї і
привернути до точної науки.
В добу Просвітництва спалахнув бунт проти релігії.
Історіографія, зокрема, стає до крайньої міри апокаліптичною.
Центральним моментом для письменників є світанок сучасного
наукового духу - це є просто чудо, ніяк не підготовлене
попереднім ходом подій і не спричинене ніякою причиною. Тут
з’являється зверхнє, недбале ставлення до минулого.
Типовим істориком доби Просвітництва виступає Гіббон, який
розглядав історію як завгодно, тільки не як вияв людської
мудрості. Абсолютно протилежною виступає концепція
романтизму, яка була започаткована Руссо. Він наголошував
на тому, що до минулого потрібно ставитись з повагою і
відшукувати в ньому вираження справжніх і дорогоцінних
людських досягнень. Історія - це історія прогресу, розвитку
людського розуму або освіти людства. ( Гердер, Кант, Гегель,
Маркс та ін.) Наприкінці ХІХ ст. виникає новий філософський
напрям - позитивізм, (започаткований Огюстом Контом) що
працює на службі в природничої науки, як у Середньовіччі
філософія перебувала на службі теології. Історичний процес
став по-своєму ототожнений з природничим. Історія
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перетворилася на історію зовнішніх подій, а не думки: пусті та
голі факти. Відразу ж починається велике повстання проти
позитивізму. З цього починається період "Нової історії"(згідно з
Колінгвудом). В кожній країні розвиваються різноманітні нові
концепції та погляди на історію та методи історичного
дослідження. Потрібно присвятити нову роботу , щоб їх всіх
переглянути, тому конкретно зупинятися на цьому не будемо,
але можна сказати, що історія вже починає відповідати тим
загальним критеріям, які виділяє Колінгвуд, а саме, вона
повинна: 1) бути наукою, себто давати відповіді на різні
запитання; 2) вивчати людські дії, що належать минулому;
3)займатися тлумаченням свідчень; 4) служити людському
самопізнанню. Отже, в цій роботі було розглянуто всі основні
тенденції та погляди щодо історії як науки, які виникали
впродовж минулих століть. І як ми бачимо, завжди йде
протистояння однієї теорії з іншою: у кожної своє визначення,
предмет та методи історичного дослідження і не можна
сказати, що одна є абсолютно істинною, а друга – хибною.
Власне, Колінгвуд поклав початок формуванню ідеї, що
об’єктивної історії не “від історика” не існує й існувати не може.
Та все ж таки, історики повинні притримуватися основних
критеріїв історії як науки і будувати свої концепції в їх межах.
1. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. – СПб.,
2000.
2. Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії. – К., 1996. 3. Ящук Т. І.
Філософія історії: курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 2004.
Сергій Ягодзінський
Національний авіаційний університет
sophist@nau.edu.ua
„Дискурс” як науковий термін та філософське поняття
Постнекласична наука у тому вигляді, в якому її
репрезентують сучасна методологія і філософія, постає для
дослідників як складна система принципів, норм, цінностей,
ідеалів, методів, критеріїв раціональності, стилів мислення
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тощо. У багаточисленних роботах як іноземних, так і
вітчизняних учених неодноразово підкреслювалась думка про
те, що повноцінний аналіз сучасної науки можливий лише за
умови, коли вона розглядається не тільки в методологічному, а
й соціокультурному аспекті. Через це в новітній літературі
поняття „наука” досить часто підміняється іншим поняття –
„науковий дискурс”. Але, на жаль, при цьому майже не
означуються межі, в яких науку можна тлумачити як певний
вид „дискурсивної практики” (М. Фуко) і тим паче не
окреслюються її характерні риси.
У даній роботі залишимо поза увагою логіко-методологічний
аналіз правомірності такої заміни, хоча вважаємо це питання
важливим і мало дослідженим. Натомість, спробуємо
відшукати генеалогічні корені слова „дискурс” та встановити
критерії його експлікації в різних сферах суспільної практики.
Важливість цього завдання можна зрозуміти навіть після
поверхового огляду наукової літератури, присвяченій
вивченню феномена дискурсу. В деяких дослідженнях
робиться спроба систематизувати існуючі підходи. Наприклад,
В.С. Лук’янець наводить такі дефініції: дискурс – це
надфразовий взаємозв’язок слів; самоузгоджений текст; уснорозмовна форма тексту; діалог; мовленнєва практика;
висловлювання, пов’язані за змістом; „мова у мові”. [4, 27]
Поряд з цим, відмічається, що подібні визначення не лише не
розкривають змісту, а й часто не є навіть синонімічними та
описують різні феномени, які просто іменуються одним і тим
же словом. Цю думку підтримує і О.С. Кубрякова, яка вважає,
що різні інтерпретації терміну „дискурс” закріплюються за ним
тому, що в різних епістемологічних системах його
використовують у різних значеннях, від чого він втрачає
визначеність і стає поліваріантним [3, 8]. Як наслідок, існують
не лише нетотожні визначення дискурсу, а й не
комплементарні за методологічними орієнтаціями напрямки
його вивчення.
Неврахування цього моменту може призвести до думки, що
дискурс слід розглядати не в теоретичній площині як
абстрактний концепт, що має власні ознаки і властивості, а
через його конкретні прояви. Такий метод пропонують
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Г.Б. Гутнер і О.П. Огурцов, які переконані в тому, що мають
сенс лише такі терміни як „науковий дискурс”, „політичний
дискурс”, „релігійний дискурс”, „філософський дискурс” [2, 670]
тощо. Подібну позицію ми вважаємо занадто радикальною і не
очевидною з наступних причин. По-перше, типологія дискурсу
не є обґрунтованою. По-друге, неможливо остаточно вивчити
явище, аналізуючи тільки причинно-наслідкові залежності, які
спостерігаються між його проявами. По-третє, кваліфікування
дискурсу як „мови у мові” занадто звужує потенційні інтенції,
закладені в сутність даного феномену.
Утім, попри таку оцінку спеціалістів, ми вважаємо
очевидним взаємозв’язок дискурсу, мови і мовлення.
Фіксування залежності між ними характерне для західної
філософії, яка в аналізі дискурсу спирається на лінгвістичний
та філософський структуралізм. Зокрема, П. Серіо тлумачить
дискурс як еквівалент поняття „мова”, як одиницю, що
перевищує речення, як вплив висловлювання на адресата, як
результат протиставлення мови та мовлення (langue/discours) і
т.п. [3, 25-26]. Поряд з цим, розробки з дискурс-аналізу
свідчать, що повне вивчення дискурсу не можливе в рамках
методології лінгвістичної науки, а тому рано чи пізно остання
мала звернутися до філософської рефлексії, яка визнала за
мовою
певну
незалежність,
автономність,
а
також
обґрунтувала її соціокультурну функцію (В. фон Гумбольдт,
Ф. де Соссюр, О. Потебня, М. Бахтін). Зі свого боку, лінгвістика
запропонувала досить вдалу мовну конструкцію з широкими
спектром застосувань, у тому числі й до аналізу соціальних
процесів. Тому, перш ніж перейти до аналізу наукового,
політичного, медичного, релігійного і т.п. дискурсу слід
звернути увагу на дискурс як науковий термін. У
спеціалізованій літературі знаходимо, що особливий напрям
розвитку філологічних досліджень передбачав прагнення
вивести синтаксис за межі речення, розробку прагматики мови,
підхід до мови як до соціальної дії, інтерес до мовного
використання і суб’єктивного аспекту мови, інтеграцію
гуманітарних досліджень та ін. [1, 137-138].
Зважаючи на це, стає зрозуміло, що вивчення дискурсу
неможливе ні поза лінгвістикою, ні поза філософією.
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Лінгвістичні
теорії
стали
основою
філософського
структуралізму, проте не підміняють його, оскільки він виражає
наслідки і узагальнення, зроблені філософією та розкриває
суперечності не конкретної наукової галузі, а культури, науки і
мистецтва загалом.
Адекватне розуміння дискурсу можливе лише за умови,
коли він розглядатиметься двояко: як науковий термін і тільки
потім як філософське поняття, що поширилось на різні сфери
людської діяльності. Порушення такої логіки неминуче
призведе до втрати специфіки нового феномену, породивши
цим чергове загальновживане „модне” слово. Але відсутність у
нього методологічної основи, чіткої структури, визначеності
перетворить дискурс на ще одне поняття, застосування якого в
ході наукової дискусії не розв’язуватиме деяку проблему, а
лише поглиблюватиме суперечності між її учасниками.
1.
Арутюнова
Н.Д.
Дискурс
//
Лингвистический
энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцева. – М., 1990.
2. Гутнер Г.Б., Огурцов А.П. Дискурс // Новая философская
энциклопедия: В 4 т. / Ред. В.С. Степин. – М., 2000. 3.
Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа
в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая
деятельность. – М., 2000. 4. Лук’янець В.С., Кравченко О.М.,
Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: Оновлення
методологічної культури. – К., 2000. 5. Серио П. Как читают
тексты во Франции // Квадратура смысла: Пер. с фр. и порт. –
М., 1999.
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Маса та еліта за доби інформаціоналізації
Мануель Кастельс пропонує гіпотезу, відповідно до якої
інформаційний
простір
складається
із
персональних
мікромереж, які утворені елітою, шляхом взаємодій інтереси
мікромережі потрапляють у макромережу й набувають статусу
її частини. Еліти інформаціонального суспільства є символічно
замкнутими
утвореннями
зі
своєю
міжособистісною
субкультурою.
Кастельс аналізує методи впливу корпоративних еліт на
маси завдяки організації ізольованих просторів «міжнародних
готелів, дизайн яких від кольору шпалер до кольору рушників,
має створювати відчуття приналежності до особливого кола,
тому він усюди є однаковим», «кімнат відпочинку для VIP у
аеропортах, які призначені для підтримання дистанції між
людиною та суспільством». Універсальними стають форми
життя:
«регулярне
відвідування
тренажерних
залів,
обов’язкова дієта, стіни кольору «світлої замші», всюдисущі
комп’ютери з кристалічними моніторами, єдність ділових
костюмів та спортивного одягу, стиль «унісекс» та ін.».
Символи цієї специфічної глобальної, інтернаціональної
культури, яка ігнорує культурну різнобарвність, утворюють
певну ідентичність, яка пов’язана з приналежністю до
володіння та управління інформацією.
Друга «популяція», та, яка не належить до еліти (маса),
буде отримувати від першої вже продумані варіанти вибору
(Кастельс називає їх «завчасно запакованими варіантами
вибору»). Характерним для цих соціальних прошарків (умовно
названими нами «масою»), які є носіями соціокультурних
ідентичностей, є те, що вони через світ масових комунікацій
та масову культуру, аналогічно до еліт, уніфікуються. Мануель
Кастельс впевнений, що сьогодні народжується новий
інформаціональний світ. Люди цілком поринають у цей
нереальний світ. Усі їх інтереси, права й свободи включені у
інформаційний
простір
мережі.
Будь-яке
втручання

268

сприймається як бажання когось іншого втрутитись у приватне
життя. Через Інтернет на маси діють лідери, вожді,
президенти, керманичі та ін. (тобто, інформація).
Однак, на відміну від світової інформаційної еліти, яка
свідомо прагне до самоізоляції та гомогенності, маса (друга
частина суспільства) вимушена приймати ці уніфікуючи
стратегії через споживання універсальної продукції, у тому
числі і культурної, а також шляхом використання нових
комунікаційних технологій. Відбувається парадоксальне
викривлення особливостей національних культур – наприклад,
спільне проведення часу «абсорбується» світом електронних
комунікацій.
Кастельс
постійно
наголошує
на
тому,
що
«інформаціональне» (informational) тісно переплітається з
«глобальним» (global) – в цьому є прояв його
концептуального підходу. На його думку, глобальна мережа –
це результат революції в області інформаційних технологій, і
вона є підґрунтям для появи нової суспільної системи (а також
економічної, політичної, культурної та ін.). Нові інформаційні
технології є не лише інструментом для використання, а ще й
процесами для розвитку, внаслідок чого зникає чітка межа між
користувачами та творцем. Отже, користувачі можуть
контролювати технологія, як, наприклад, Інтернет. Звідси
випливає нове співвідношення між соціальними процесами
створення та обробки символів (культура суспільства) та
можливістю виробляти та розподіляти товари та послуги
(потужність виробництва).
Інформаціональне
суспільство
окрім
глобальної/інформаційної має ще й культурну/історичну
специфіку. Кастельс зазначає, що однією з основних рис
інформаціонального суспільства є специфічна форма
соціальної організації, в якій генерування, обробка й передача
інформації є фундаментальними джерелами виробництва й
влади.
Іншою
ключовою
рисою
інформаціонального
суспільства є мережева логіка його базової структури, це
пояснює назву першого тому монографії «Розквіт мережісуспільства» ("The Rise of Network Society"). Кастельс
зазначає, що залежність суспільства від нових способів

269

розповсюдження інформації надає цим способам аномальну
владу, призводить до ситуації, коли «не ми контролюємо їх, а
вони нас».
У віртуальних товариствах формуються дві різні
популяції: «незначна меншість мешканців електронного
селища», «першопоселенців електронної межі» та «бродячого
натовпу», для якого випадкове відвідування різних мереж
подібне дослідженню «декількох, хоча й ефемерних, способів
життя».
Саме через таку ситуацію гостро постає питання про
самоідентифікацію людини у добу інформації, проблема Я в
інформаціональну
епоху
стає
основною,
адже
ми
спостерігаємо зростання дистанції між Мережею та Я. Пошуки
ідентичності набувають особливого значення. Кризові явища в
ідентифікаційному полі вже зараз виявляються у значному
збільшенні питомої ваги «негативної» ідентичності, що
супроводжується вибудовуванням ціннісного самозахисту на
основі
відторгнення
«чужих».
Отже,
у
інформаціоналізованому
суспільстві,
цивілізаційнокультурна
ідентифікаційна
система
безперервно
трансформується і при цьому ускладнюється.
1. Castells Manuel The Power of Identity-2nd ed. p. cm. –
(Information Age: Economy, Society and Culture; v. 2 Blackwell
Publishing Ltd, 2004. 2. Бек У. Что такое глобализация? M.,
2001. 3. Белл Д. Конец идеологии // Новое время, 1990, №27;
4. Василенко И. Политическая глобалистика. – М., 2000. 4.
Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность
/В.Иноземцев //Свобод. мысль ХХІ. – 2000. - № 1. – С.26-36. 5.
Омельченко Ю.В. Маси і натовпи: соціально-філософський
аналіз: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук // Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002. 6. Чернов
А.Основные
историко-теоретические
этапы
развития
концепций
глобального
информационного
общества.
[электронный ресурс]: http://www.isn.ru/public/is.doc
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Закрепление прав человека и гражданина в
Конституции Республики Беларусь
1. Права человека – это определенные нормативно
структурированные свойства и особенности бытия личности,
которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и
необходимости способами и условиями ее жизни, ее
взаимоотношений с обществом, государством, другими
индивидами [2, 1]. Иными словами, права человека дают ему
возможность действовать по своему усмотрению.
Современное понимание прав и свобод человека
сложилось в ходе буржуазных революций XVII-XVIII вв.
Теоретически они были обоснованы в работах Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и др. Чиркин В.Е. эту модель называет либеральноиндивидуалистической. Также им выделяются такие модели
как социалистическая, мусульманская, модель, существующая
в обычном праве отдельных племен, и складывающаяся в
современных условиях либерально-социальная (либеральноколлективистская) модель прав человека [4, 96-103]. Модель
прав человека, закрепленная в Конституции Республики
Беларусь, наиболее близка к последней.
Права и свободы классифицируют по различным
основаниям.
В историческом ракурсе выделяются три волны прав
человека:
• первая волна (время буржуазных революций и до первой
мировой войны): в конституциях фиксируются в основном
личные и политические права;
• вторая волна (окончание первой мировой войны – середина
ХХ века): включение под влиянием социалистических идей
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в конституции социально-экономических прав. Ярким
примером может служить Конституция Италии 1947 года;
• третья волна (с середины ХХ века): появление в ходе
национально-освободительных движений так называемых
коллективных прав (прав национальных меньшинств, право
народов на самоопределение и др.), а также закрепление в
конституциях прав, возникновение которых связано с
развитием
технического
прогресса
и
появлением
глобальных
проблем
(информационные
права,
экологические права).
По предметному содержанию выделяются личные,
политические, социально-экономические, культурные права и
свободы.
По субъекту прав говорят о правах человека,
принадлежащих всем людям от рождения, и правах
гражданина,
принадлежащих
только
гражданам
определенного государства.
Конечно же, любая классификация в какой-то мере
условна. В целом права и свободы составляют определенную
совокупность, между всеми правами существует тесная
взаимосвязь. В настоящее время утверждается принцип
неделимости прав и свобод.
2. Почти во всех конституциях современных государств
закреплены основные права и свободы человека и
гражданина. Именно конституционное закрепление прав и
свобод человека и гражданина имеет самое важное значение,
так как в любом случае на территории каждого государства
конституция является актом наивысшей юридической силы.
Как отмечает Страшун Б.А., права человека составляют
смысл существования любой конституции [3, 34].
В Конституции Республики Беларусь правам человека
отводится особое место, что подчеркнуто в статье 2 раздела I
«Основы конституционного строя»: «Человек, его права,
свободы и гарантии их реализации являются высшей
ценностью и целью общества и государства».
Положения о правах человека закреплены в разделе II
«Личность, общество, государство». Сравнительный анализ
положений международных актов в сфере прав человека

272

(Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах) и
положений Конституции Республики Беларусь показывает, что
большинство прав и свобод, закрепленных в этих актах,
отражены и в Конституции Республики Беларусь. Перечень
прав и свобод схож также с аналогичными положениями
конституций зарубежных государств.
3. В конституционном закреплении прав человека в
Республике Беларусь нашли отражение две противоречивые
тенденции.
С одной стороны, наблюдается универсализация прав
человека, что выражается в схожем регулировании прав
человека во внутригосударственных и международноправовых документах. Несомненно, именно Всеобщая
декларация заложила начало «стандартизации» в сфере прав
человека. Всеобщая декларация прав человека стала
ориентиром для внутригосударственного законодательства.
Причем она была положена в основу не только конституций
многих государств, но и национального законодательства в
широком смысле слова [1, 6].
С другой стороны, можно отметить некоторые особенности.
На конституционное закрепление прав и свобод определенное
влияние оказали исторические и национальные особенности
Беларуси, что выразилось в закреплении в Конституции
Республики
Беларусь
не
характерных
для
других
демократических стран прав и свобод. В первую очередь, это
можно объяснить стремлением порвать с недемократическим
прошлым:
провозглашение
взаимной
ответственности
граждан и государства, запрет монополизации СМИ
государством, общественными объединениями, отдельными
гражданами,
гарантирование
государством
свободы
художественного, научного, технического творчества и
преподавания и др.
Вместе с тем социалистическое прошлое оказало
определенное влияние, особенно в сфере социальноэкономических прав. Сравнивая закрепление прав и свобод в
Конституции
Республики
Беларусь
и
конституциях
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демократических государств Европы, наибольшие различия
можно отметить именно в перечне социально-экономических
прав. Среди них право на отдых, право на жилище, право на
социальное обеспечение, право на участие в культурной
жизни.
Появление этих прав и свобод в Конституции Республики
Беларусь
отражает
некоторую
преемственность
конституционного процесса в Беларуси.
1. Бахин С.В. Всеобщая декларация 1948 года: от каталога
прав человека к унификации правового статуса личности //
Правоведение. – 1998. – № 4. – С. 3-11. 2. Права человека /
Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – М.:
Издательство Норма – 2002. 3. Страшун Б.А. Десять лет
конституционных прав и свобод // Журнал российского права
– 2003. – №11. – С. 32-48. 4. Чиркин В.Е. Конституция:
российская модель. – М.: Юристъ. – 2004.
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Публичность – как средство воздействия на
правонарушителя
Иногда на практике возникают вопросы о возможности
размещения на доступных для обозрения местах фотоснимков
лиц, совершивших хищение, покушение на хищение в местах
розничной торговли. Авторы такой инициативы полагают, что
эта мера будет способствовать предупреждению краж в
магазинах самообслуживания. Так, по имеющимся данным,
еще в советский период на убытки от краж в магазинах
отводилось 0,15% прибыли. В нынешних условиях этот
показатель существенного возрос. В связи с этим
предлагаемая мера, по мнению многих, может быть
эффективной в деле предупреждения хищений и других
правонарушений.
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В зарубежных странах, например, в США, такой опыт
существует.
Что же показывает анализ законодательства Республики
Беларусь и практики его применения? Ответственность за
совершенное правонарушение выражается в применении
взыскания (мер наказания) к лицу, совершившему
правонарушение и признанному виновным в соответствии с
действующим законодательством. В КоАП (ст. 23) и в
Уголовном кодексе (ст. 48) определены виды наказаний за
совершенные преступления: от предупреждения до смертной
казни.
Существует ряд аспектов рассматриваемой ситуации.
“Фотовыставки”,
сделанные
тем
более
самоуправно
администрацией магазинов, с портретами детей и взрослых в
супермаркетах могут нарушить ряд статей Конституции и
КоАП.
Исходя из презумпции невиновности в совершении
правонарушения, человек считается невиновным, пока его
вина не будет доказана вступившим в законную силу
постановлением суда.
Ребенок моложе 16 лет не может нести ответственность за
мелкие хищения. В силу презумпции невиновности никто не
имеет права назвать человека вором, пока его вина не будет
доказана в судебном порядке. Из этого можно сделать вывод
о том, что авторы подобного рода стендов с фотографиями
“виновных” лиц, в случае, если не будет доказана вина
“расхитителей”, могут быть привлечены к ответственности за
клевету.
Вообще
недопустимо
распространять
какие-либо
негативные сведения о лице, только подозреваемом в
совершении
хищения
(иного
правонарушения),
до
соответствующего вердикта суда. Недопустимо, как это
практикуется в некоторых городах Российской Федерации,
принудительно фотографировать такое лицо и помещать его
фотографию на специальном стенде в магазине с надписями
типа “Доска позора”, “Они не хотели быть законопослушными”
и т.п.).
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Иначе может обстоять решение данного вопроса по
отношению к тем лицам, которые судом признаны виновными.
Уголовное и административное законодательство прямо не
предусматривают такой меры воздействия, как опубликование
фотографий правонарушителей, хотя в данной ситуации
размещение на доступном для обозрения месте фотографий
лиц, совершивших хищения или покушение на хищение, могло
бы существенно влиять на осознание человеком пагубности
таких действий и предотвращало бы хищения.
При опубликовании в средствах массовой информации
любой информации о совершенных преступлениях и
правонарушениях, как и комментария журналистов к ним,
должны быть соблюдены требования Закона Республики
Беларусь “О печати и других средствах массовой
информации”.
Конечно,
о
неблаговидном
поступке
человека
общественность может узнать и другим способом, не только
из средств массовой информации. Так, абсолютное
большинство судебных заседаний имеют открытый характер.
Публичность является одним из важных рычагов воздействия
на правонарушителей с целью их перевоспитания.
Общественное осуждение, отрицательная оценка действий
коллегами по работе, соседями имеет мощный эффект
воздействия.
Следует иметь в виду, что в газетах и иных средствах
массовой
информации
сведения
о
совершенном
правонарушении могут быть размещены лишь в рамках срока,
в течение которого лицо считается имеющим взыскание
(наказание), то есть здесь имеют значение сроки давности.
Известно, например, что лицо считается не имеющим
административного взыскания, если в течение года со дня его
исполнения оно не совершило новое правонарушение. Есть
соответствующие сроки в уголовном праве.
Таким образом, если подвести итог сказанному, то, на наш
взгляд, недопустимы какие-либо действия должностных лиц
хозяйствующих субъектов по фотографированию лиц,
подозреваемых в совершении хищения, или даже вина
которых установлена судом или иным уполномоченным
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органом. Сведения о совершенном правонарушении могут
содержаться в газетах и других средствах массовой
информации. Такое право регламентировано законом.
Видимо, копию соответствующей публикации можно
разместить и в торговой организации. Следует иметь в виду,
что
Правилами
осуществления
розничной
торговли
отдельными видами товаров и общественного питания,
утвержденными постановлением Совета Министров от
7 апреля 2004 года, предусмотрено, какая информация может
быть помещена в магазине. Она касается только товаров и их
изготовителей, времени работы и других подобных сведений.
Кроме того, иными актами законодательства может быть
определено, какая информация должна доводиться до
посетителей магазина, например, в соответствии с
избирательным законодательством – о выборах или
проведении референдума.
Предпочтительнее,
чтобы
законодательство
было
несколько скорректировано в пользу больших возможностей
для эффективного воздействия на правонарушителей, лиц, не
исполняющих свои обязанности. Например, не только в
ЖЭСе, в местной или иной газете могли бы содержаться
сведения о должниках за квартплату, но и на
соответствующих стендах (досках объявлений), которые
определены для этих целей местными органами власти. Тем
более, что в данном случае фиксируется достоверная
информация и речь идет об обязанностях, предусмотренных
законом. Однако в последнем случае во избежание каких-либо
споров подобные действия следовало бы подкрепить путем
принятия соответствующего законодательного акта.
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Изменения порядка местных выборов в Республике
Беларусь как отражение общих проблем и тенденций
избирательных систем
Местные самоуправления призваны помочь быстрой
реализации прав граждан, реагировать на изменяющиеся
нужды населения определенной территории, выражать и
защищать их интересы в отношениях с государственными
органами, так как они является самым доступным для
обращения граждан органом. От того, кто непосредственно
будет избран в местные органы, зависит эффективность
реализации всех их задач. Изменение в порядке выборов в
определенных
случаях
может
существенно
влиять
возможность отразить волю избирателей.
Сразу необходимо обозначить, что в Республике Беларусь
согласно ст. 117 Конституции [6] широко понимается местное
самоуправление и в него включается целый ряд понятий. В
данном случае мы будем говорить о местных Советах
депутатов
как
избираемых
коллегиальных
органах,
обладающих полномочиями и постоянно действующими как
властный институт.
Главные изменения в порядке выборов выразились в
отмене второго тура голосования по выборам депутатов
местных Советов [4] и объявление победителем кандидата,
набравшего большее число голосов. Это означает переход от
мажоритарной
системы
абсолютного
большинства
к
мажоритарной системе относительного большинства. Очень
важно то, что для признания выборов состоявшимися попрежнему необходима явка более 50% избирателей,
внесенных в списки граждан, имеющих право участвовать в
выборах (п. 2 ст. 89 Избирательного кодекса) [2, с. 112.].
Проблема заключается в том, что кандидат будет считаться
выигравшим выборы, даже когда за него проголосует
небольшое количество избирателей от списочного состава.
Депутат представляет всех избирателей округа. Этот факт
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подчеркивает право на отзыв депутата, закрепленное в статье
72 Конституции Республики Беларусь [7, с. 63].
Внесение таких изменений призвано решать более
сложные
проблемы
низкой
активности
избирателей
(абсентеизма), недостатков финансирования, выдвижения
кандидатов, которые не пользуются поддержкой избирателей,
о которых говорила глава Центральной избирательной
комиссии Лидия Ермошина [1, с. 4.]. Другие страны
сталкиваются с похожими проблемами. Можно попробовать
проанализировать их опыт и возможность применения его в
нашей стране.
Сам переход к другой системе выборов не является
необычным.
Например,
согласно
п.
1-1
ст.125
Конституционного Закона Республики Беларусь от 28.09.1995
№2464 «О выборах в Республике Казахстан» избранными
членами органов местного самоуправления считаются в
соответствии
с
имеющимися
мандатами
кандидаты,
набравшие большее количество голосов избирателей,
принявших участие в голосовании по сравнению с другими
кандидатами. Это означает, что так же действует
мажоритарная система относительного большинства.
Еще более простая система предусмотрена в городе
Москве.
Согласно
ст.
13
Закона
города
Москвы
«Избирательный кодекс города Москвы» от 6 июля 2005 г. №
38 избранными в депутаты муниципального Собрания по
одномандатному округу признаются кандидаты, получившие
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. Очень интересно то, что выборы депутатов
муниципального
Собрания
признаются
состоявшимися
независимо от числа избирателей, принявших участие в
голосовании.
Для решения проблемы низкой активности избирателей
предлагается несколько решений. 1) Вносятся предложения
об отмене графы «Против всех кандидатов» в бюллетенях по
выборам, чтобы все граждане, принявшие участие в
голосовании, четко выразили свою позицию. На эту меру
пошли в Российской Федерации [5]. Такая графа
предусматривается ст. 72 Избирательного кодекса Республики
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Беларусь. Ее отмена может считаться неконституционной, так
как в определенной степени нарушит принцип свободы
выборов.
2) В некоторых странах явка на выборы объявляется
обязательной. Обязанность может просто провозглашаться
или гарантироваться санкциями к нарушителям различной
степени строгости. Так в Австралии, Люксембурге, Австрии
предусмотрен штраф. Исходя из этого, явка в Австралии на
выборы составляет 94,5%, в Австрии 94,5% [9, с. 277]. Для
Республики Беларусь такое регулирование неприемлемо, так
как избирать согласно ст. 38 Конституции является правом, а
не обязанностью.
3) Может, наоборот, проводится активная агитация со
стороны государства, выбор удобного дня для проведения
выборов, что в нашей стране и делается.
Проблемы финансирования так же решаются различными
способами. В США расходы на выборы пытаются
законодательно ограничить, но такое ограничение было
признано не соответствующим Конституции США [3, с. 18]. В
нашей стране приоритет отдается государственному
финансированию подготовки и проведения выборов согласно
ст. 70 Конституции. В определенной мере схоже с правилами,
существующими в Японии. Например, за государственный
счет
предоставляется
возможность
сделать
краткие
предвыборные выступления [8, с. 482-483]. В других странах
количество источников финансирования может быть больше и
соотношение их в структуре расходов различно.
Для лучшего отбора кандидатов в некоторых государствах
существует денежный сбор, который возвращается при
определенных условиях, например, если кандидата избирают.
Это заставляет кандидата реально оценить шансы на победу.
Для различных кандидатов такой подход может как упрощать,
так и усложнять выдвижение. В Индии необходимо
выдвижение кандидата одним гражданином, поддержка этой
кандидатуры другим гражданином. Но, как правило,
кандидатов выдвигают партии, потому что сложно заплатить
избирательный залог [8, с. 504]. Наверное, такое требование в
Беларуси нецелесообразно, так как кандидатов не так много, а
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собрать подписи в свою поддержку, быть выдвинуты
политической партией или трудовым коллективом достаточно
сложно (статьи 62, 64, 65 Избирательного кодекса).
Главной
причиной
нежелательности
изменений
в
Избирательном кодексе является стремление создать
стабильную правовую систему, что особенно важно в
вопросах регулирования выборов любого уровня.
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Беларусь, 2004.
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Беларусь", 02.12.2004, N 188, 1/6032. Конституция Республики
Беларусь. Мн.: «Полымя», 2002. 7. Чиркин В. Е.
Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 1997.
8. Чудаков М. Ф. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран. Учебное пособие/М. Ф. Чудаков. Мн.:
Новые знания, 2001.
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Ігор Грицюк
Національний університет державної податкової служби
України
hrigorvas@rambler.ru
Правове регулювання участі іноземних громадян в
кримінальному процесі України
В умовах розширення міжнародної співпраці та збільшення
притоку іноземних громадян на територію України злочинні
елементи виявляють все більший інтерес до її економічної та
фінансової діяльності. Наслідком цього є збільшення кількості
кримінальних посягань, пов'язаних, зокрема, із силовим тиском
на зарубіжних підприємців, а також правопорушень, скоюваних
іноземними громадянами [3, 130].
Метою мого наукового дослідження
є аналіз норм
кримінально-процесуального та міжнародного права в частині,
що регулює участь іноземних громадян у кримінальному
процесі України; виявлення особливостей застосування цих
норм до іноземних громадян, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
Стаття 26 Конституції України проголошує, що іноземці та
особи без громадянства користуються на території України
тими самими правами і свободами, як і громадяни України.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» визначає правовий статус іноземних громадян
в Україні, закріплює основні права, свободи та обов'язки
іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають
або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок
вирішення питань, пов'язаних з їхнім в'їздом в Україну або
виїздом з України. У ст. 2 цього Закону «Засади правового
статусу іноземців та осіб без громадянства» закріплено:
«Іноземці мають ті ж права і свободи та виконують ті ж
обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено
Конституцією, цим та іншими законами України, а також
міжнародними договорами України» [1,1-2].
Виходячи із принципу рівності громадян перед законом і
судом, у кримінальному судочинстві іноземці як учасники
процесу користуються такими ж процесуальними правами,
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мають такі ж процесуальні обов'язки, що й громадяни України,
а за вчинення злочину або іншого правопорушення несуть
відповідальність на загальних підставах. Разом із тим ст. 34
Закону України «Про правовий статус іноземців» встановлює,
що положення цього Закону не зачіпають встановлених
законодавством України і міжнародними договорами України
привілеїв та імунітетів, які надаються співробітникам дипломатичних представництв та працівникам консульських
установ іноземних держав в , Україні, а також іншим особам
[2,15].
Основні права та свободи дипломатичних представників
іноземних держав встановлені у Віденській конвенції (далі Конвенція) про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р.
(ратифікована СРСР у 1964 р. і відповідно до Закону України
«Про правонаступництво» зберігає силу для України).
Зокрема, ст. 29 Конвенції встановлює, що особа
дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає арешту
або затриманню в будь-якій формі. Держава перебування
повинна ставитися до нього з відповідною повагою і
застосовувати всі необхідні засоби для попередження будьяких посягань на його особу, свободу чи гідність [3,131].
Імунітетом від кримінальної юрисдикції України певною
мірою користуються й особи, що перебувають на території
України відповідно до договорів про правову допомогу.
Іноземні громадяни, які викликаються правоохоронними
органами України для участі у провадженні по кримінальних
справах як свідки, потерпілі, цивільні позивачі та цивільні
відповідачі або їх представники, як експерти, користуються
імунітетом від кримінальної юрисдикції України, відповідно до
Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних
справах від 20.04.1959 р. (ратифікована із заявами і
застереженнями 16.01.1998 р.), Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних справах від 22.01.1993 р., а також двосторонніх
угод про правову допомогу, укладених Україною (СРСР, У
РСР) з іншими державами [4].
Договори про правову допомогу також містять відповідні
положення. Так 10 жовтня 2004 року Україна та Арабська
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Республіка Єгипет підписали два міждержавні договори у
правовій сфері – про взаємну правову допомогу у
кримінальних справах та про видачу правопорушників.
Відповідно до зобов‘язань, що передбачає Договір про
взаємну правову допомогу в кримінальних справах, Україна та
Єгипет надаватимуть одна одній найширші можливі заходи у
розслідуванні, переслідуванні й попередженні злочинів. В
тому числі – у розслідуванні чи судовому розгляді справ про
злочини, отриманні свідчень і доказів, обшуку і виїмки,
врученні судових документів, у проведенні заходів щодо
встановлення, місцезнаходження, арешту чи конфіскації
доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб тощо.
На сьогодні Україною підписано двосторонні міждержавні
договори, що передбачають допомогу у кримінальних справах
з 18 країнами світу, а також з 4
країнами – про видачу
правопорушників. Крім того, Україна стала учасницею 7
багатосторонніх міжнародних договорів у сфері допомоги у
кримінальних справах, а також 3 європейських конвенцій, що
передбачають видачу правопорушників.
Як висновок, хотілося б зазначити, що оскільки злочини,
вчинені іноземцями на території України несуть в собі велику
суспільну небезпеку, то потребують своєчасного виявлення та
притягнення до відповідальності винних. Чинний КПК України
дане питання не регулює в повній мірі. На нашу думку було б
доцільно ввести окрему главу
в КПК України, яка б
регулювала здійснення судочинства за участю іноземців. Це б
свою чергу полегшило здійснення всіх процесуальних стадій
органами дізнання та суду і сприяло б вирішенню справи.
1. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства:
Закон України від 04.02.94 № 3929-ХІІ// Відомості Верховної
Ради України. – 1994. – №23. – с.658-664. 2. Дуган В. Як
виконуються
міжнародні
договори
про
правову
допомогу//Юридичний вісник України. - №27. – 2005. – с.15. 3.
Калганова О. Щодо правового регулювання участі іноземних
громадян в кримінальному процесі України//Підприємництво,
господарство і право - №3. – 2006. – с.130-134. 4. Маланчук П.
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Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом/Пер. з анг. –
Х.,2000.
Ирина Дормешкина
Белорусский государственный университет
De-ja-vju@yandex.ru
Закон: новый подход к старому понятию
Традиционно закон определяется как принятый в особом
порядке законодательным органом государственной власти
или непосредственно населением нормативный правовой акт
первичного характера, регулирующий наиболее важные
отношения в обществе и обладающий высшей юридической
силой. [3, 35] Общепринятые черты закона претерпевают
изменения с развитием государства и общества. Более того, в
конкретных исторических условиях данный правовой акт
может приобретать черты, принципиально отличные от
признанных классической конституционно-правовой наукой.
Это позволяет рассмотреть традиционные признаки закона
через призму своеобразного антиподхода.
Хотя закон считается нормативным актом, на практике же
встречаются законы, нормативный потенциал которых
невелик или вообще может подвергаться сомнению. В
Республике Беларусь иллюстрацией данного суждения
служат: Закон «Об освобождении «Журнала прикладной
спектроскопии» от уплаты налогов», Закон «О формировании
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь». Причину такой ситуации можно усмотреть в
многофункциональности закона, попытках его использования
для решения разноаспектных вопросов государственного
регулирования.
Тенденция усиления роли Парламента с начала 90-х гг.
прошлого столетия повлияла на трансформацию и такой
черты закона как регулирование наиболее важных
общественных
отношений.
Стремление
обеспечить
парламентский контроль над самыми разными областями
общественной жизни стало одной из причин законодательного
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регулирования далеко не основных сфер общества.
Появились законы о библиотечном деле, о семенах, о
племенном деле в животноводстве, о бухгалтерском учете и
отчетности, о ветеринарном деле и ряде других сфер, которые
вряд ли соответствуют высокому статусу закона.
Требует принципиальных оговорок и признак высшей
юридической силы закона. В. Реут обосновывает, что
временные декреты имеют надзаконный характер, а декреты,
изданные на основе делегирования полномочий, подзаконный. [5, 15-17] Указы же Президента, изданные
непосредственно на основе Конституции, находятся как
минимум на одной иерархической ступеньке вместе с
законами. Г.А. Василевич отмечает, что законы, декреты и
указы, изданные на основе Конституции, находятся на одном
уровне иерархической лестницы. [1, 45-49]
Ослабляется роль закона как первичного регулятора
общественных отношений. Законопроекты нередко готовятся
для приведения действующих законов в соответствие с
регулированием, установленным актами Президента, которые
в данном случае играют роль первичных регуляторов. Для
закона, как известно, характерна особая процедура
подготовки и принятия, предопределенная той важностью,
которую он имеет для нормальной жизни общества и
государства. Тенденция изменения данной процедуры
заключается в возрастании роли непарламентских органов и
организаций и ее упрощении в определенных случаях.
Государственные
программы
подготовки
проектов
нормативных правовых актов Республики Беларусь и
ежегодные планы разрабатываются Национальным центром
законопроектной деятельности при Президенте Республики
Беларусь и утверждаются Президентом. В большинстве
случаев
органами,
ответственными
за
подготовку
законопроекта,
являются
Национальный
центр
законопроектной деятельности при Президенте Республики
Беларусь, Совет Министров [2]. Подготовкой проектов могут
заниматься и иные нормотворческие органы, специально
создаваемые для этого временные комиссии, рабочие группы.
Примерно 85% проектов законов вносятся в Парламент
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Правительством, 15% - Президентом, случаи реализации
законодательной инициативы отдельных депутатов единичны.
Роль Парламента сводится к рассмотрению проектов законов,
принятию и одобрению.
В связи с этим возникает вопрос: актом какого органа
является закон? В науке существует 2 основных подхода: 1)
Закон – акт государства в целом, не одного органа; 2) Закон –
акт Парламента. Развитие законов связано с развитием идей
парламентаризма. Законопроект становится законом после
принятия Палатой представителей и одобрения Советом
Республики. Законодательный орган выражает интересы
народа.
От порядка принятия других нормативных актов
законодательный процесс отличается особой сложностью. В
законодательстве существует норма о том, что Президент
либо по его поручению Правительство имеют право вносить
предложения в Палату представителей и Совет Республики
об объявлении рассмотрения проекта закона срочным [4].
Палата представителей и Совет Республики в этом случае
должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со
дня внесения на их рассмотрение. Это подразумевает
относительно упрощенную процедуру, сокращенные сроки для
подготовки, рассмотрения и одобрения проекта.
Нормативные правовые акты, именуемые законами,
всегда занимали особое место среди других правовых актов и
привлекали пристальное внимание представителей самых
разных наук. Мнение о решенности всех вопросов, связанных
с проблематикой закона, считаем ошибочным, что
обнаруживается при анализе новой роли закона в
современных условиях, когда многие привычные признаки
закона подвергаются значительным изменениям. Все это
ставит тематику закона в ряд наиболее важных и актуальных
правовых исследований.
1. Василевич Г.А. Иерархия одноуровневых нормативных
правовых актов. // Право Беларуси. – 2003. - № 31 (55). 2.
Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. № 361-3 с изм. и доп.
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от 01.11.2004 г. № 321-3 (НРПА РБ, 2004 г., № 175, 2/1070). 3.
Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии:
Научно-практическое пособие / Отв. ред. д.ю.н., проф. Р.Ф.
Васильев. – М.: Юриспруденция, 2000. 4. Конституция
Республики Беларусь 1994 г. с изм. и доп., прин. на
референдуме 1996 г. в ред решения респ. референдума от 17
октября 2004 г. 5. Реут В.И. Акты Президента в иерархии
правовых актов Республики Беларусь. // Юстыцыя Беларусі. –
1999. - № 1.
Оксана Дунас
Львівський національний університет імені Івана Франка
ustyna1@yandex.ru
Особливості привілеїв та імунітетів
міжнародних фінансових організацій
Сучасний етап розвитку міжнародних відносин головним
чином можна окреслити помітною активізацією глобалізації,
інтернаціоналізацією питань, що входять у внутрішню
компетенцію
держав,
посиленням
економічної
взаємозалежності держав. З одного боку, зазначені процеси
виступають рушійною силою розвитку міждержавних відносин,
з іншого – водночас породжують цілу низку проблем, які
держави не в змозі вирішити поодинці.
Усвідомлення
загальної
необхідності
міжнародного
співробітництва підштовхнуло держав до створення перших
міжнародних фінансових організацій (МФО), поява яких
припадає на другу половину ХХ ст. (зокрема, Міжнародний
Валютний Фонд (МВФ) було засновано 1944 р., Міжнародний
Банк Реконструкції та Розвитку (МБРР) – 1945 р., а
Міжамериканський Банк Розвитку (МБР) – 1959 р.).[1,25].
Станом на сьогоднішній день саме МФО (як одна із форм
міждержавного співробітництва у сфері регулювання
економічних відносин) виступають інструментом, з допомогою
якого держави належним чином та максимально оперативно
реагують на нові виклики міжнародних відносин та вирішують
спільні завдання економічного характеру.
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Міжнародні фінансові організації (як похідні суб’єкти
міжнародного права) наділені відповідною правосуб’єктністю,
яка якісно характеризує їх юридичну природу.[2,135] Для
забезпечення найбільш ефективного функціонування МФО у
відповідності з положеннями їх установчих актів у
міжнародному праві передбачений інститут привілеїв та
імунітетів.
Як міжнародні договори sui generis, установчі документи
МФО (і міжнародних міждержавних організацій загалом)
виступають джерелом визначення їх привілеїв та імунітетів.
Аналіз положень відповідних міжнародно-правових актів
(зокрема, йдеться про ст. 7 Статей Угоди МБРР 1945 р., а
також ст. 9 Статей Угоди МВФ 1944 р.) дозволяє дійти
висновку, що традиційно МФО наділяються наступними
видами імунітетів:
1) судовий (поширюється, як правило, на майно та
активи МФО незалежно від їх місцезнаходження – ст. 9,
розд. 3 Статей Угоди МВФ 1944 р.); [3].
2) податковий (стосується звільнення МФО від сплати
податків щодо їх активів, майна, операцій – ст. 9, розд. 9
Статей Угоди МВФ 1944 р., та ст. 7, розд. 9 Статей
Угоди МБРР 1945 р.); [3].
3) митний (звільнення МФО від сплати митних зборів
щодо їх фондів, майна, активів, операцій та угод – ст. 9,
розд. 8 Статей Угоди МВФ 1944 р., а також ст. 9, розд.
8 Статей Угоди МБРР 1945 р.); [3].
4) імунітет від інших дій (наприклад, виконавчих чи
законодавчих
дій
(експропріація,реквізиція,
обшук,
конфіскація тощо) щодо майна та активів МФО – ст. 9, розд.
4 Статей Угоди МВФ 1944 р.).[3]
Серед привілеїв МФО, на наш погляд, слід виокремити
наступні:
1) звільнення активів та майна МФО від обмежень
(наприклад, заходи контролю або мораторію,які
можуть накладатись на майно чи активи); та
2) привілеї щодо забезпечення офіційних зносин МФО.
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Крім цього, в окрему категорію привілеїв та імунітетів
виділяються привілеї та імунітети посадових осіб та
службовців МФО.
На наше переконання, стосовно привілеїв та імунітетів МФО
необхідно виокремити певні їх особливості:
по-перше, специфікою МФО, на відміну від міжнародних
організацій іншого спрямування, виступає те, що їх установчі
договори детально регламентують обсяг та зміст привілеїв та
імунітетів (зокрема, розширене тлумачення привілеїв та
імунітетів МВФ та його посадових осіб і службовців міститься у
ст. 9 Статей Угоди МВФ 1944 р.; положенням аналогічного
характеру присвячена ст. 7 Статей Угоди МБРР 1945 р.); [3].
по-друге, заслуговує уваги також інша типова особливість
МФО, що стосується вирішення спорів між МФО ті їх
державами-членами щодо змісту та обсягу відповідних
привілеїв та імунітетів (зазначені спори розглядаються
спеціальними органами, що створені згідно з відповідними
положеннями установчих договорів МФО; ці органи на власний
розсуд дають тлумачення тим чи іншим привілеям та
імунітетам, з приводу яких виникають розбіжності (при цьому
положення відповідних конвенцій ООН відіграють вторинну
роль у порівнянні з положеннями установчих договорів МФО):
наприклад, розглядом подібних спорів у МБРР займаються
Виконавчі Директори (ст. 9 Статей Угоди МБРР 1945 р.); у
МВФ подібні питання входять до компетенції Виконавчої Ради
(ст. 29 Статей Угоди МВФ 1944 р.); [3].
по-третє, характерною рисою привілеїв та імунітетів
посадових осіб МФО виступає їх чіткий функціональний
характер: зокрема, обсяг привілеїв та імунітетів є значно
вужчим, порівняно з відповідними привілеями та імунітетами
дипломатичних агентів.
Підсумовуючи наведені факти, можна зробити наступні
висновки:
Специфіка привілеїв та імунітетів МФО закладена у їх
правовій природі і тому МФО займають особливе місце в
механізмі міжнародно-правового регулювання міждержавних
відносин;
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Не слід ототожнювати нормативно-правове закріплення
привілеїв та імунітетів МФО та привілеїв та імунітетів
міжнародних організацій іншої компетенції, в яких питання їх
визначення регламентується у відмінний від МФО спосіб,
зокрема у додаткових міжнародно-правових актах;
Динаміка розвитку міждержавних відносин дає підстави
вважати, що в майбутньому роль МФО буде посилюватись і
виникатиме потреба у перегляді існуючих підходів щодо
визначення обсягу їх привілеїв та імунітетів.
1. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред.
Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – С.25. 2.
Моисеев А.А. Международные финансовые организации
(правовые аспекты деятельности). – 2-е издание, дополненное
и переработанное. – М.: Омега-Л, 2003. – С.135. 3. Статті
Угоди Міжнародного банку реконструкції і розвитку і
Міжнародний
валютний
фонд.
[електронний
ресурс]:
www.rada.kiev.ua.
Юлия Журавлева
Санкт-Петербургский Петровский Колледж
Julia-J@bk.ru
Криминальное банкротство в Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации (принятый
Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 1996
года и одобреный Советом Федераций Федерального
Собрания РФ) в главе 22
«Преступления в сфере
экономической деятельности» установил ответственность за
преднамеренное банкротство (ст. 196 УК), фиктивное
банкротство ( ст. 197 УК) и неправомерные действия при
банкротстве (ст. 195).
Все чаще в юридической литературе стали встречаться
высказывания правоведов о необходимости воздействия на
отношения, связанные с несостоятельностью и банкротством,
уголовно-правовыми средствами, но при этом необходимо
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учитовать,
что на данный момент ст 195-197 УК РФ
недостаточно широко применяются на практике.
Системный анализ законодательства свидетельствует, что
нормы уголовного и гражданского права нередко противоречат
друг другу (чо является одним из основных недостатков,
препятствующих практической реализации этих уголовноправовых норм). Сложность также составляет выявление
подленных
причин
банкротства,
т.е.
отличие
недобросовестной
экономической
деятельности
от
естественного процессов в условиях рыночной экономики.
Итак рассмотрим основные проблемы данного
направления:
• Недостаточно опыта в применении ст 195-197 УК
РФ
В связи с тем что Российская Федерация перешла на
рыночную экономику только с 1991 года, возникает проблема
адаптации заимствований из зарубежного законодательства ,
а так же из дореволюционного русского права к традиционным
принципам российского права , к сформировавшемуся
современному
законодательству
и
применения
этих
заимствований так как нет необходимого опыта пл выявлению
нарушений в этой области, так по статистике в 1998 г.
зарегистрированно 24 865 преступлений в сфере экономики,
при этом уголовно-наказуемых деяний , связанных с
несостоятельностью, за этот же период – лишь 109.
• Несогласованность понятий между Уголовным и
Гражданским кодексами
Вполне очевидно, что взаимосвязь гражданско-правовых
отношений в сфере несостоятельности с объектом уголовноправовой охраны требует соответствующего учета уголовным
законом
как
социально-экономической
экономической
специфики этих отношений, так и особенностей их правового
оформления. Гражданско-правовые конструкции, таким
образом, становятся теми первичными элементами, на основе
и с учетом которых должно формироваться
уголовноправовое воздействие. При этом роль уголовного закона при
регулировании данных отношений может быть только
вторичной. В конечном же счете, уголовное и гражданское
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право, а также законодательство о несостоятельности
подченены общей цели, которая состоит в обеспечении
реализации прав и свобод граждан, провозглашенных в
основном законе страны, Конституции Российской Федерации.
• Проблема с определение объекта преступления
По смыслу ст 197 УК под предметом фиктивного
банкротства
понимается
информация
о
неготивном
финансовом состоянии дел должника, доведенная им в
установленном порядке до сведения кредиторов, но само по
себе ложное объявление о несостоятельности объективно не
может причинить вреда и, следовательно, не чвляется
общественно опасным.
В итоге предметом преступления является недостоверная
информация, которая не может нанести указанногов статье
197 УК Рф ущерба.
• Проблема
с
определением
субъекта
преступления
Содержащиеся в уголовном Кодексе РФ признаки
субъектов неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного бвнкротства, выраженное в
терминах
«собственник
организации-должника»
и
«собственник
коммерческой
организации»
исключает
возможность существования субъекта преступления.
• Проблема определения состава преступления
В связи с указанными выше пробелами российского
законодательства соответственно возникает проблема с
определением состава преступления.
Выше изложенные проблемы позволяют сделать вывод,
что существующие на сегодняшний день правовые нормы
регулирующие вопросы уголовной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и
фиктивное банкротство, не позволяют в полной мере
выявлять нарушения и
в некоторых случаях делабт
невозможным возбуждение уголовного дела по статьям 195197
Уголовного
Кодекса
Российской
Федерации.
Соответственно, только восполнив существующие пробелы в
законодательстве возможно нормальное уголовно-правовое
воздействие на отношения несостоятельности и банкротоства.
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Національна академія Державної податкової служби
України
klym-cyr@mail.ru
Тенденції розвитку стандартів адміністративного
судочинства
Процес інтеграції України до європейського правового
простору передбачає, серед іншого, повномасштабне
реформування вітчизняної правової системи. Формування
системи адміністративних судів, розроблення нормативної бази
регулювання
адміністративного
судочинства,
зокрема,
відбуваються із врахуванням міжнародних стандартів, окремих
теоретичних положень доктрини та позитивного практичного
досвіду зарубіжних держав.
Запровадження в Україні адміністративного судочинства й
утворення адміністративних судів має на меті гарантувати
кожному громадянину право оскаржувати у суді рішення, дії чи
бездіяльність органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб, що, у свою
чергу, повинно забезпечити реалізацію конституційного
принципу відповідальності держави за свою діяльність перед
людиною.
Досвід багатьох європейських країн свідчить, що
адміністративні суди можуть бути доступним і ефективним
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інструментом захисту прав, свобод і інтересів людини від
порушень із боку органів державної влади та місцевого
самоврядування. Тому врахування здобутків європейських
держав у сфері адміністративного процесу, правових
стандартів, вироблених на загальноєвропейському рівні,
дослідження практики Європейського Суду з прав людини
/надалі – Суд/ є необхідною умовою розробки і вдосконалення
теоретичного та нормативного підґрунтя функціонування
адміністративних судів в Україні.
На нашу думку, стандарти судового адміністративного
процесу можуть розглядатися як складова частина міжнародних
стандартів прав людини, оскільки вони покликані забезпечити
належний рівень та ефективність судового захисту прав і свобод
людини у відносинах з органами державної влади та місцевого
самоврядування. Адміністративна юстиція є важливою гарантією
законності реалізації державними і місцевими органами, їх
службовими особами встановлених повноважень; надає
можливість визначити якість виконання встановлених для
посадових осіб обов’язків; дозволяє реалізувати норми, що
встановлюють відповідальність державних органів та посадових
осіб за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
сприяє поновленню порушених прав, свобод та законних
інтересів фізичних та юридичних осіб.
Отже, стандарти адміністративного процесу можна
визначити як систему правових норм, принципів та правових
звичаїв, що встановлюють обов’язковий (мінімальний) рівень
гарантованості прав особи в адміністративному процесі та
способи реалізації таких прав.
Для розуміння поняття європейських стандартів, на нашу
думку, необхідно брати до уваги поняття європейського
правового простору. У правових дослідженнях пропонується
визначати європейський правовий простір як правову систему
у стані становлення, складовими якої є юридичні норми,
принципи та стандарти, вироблені у рамках регіональних
міжнародних організацій (Ради Європи, ОБСЄ, ЄС) [1, 10-12].
Найважливішою складовою європейського правового простору
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в світлі захисту прав людини (як за критерієм кількості державучасниць, так і за переліком прав, що гарантуються) є Рада
Європи. Саме в актах Ради Європи містяться детально
регламентовані гарантії прав особи в судовому процесі, певні
стандарти такого процесу тощо.
Разом
із
тим,
поняття
«європейські
стандарти
адміністративного процесу» для більш детального вивчення
можна розглядати не тільки на рівні Ради Європи (під такими
стандартами маються на увазі положення Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод /надалі –
Конвенція/ та практика їх застосування Судом, котра є
надзвичайно важливою в аспекті тлумачення Конвенції,
забезпечення уніфікованого застосування її норм всіма
державами-учасницями та суттєво впливає на формування
єдиних європейських стандартів) [2, 9-10], але і на рівні
правових систем окремих європейських держав, оскільки
досвід останніх є цікавим під кутом зору його впливу на
еволюцію європейських стандартів адміністративного процесу
та практики їх втілення у національному законодавстві,
національній судовій практиці та правовій доктрині.
Одним з найголовніших досягнень міжнародного права
останніх десятиріч є створення міжнародної системи гарантій
дотримання прав людини, яка ґрунтується на загальновизнаних
принципах, що знайшли своє закріплення в цілому ряді
міжнародних договорів як універсального, так й регіонального
характеру, а також на системі міжнародних органів, наділених
контрольними повноваженнями за дотриманням закріплених
прав, до яких відносяться міжнародні несудові органи та
міжнародні судові інституції.
Існування контрольного механізму за дотриманням
юридично зобов’язуючих правил поведінки є невід’ємною
особливістю будь-якої правової системи сучасності, оскільки він
не тільки санкціонує за неналежне виконання існуючих правил,
але й, при необхідності, підтверджує ці правила та уточнює їх
зміст. В цьому контексті, відповідний контрольний орган
виступає не тільки як стабілізуючий та консервативний елемент
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існуючої правової системи, але й як її конститутивний фактор. У
тій мірі, у якій створення будь-якого правила поведінки
розраховане на подальше його застосування, а отже на
отримання необхідного ефекту, діяльність контрольного органу
забезпечує дотримання міри адекватності отриманого ефекту
думці автора самого правила. Безумовним є те, що
ефективність діяльності контрольного органу залежить від кола
повноважень, якими він наділений. Це в однаковій мірі
стосується діяльності як національних, так й міжнародних
контрольних органів.
На фоні «класичних» контрольних механізмів сучасної
міжнародної системи захисту прав людини, Суд, що
функціонує в рамках специфічного контрольного механізму
правової системи Конвенції, є унікальним міжнародним
юрисдикційним органом, оскільки, на відміну від класичного
міжнародного суду в сфері прав людини, право на звернення
до нього не тільки є відкритим в тому числі для індивідів, але й
не обумовлюється необхідністю висловлення на це згоди
відповідної держави-відповідача
та,
на відміну від
квазісудових контрольних органів в сфері прав людини, його
рішення є не тільки юридично обов’язковими для державивідповідача, але й безпосередньо впливають на розвиток
правової системи Конвенції.
Таким чином, розуміння специфіки природи й правових
основ цього унікального юрисдикційного контрольного
механізму, з точки зору застосування його стандартів у
адміністративному судочинстві України, має потребу в більш
глибокому аналізі правового середовища, у якому він
функціонує, і зокрема, природи й основних властивостей
правової системи Конвенції, що й повинно стати предметом
подальших досліджень у даній сфері.
1. Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку
європейського правового простору: Автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук. (12.00.11) / Київський
національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. 2. Трагнюк
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О. Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід
європейських міжнародних судових органів: Автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. (12.00.11) /
Національна юридична академія України ім. Ярослава
Мудрого. – X., 2003.

Віталій Корнієнко
Національний університет державної податкової служби
України
fedir_medvid@mail.ru
Система місцевого самоврядування: стан та шляхи
вдосконалення
Сучасну цивілізовану державу неможливо уявити без
повноцінної та дієвої системи місцевого самоврядування, а
тому проблема вдосконалення її є ключовою на шляху
побудови
демократичного
правового
суспільства.
Конструктивне самоврядування народу є серцевиною
справжньої демократії, запорукою соціального благополуччя
населення, гарантом забезпечення прав і свобод громадян.
Місцеве самоврядування в Україні будується не на
порожньому місці. За плечима маємо і традиційні уроки
місцевого самоврядування Київської Русі, і муніципальні
заходи Магдебурзького права, і земське самоврядування
минулого століття, а також досвід розвитку рад у ХХ ст.
Визнання місцевого самоврядування як важливого
елемента конституційного ладу, загалом було завершено
пошук прийнятих варіантів місцевого самоврядування в
Україні, основні засади якого визначені в розділі ХІ Конституції
[1]. Оскільки вона є гнучким політико – правовим документом,
то питання розвитку місцевого самоврядування регулюються
окремими законами, серед яких чільне місце займають Закон
України „Про місцеве самоврядування в Україні” і „Про службу
в органах місцевого самоврядування”.
Місцеве самоврядування можна визначити як політико –
правовий інститут народовладдя, через який здійснюється

298

управління місцевими справами в низових адміністративно –
територіальних одиницях шляхом самоорганізації жителів
певної території за згодою та сприяння держави [6, 792].
Оскільки система місцевого самоврядування є важливим
складником територіальної організації
влади будь-якої
демократичної за своїм розвитком країни, то їй приділяється
особлива увага в даний час.
Сама система місцевого самоврядування як така в Україні
де-факто, ще не склалася, оскільки механізм місцевої влади
ще не працює в самоврядному режимі, остаточно не
сформована територіальна організація влади, не створено
фінансово-економічного підґрунтя [5]. Однак до елементів цієї
системи, згідно закону, входять: територіальна громада;
сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський
голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації
населення [2,ст.5].
Досвід функціонування даної системи свідчить про
необхідність реформування самоврядування в напрямі
розширення його компетенції з одночасним створенням
належної матеріальної і фінансової основи для здійснення
органами самоврядування покладених на них відповідно до
закону функцій та завдань. При цьому є можливість обрати
різні шляхи здійснення такої реформи.
Більшість фахівців, науковців, дослідників наголошують, що
основною метою реформи є створення такої системи, за якої
громадяни сіл, міст, районів та областей зможуть вирішувати
більше справ самостійно, на місці, у рамках їх власних
можливостей та ресурсів, без зайвого залучення до вирішення
цих питань центрального уряду, тобто система в якій є
якнайбільше самоврядування та якнайменше вказівок зверху;
гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих
інтересів із врахуванням особливостей територіального
розвитку, сприяння становленню та розвиткові місцевого
самоврядування
на
основі
чіткого
функціонального
розмежування з повноваженнями виконавчої влади. Та
виділяють слідуючи шляхи удосконалення системи місцевого
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самоврядування. Це такі, як: модернізація адміністративно –
територіального устрою; законодавче закріпити диференціацію
різних моделей органів місцевого самоврядування, виходячи з
чисельності громадян; чітке розмежування повноважень між
рівнями
місцевого
самоврядування
за
принципом
субсидіарності; центр – регіони, тобто подолання негативного
впливу централізації публічної адміністрації та утвердження
ефективної моделі взаємодії центральних та регіональних і
місцевих органів влади; одночасно реформувати систему
навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів нової
формації, спроможних вирішувати проблеми територіальних
громад згідно з вимогами часу.
Отже, за умов проголошення України правовою
демократичною державою, місцеве самоврядування має стати
реальним
владним
інструментом,
здатним
реально
забезпечити права і свободи населення. Це стане можливим
лише тоді, коли кожен громадянин нашої держави усвідомить
своє значення цього конституційно – правового інституту і його
значення як для себе, так і для громадського життя.
1. Конституція України: із змінами, внесеними
згідно із Законом №2222 –ІV від 8 грудня 2004 р. К:Велес,2006
– 48с. 2. Закон України „Про місцеве самоврядування в
Україні” від 21.05.1997 р №280/97 –ВР [електронний ресурс]:
www.rada.кiev.ua.
3.
Закон
України
„Про
місцеве
самоврядування в Україні”: Науково – практичний коментар. К.:
Ін-тут зак-ва ВР України,1999. – 397с. 4. Лазор О.Д. Основи
місцевого самоврядування : Навч. посібн. 3-тє видання
доповнене і перероблене. – К.:Центр навчальної літератури,
2003. – 432 с. 5. Пухтинський М. Система місцевого
самоврядування в Україні // Вісник УАДУ. – К. – 1996. -№1-С.
68-69. 6. Юридична енциклопедія: – К: „українська
енциклопедія” імені М.П. Бажана,2001. – Т.3. – 792 с.
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Соотношение действия внутреннего законодательства
Республики Беларусь и норм международных договоров,
регулирующих заключение брака с иностранными
гражданами
Основным законодательным актом в сфере регулирования
брачно-семейных отношений в Республике Беларусь является
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999
г. Норма ч.1 ст.229 данного Кодекса содержит одностороннюю
коллизионную норму – браки граждан Республики Беларусь с
иностранными гражданами или лицами без гражданства
заключаются в Республике Беларусь только в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Часть 2 ст.237 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье закрепляет приоритет норм международных договоров
над нормами законодательства Республики Беларусь.
Следовательно, можно сделать вывод, что при наличии в
международном договоре Республики Беларусь коллизионной
отсылки, устанавливающей иное правило, чем в ч.1 ст.229
Кодекса о браке и семье, подлежит применению норма
международного договора. Например, Договор Республики
Беларусь о правовой помощи с Республикой Польша 1994 г.
при определении материальных условий заключения брака
закрепляет необходимость применения закона гражданства
лиц, желающих вступить в брак (п.1 ст.26). В Конвенциях СНГ
о правовой помощи от 1993 г. и 2002 г. (ст.ст.26, 29), в
Договоре о правовой помощи Республики Беларусь с Чешской
Республикой 1982 г. (п.1 ст.24) и др. закрепляется
необходимость применения закона гражданства лица при
определении материально-правовых условий заключения
брака и закона места заключения брака в отношении
соблюдения препятствий к заключению брака. Таким образом,
при заключении брака с гражданами государств, с которыми
заключены международные договоры, правоприменительный
орган Республики Беларусь обязан руководствоваться
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нормами этих договоров, а при наличии в них отсылки к закону
иностранных государств – положениями этих законов.
Часть 1 ст.237 Кодекса о браке и семье ограничивает
применение иностранного законодательства или основанных
на нем актов гражданского состояния, если их применение или
признание противоречит законодательству Республики
Беларусь. Однако ограничивается ли данной нормой действие
иностранного законодательства, применяемого в силу норм
международных договоров, в случае его не соответствия
белорусскому
законодательству
или
нет
и
каково
соотношение действия частей 1 и 2 ст.237 Кодекса?
Однозначно на данные вопросы ответить трудно в первую
очередь в силу изложения указанных положений в одной
статье Кодекса.
Если исходить из того, что норма ч.2 ст.237 Кодекса носит
более частный характер по сравнению с общей нормой ч.1
ст.237, то она должна и исключать действие последней,
следовательно, нормы международных договоров имеют
приоритет над положениями внутреннего законодательства в
любом случае. Как правило, при заключении международного
договора с тем или иным государством, содержащим отсылку,
использование
которой
обязывает
применить
законодательство иностранного государства, исследуется
вопрос о возможности применения законодательства этого
государства в Республике Беларусь. Однако нельзя не
учитывать
возможность
последующего
существенного
изменения иностранного законодательства, применение
которого
может
носить
определенные
негативные
последствия. Поэтому необходимость в законодательном
ограничении применения иностранного законодательства все
же существует. Во многих государствах таким институтом
выступает оговорка о публичном порядке, не допускающая
применение иностранного права по причине противоречия
публичному порядку страны, которая при этом не может быть
применена только по причине наличия принципиального
различия между иностранным и национальным законом, так
как такое ограничение может привести к отрицанию
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применения права иностранного государства вообще [1,
С.109].
С другой стороны, если исходить из того, что ч.2 ст.237
Кодекса не исключает действие ч.1 данной статьи, то в таком
случае, при любом несоответствии, а, следовательно,
противоречии, иностранного законодательства белорусскому
(например, устанавливающего более низкий брачный возраст)
первое не может быть применено вообще в силу ч.1 ст.237
Кодекса о браке и семье. Данное обстоятельство, на наш
взгляд, противоречит цели унификации коллизионных норм в
международных договорах.
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным
внести следующие изменения в Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье:
1.
Переместить
норму,
закрепляющую
приоритет
положений международных договоров над национальным
законодательством, в раздел I Кодекса «Общие положения»
после ст.7 «Законодательство о браке и семье Республики
Беларусь»: ч.2 ст.237 исключить, дополнить Кодекс статьей 7¹
«Законодательство о браке и семье и нормы международных
договоров» следующего содержания: «Если международным
договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в законодательстве о браке и
семье Республики Беларусь, то применяются правила
международного договора».
2. Закрепить признаваемую большинством государств
оговорку
о
публичном
порядке,
предоставляющую
возможность правоприменительным органам, опираясь на
сложившееся в мировой практике представление о
содержании категории публичного порядка, на свое
правосознание, ограничивать применение норм иностранного
законодательства в исключительных случаях: ч.1 ст.237
Кодекса изложить в следующей редакции: «Применение в
Республике Беларусь законодательства о браке и семье
иностранных государств, а также признание основанных на
нем актов гражданского состояния не может иметь места, если
такое применение или признание противоречило бы основам
правопорядка (публичному порядку) Республики Беларусь. В
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этом случае применению
Республики Беларусь».

подлежит

законодательство

1. Богуславский М.М. Международное частное право:
Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2004. – 604
с.
Андрій Кушерець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
kusherets@rambler.ru
Проблеми відшкодування шкоди потерпілим в
кримінальному процесі
Поряд з іншими одним із завдань, які покладені на
кримінальне судочинство є охорона прав та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб, які приймають у ньому участь.
Отже, відшкодування шкоди, заподіяної злочинами, фізичним і
юридичним особам є однією з умов належного виконання
функції кримінального судочинства. На захист інтересів
потерпілих
має
бути
спрямована
діяльність
усіх
правоохоронних органів.
Ця проблема має декілька аспектів, а саме відшкодування
шкоди державою та добровільне відшкодування шкоди
особам, постраждалим від злочину. Але поряд з цими
питаннями має бути належний механізм саме закріплений
кримінально-процесуальними гарантіями.
У чинному кримінально-процесуальному законодавстві
передбачені такі форми відшкодування завданої злочином
шкоди: розгляд цивільного позову в кримінальній справі (ст. 28
КПК) та вирішення судом за власною ініціативою питання про
відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином (ч. 3
ст. 29, п. 9 ст. 329 КПК).
Повертаючись до проблеми слід зазначити, що у
законодавстві ще й досі діють суперечливі норми щодо
гарантій відшкодування шкоди потерпілим. Розв’язуючи
питання про долю речових доказів або застави, слідчий при
закритті справи чи суд при винесенні вироку керуються такими
положеннями закону: “знаряддя злочину, що належать
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обвинуваченому, конфіскуються”, а “гроші цінності та інші речі,
нажиті злочинним шляхом, передаються в доход держави” (ст.
81 КПК); “розмір застави не може бути меншим розміру
цивільного позову, обґрунтованого достатніми доказами”, але
“якщо підозрюваний, обвинувачений або підсудний порушує на
себе зобов’язання, застава повертається в доход держави”
(ст. 154-1 КПК). Звідси видно, що зафіксований спосіб не
регламентує чіткого способу та пріоритету відшкодування
шкоди саме потерпілому через якийсь механізм.
Позовна вимога як про компенсацію моральної та фізичної
шкоди, так і про відшкодування матеріальних збитків має
задовольнятися в першочерговому порядку саме за рахунок
вилучених цінностей, майна, на яке накладено арешт, та
застави. Тим самим держава, на яку покладено функції
захищати інтереси людини, має чітко і оперативно поновити її
у порушених правах.
На сьогоднішній день в багатьох випадках потерпілий не
може розраховувати на швидке і належне відновлення його
прав. Зустрічається чимало випадків, коли заподіяна шкода не
відшкодовується, оскільки винуватий немає на те відповідних
засобів. Реальне стягнення відбувається впродовж довгого
часу і часто буває нерегулярним. Також проблема виникає при
зупиненні провадження у справі. За таких умов, коли особу,
яка скоїла злочин не встановлено, то виникає проблема щодо
пред’явлення потерпілим цивільного позову до такої особи. Не
покращується його становище і тоді, коли особа встановлена,
але ухиляється від слідства чи оголошена в розшук. Для
потерпілого є маловтішною перспектива очікування, коли
встановлять особу, яка вчинила злочин, а обвинувачений буде
розшуканий, а потім засуджений і з нього почнуть отримувати
відшкодування за виконавчим листом.
Оскільки держава взяла на себе турботу про підтримання
правопорядку та гарантування безпеки всіх членів суспільства,
то вона і повинна негайно реагувати на такі факти і
застосовувати всіх необхідних засобів для усунення
негативних наслідків. В кінцевому рахунку суми, виплачені
потерпілому повернуться до бюджету у вигляді відрахувань від
заробітку засудженого, вартості конфіскованого майна тощо, а
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тому розраховуватися за шкоду доведеться все одно
винуватому в її заподіянні, а не державі, що у даному випадку
виступає лише у ролі гаранта відновлення майнових і
немайнових (особистих) прав потерпілого.
Для реалізації цієї проблеми слід застосувати такі
пропозиції:
1.
Фонд повинен формуватись не за рахунок
платників податків, а із загальної суми надходжень
до держбюджету від штрафів, застав, держмита,
різних зборів, судових витрат тощо. Ці кошти
необхідно прямо направляти на рахунок цього
фонду, а не через держбюджет;
2.
Матеріальна допомога повинна виплачуватися
виплачуватися тільки як компенсація завданої
шкоди і визначеній в законі категорії осіб. Її
стягнення має в першу чергу спрямовуватися на
майно й заробітну плату засудженого або
надаватись за рахунок держави, що сприятиме
підвищенню
особистої
відповідальності
за
протиправні вчинки;
3.
Відшкодування
з
державного
фонду
має
виплачуватися тільки тим потерпілим, які зазнали
шкоди, заподіяної навмисними посяганнями на
життя й здоров’я. Ці факти необхідно ретельно
перевіряти, щоб уникнути зловживань;
4.
Право на матеріальну допомогу повинні мати в
обов’язковому порядку ті потерпілі, шкоду яким
заподіяно невстановленими особами, які з
об’єктивних причин не можуть відшкодувати
збитки;
5.
У випадку смерті потерпілого право на
відшкодування мають його утриманці;
6.
Необхідно
чітко
встановити
мінімальні та
максимальні
межі
матеріальної
компенсації
потерпілим і строк, протягом якого потерпілий має
право на матеріальну допомогу;
7.
Варто нормативно регламентувати це питання
внесенням
відповідних
змін
до
КПК
та
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розробленням
і
прийняттям
Закону
“Про
потерпілих від злочинів”.
Поряд із цим існує проблема добровільного відшкодування
шкоди особам, які постраждали від злочину. Не врегулювання
питань, пов’язаних з реалізацією добровільного відшкодування
заподіяної шкоди в чинному КПК є суттєвим недоліком,
оскільки це розвантажило б суди і сприяло їхній ефективні
роботі.
Згідно
із
чинним
законодавством
підозрюваний,
обвинувачений і підсудний мають право на відшкодування
шкоди, але їх родичі, як самостійні суб’єкти, ні, оскільки вони
не мають для себе наслідків кримінально-правового
характеру. Необхідно запровадити процедуру доручення
підозрюваного, обвинуваченого і підсудного для їхніх родичів
на
відшкодування
завданих
збитків.
Рішення
про
відшкодування має прийняти за своєю волею суб’єкт.
Регулювання цього питання дало б змогу ефективно
розв’язати цю проблему.
В даному випадку орган дізнання, слідчий, прокурор, суд
можуть запропонувати підозрюваному, обвинуваченому і
підсудному відшкодувати завдану шкоду. Цю процесуальну
дію слід зафіксувати до протоколу. Далі цей факт матиме
значення при винесенні рішення.
Оскільки питання добровільного відшкодування не
врегульоване кримінально-процесуальним законодавством, то
практикою напрацьовано різні підходи щодо форм та порядку
оформлення відшкодування шкоди на добровільних засадах.
Для вирішення цього питання можна створити спеціальний
фонд. На його рахунок підсудний, обвинувачений чи підсудний
або їхні родичі за дорученням могли б перераховувати
відповідні кошти. Ця процесуальна дія має фіксуватися в
протоколі. Таким чином в першу чергу захищаються права
потерпілих осіб і спрощується процедура відшкодування
шкоди.
Отже, кримінально-процесуальне врегулювання цього
питання спрямовано на вирішення завдань кримінального
судочинства, а також сприятиме більш ефективному
застосуванню
цієї
форми
відшкодування.
Завдяки
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врегулюванню цієї проблеми постраждалі від злочину особи
отримають додаткові можливості для реального поновлення
свого майнового становища та відшкодування моральної
шкоди, що сприятиме посиленню кримінально-процесуальної
охорони інтересів потерпілих від злочину осіб.
1. Капліна О., Шило О. Удосконалення процесуального
статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України//
Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №4. – с.43-47. 2.
Клименко Я. Добровільне відшкодування шкоди особам,
потерпілим від злочину// Право України. – 2002. - №3. – с.8287. 3. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим
державою// Право України. – 2002. - №10. – с.62-67. 4. Матієм
Т. Узагальнення практики застосування судами законодавства,
що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному
судочинстві// Адвокат. – 2004. - №2. – с.47-62. 5. Тертишник
В. Захист прав потерпілого в умовах змагального
судочинства// Вісник прокуратури. – 2003. - №3. – с.50-55.
6. Присяжнюк Т. Правовий статус потерпілого: проблеми та
перспективи// Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №8 –
с.36-38. 7. Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином//
Право України. – 2004. - №5. – с.68-71.
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Белорусский государственный университет
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Польский закон о национальных и этнических
меньшинствах и о региональном языке от 6 января 2005
года, новые решения и новые проблемы
Важным и долгожданным событием для представителей
национальных меньшинств в Польше явилось принятие
закона “О национальных и этнических меньшинствах и о
региональном языке” от 6 января 2005 г., вступивший в силу 1
мая 2005 г.. Новый закон является современным и
прогрессивным, отражает последние тенденции развития
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международного права, касающиеся правового статуса
национальных и этнических меньшинств, регионального
языка. В то же время он учитывает и польские национальные
традиции.
В качестве отдельных предметов правового регулирования
в законе выделены: национальное меньшинство, этническое
меньшинство, язык национального, этнического меньшинства,
региональный язык, не являющийся языком национального
или этнического меньшинства. В законе (ст.2) даётся
определение национального и этнического меньшинства,
разделение между которыми, согласно сложившейся в
Польше традиции, проходит главным образом по признаку
отождествления
себя
с
народом,
имеющим
свою
государственность. Содержащееся в законе определение
регионального языка фактически является рецепцией нормы
ст.1 “Европейской хартии региональных языков или языков
меньшинств”, дающей определение термина “региональные
языки или языки меньшинств”, при этом, исходя из смысла
текста закона, данное определение не должно охватывать
языки национальных и этнических меньшинств [1, 1005; 5]. В
законе также дан жёсткий перечень официально признанных в
Польше национальных (9) и этнических (4) меньшинств, и
указан региональный язык (кашубский). Режим охраны
регионального языка совпадает с таковым национальных и
этнических меньшинств. В законе отражены многие
современные нормы международного права о правах и
свободах национальных меньшинств. При этом особенно
заметно влияние европейской “Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств” 1995 г., например:
- право граждан, принадлежащих к меньшинствам,
свободно выбирать, считаться ли им принадлежащими к
национальному меньшинству или нет (ч.1 ст.3 Конвенции, ч.1
ст.4 закона);
- свобода пользоваться правами, принадлежащими
меньшинствам, как индивидуально, так и сообща (ч.2 ст.3
Конвенции, ч.4 ст.4 закона);
- запрещение принятия мер, имеющих целью ассимиляцию
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам,
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применяемым вопреки их воле (ч.2 ст.5 Конвенции, ч.1 ст.5
закона);
- запрещение принятия мер, которые влияли бы на
структурный состав населения в районах проживания лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам (ст.16
Конвенции, ч.2 ст.5 закона) [2, 987-989; 5].
Серьёзным и важным нововведением в польском
национальном
законодательстве
о
национальных
меньшинствах
является
предоставление
возможности
введения языка меньшинств или регионального языка в
качестве
вспомогательного
в
органах
гминного
самоуправления,
а
также
возможности
введения
дополнительных названий топографических объектов (озёр,
рек), населённых пунктов, улиц на языках меньшинств.
Данные мероприятия могут проводиться в гминах, в которых
доля меньшинств, согласно последней всеобщей переписи
населения в Польше в 2002 г., составляет не менее 20%.
Этому условию соответствует 51 гмина. На настоящий момент
вспомогательный язык введён в 12 гминах, а дополнительные
названия пока не вводились ни в одной гмине [4].
Закон
обязывает
органы
государственной
власти
предпринимать меры с целью сохранения и развития
культуры национальных и этнических меньшинств, каковыми
могут быть, в частности, целевые и субъектные дотации из
республиканского и местного бюджета (ст. 18). Субъектные
дотации могут получать организации меньшинств или
культурные организации. Однако закон не закрепляет ни
принципы выделения дотаций, ни их размер, ни саму
обязательность их выделения [5].
Закон определяет систему и компетенцию государственных
органов по делам национальных и этнических меньшинств.
Законом предусмотрено введение поста министра по делам
религии и национальных и этнических меньшинств,
уполномоченного по делам национальных и этнических
меньшинств в воеводстве, создание Совместной комиссии
правительства и национальных и этнических меньшинств. На
настоящий момент пост министра по делам религии и
национальных и этнических меньшинств не введён, и его
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функции исполняет министр внутренних дел и администрации.
Недостаточно
чётко
определена
компетенция
уполномоченных по делам национальных и этнических
меньшинств в воеводствах. Совместная комиссия создана как
компетентный
специализированный
государственный
консультативно-совещательный орган при Совете министров,
призванный напрямую заниматься вопросами национальных
меньшинств, в состав которого входят представители самих
этих меньшинств [5].
Следует подчеркнуть возрастающую, благодаря закону,
роль и значение организаций меньшинств, которые теперь
могут инициировать введение вспомогательного языка,
дополнительных названий на языке меньшинств, выдвигать
своих представителей в состав Совместной комиссии, могут
получать целевые и субъектные дотации из бюджета. Следует
также отметить, что сами заинтересованные лица –
представители национальных меньшинств, сталкивающиеся с
возникающими на практике проблемами – подвергают критике
не столько сам закон, сколько издаваемые на его основе
подзаконные акты, например, распоряжение министра МВДиА
по вопросам выделения дотаций, и действия государственных
органов и должностных лиц, что косвенно также является
подтверждением прогрессивности и совершенства закона “О
национальных и этнических меньшинствах” [3]. Тем не менее,
можно отметить, что хотя закон и предоставил широкие права
и возможности национальным меньшинствам, они оказались
недостаточно обеспеченными, недостаточно проработаны
механизмы реализации этих прав, в результате чего на
практике они оказываются сложно реализуемыми. В целом,
новый закон является современным и прогрессивным
нормативно-правовым актом, и может служить образцом для
создания подобных актов в других странах.
1. Европейская хартия региональных языков или языков
меньшинств, Страсбург, 5 ноября 1992 года // Права человека.
Сборник международно-правовых документов. Мн.: Белфранс,
1999. – С. 986-992. 2. Рамочная конвенция о защите
национальных меньшинств. Страсбург, 1 февраля 1995 года //

311

Права
человека.
Сборник
международно-правовых
документов. Мн.: Белфранс, 1999. – С. 986-992. 3. List otwarty
њrodowisk mniejszoњci narodowych i etnicznych do Prezesa
Rady Ministrуw w sprawie realizacji ustawy o mniejszoњciach
narodowych i etnicznych oraz jкzyku regionalnym // Zwi№zek
Ukraiсcуw w Polsce [электронный ресурс]. – 2006 Режим
доступа: http://www.zup.ukraina.com.pl/index.php?option=com_
content&task= view&id=19&Itemid =12 – Дата доступа:
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Марія Михайленко
університет економіки та права „КРОК”
buskervily@rambler.ru
Через минуле та сьогодення до майбутніх перспектив
викорінення рабства та работоргівлі в Україні та світі в
цілому
У сучасному світі торгівля людьми є одним з найбільш
брутальних та масових порушень прав та свобод людини.
Основною і першочерговою причиною работоргівлі є
нерівномірність соціально-економічного розвитку в окремих
країнах та регіонах світу. Високий рівень безробіття та значні
соціально-економічні проблеми, що призводять до зубожіння
великої кількості населення, стають причиною того, що
більшість громадян цих країн стають потенційною групою
ризику для торгівців людьми. Для України проблема торгівлі
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людьми в її сучасному вимірі постала після падіння
Берлінського муру та дезінтеграції СРСР. Зростання
безробіття, неухильне зниження життєвого рівня населення,
поступове втягнення країни до глобального ринку обміну
товарів та послуг – усе це створило умови для поширення
цього виду злочину і в Україні.
Вперше вивчення проблеми запобігання торгівлі людьми в
Україні було ініційоване ще в 1994–1998 рр. Водночас
упродовж 1996–1998 рр. було також виявлено масові випадки
торгівлі жінками та дітьми з метою сексуальної експлуатації,що
і зумовило необхідність вжиття рішучих дій, передусім
законодавчого характеру. Підготовка відповідних змін до
чинного законодавства тривала не один рік. Збиралася
статистична й аналітична інформація, ретельно вивчався
законодавчий
досвід
у
цій
сфері
інших
країн,
відпрацьовувалась концепція закону. Надзвичайно важливо,
що при його розробці було враховано і імплементовано
міжнародні стандарти, зокрема Конвенції ООН, спрямовані на
припинення торгівлі жінками (1904 р., 1910 р., 1921 р., 1926 р.,
1933 р.), а також Конвенція ООН про заборону торгівлі людьми
і експлуатацію проституції третіми особами 1949 р. Але, на
жаль, їх норми практично не застосовувалися в правовому
полі країни, оскільки не були належним чином імплементовані
в національне законодавство. Можна проаналізувати як саме
просувається робота наших законотворців щодо запобіганню
такого ганебного явища як работоргівля:
1. В старому кримінальному кодексі України поняття
«торгівля людьми» була визначена у ст..124(1). (Водночас
попри підтверджену практикою ефективність
ст.124 1
Кримінального кодексу України слід зазначити, що у проекті
нового Кримінального кодексу України даний склад злочину
збережено не було. Тільки після звернення Уповноваженого з
прав людини до Голови Верховної Ради України положення
ст.124 1 було включено до проекту зазначеного кодексу).
2. 15 червня 1999 було створено Національну
координаційну раду щодо запобігання торгівлі людьми при
Уповноваженому з прав людини з метою об’єднання зусиль
усіх зацікавлених сторін для вжиття заходів щодо запобігання

313

поширенню цього ганебного злочину на теренах України та
Європи.
3. 25 вересня 1999 р. Кабінетом Міністрів України було
прийнято розгорнуту урядову програму запобігання торгівлі
жінками та дітьми тощо
Слід зазначити, що останнім часом намітились певні
позитивні зрушення у ставленні до проблеми запобігання
торгівлі людьми як пересічних громадян, так і представників
владних структур щодо необхідності вжиття рішучих заходів у
боротьбі з усіма формами рабства і работоргівлі. В Україні
створено правову базу для боротьби з торгівлею людьми:
прийнято закон, що встановлює кримінальну відповідальність
за цей вид злочину, розроблено урядову програму щодо
запобігання торгівлі жінками та дітьми, активізувалась
діяльність правоохоронних органів. Та, водночас, масштаби
работоргівлі в нашій країні продовжують залишатися
загрозливими. Однією з причин цього є вкрай складна
соціально-економічна ситуація в країні. Щоб призвести її
запобіганню, і це не лише на мою думку, але і на думку
багатьох пересічних громадян, які стовідсотково не хочуть щоб
дана проблема і надалі розширювалась, потрібно вже нарешті
братись до активних дій, зокрема:
– важливим є подальше вдосконалення законодавства
України з питань запобігання торгівлі людьми, зокрема, в
сфері правового захисту свідків, реабілітації жертв торгівлі
людьми, відшкодування їм матеріальної та моральної шкоди;
– додаткового правового врегулювання потребують
правовідносини щодо найму для роботи за кордоном
українських громадян шляхом введення для всіх юридичних
осіб, які займаються працевлаштуванням за кордоном, вимоги
обов’язкового дотримання письмової форми договору найму
робочої сили та проведення обов’язкового страхування
робітників за рахунок фірми, а також її зобов’язання
відшкодувати збитки працівникові за невиконання умов
договору.
– активізації підлягає робота щодо укладення двосторонніх
договорів з країнами – реципієнтами “живого товару” з України
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з метою посилення правового захисту українських громадян за
кордоном, насамперед трудящих-мігрантів.
– для запобігання і припинення грубих і масових порушень
прав людини та основних свобод, спричинених торгівлею
людьми, важливе значення має закріплення в Конституції
України норми про заборону рабства та работоргівлі в усіх
формах.
Отже, щоб прискорити рух даної проблеми до її цілковитого
вирішення/викорінення потрібно і нам, громадянам не бути
байдужим до даної проблеми, як в світовому масштабі так і в
нашій країні, і якомога активніше сприяти її усуненню.
1.
Конституція
України.
Конституція
Автономної
Республіки Крим: Зб.нормат. актів. – К.:Юрінком Інтер,2003. –
80 с. 2. Кримінальний Кодекс України. Кримінальнопроцесуальний кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. –
480 с. 3. Литвак О.М. Держава і злочинність: Монографія.К.:Атака,2004.-304с. 4. Панов М.І. Настільна книга слідчого. К.: Ін Юре, 2003. – 617 с.
Евгений Побережнюк
Белорусский Государственный Университет
eugenelaw@tut.by
К вопросу об интеграционных процессах Республики
Беларусь и Российской Федерации
Союз Беларуси и России, созданный в соответствии с
волей их народов, доказал свою жизнеспособность и
продемонстрировал на деле преимущества глубокой
интеграции. Граждане двух государств, благодаря снятию
пограничных и таможенных барьеров, предоставлению им
равных прав в области образования, медицинской помощи, в
вопросах трудоустройства и оплаты труда, приобретения и
использования имущества не должны более чувствовать себя
иностранцами на дружественной территории. Союз Беларуси
и России не только прочно вошел в судьбу двух братских
народов, навсегда вписав его в новейшую историю, но и стал
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геополитической реальностью, оказывающей влияние на ход
исторического процесса не только на постсоветском
пространстве, но и во всем мире.
Однако в реальной политической жизни далеко не все так
гладко, как кажется на первый взгляд. Проблема построения
Союзного белорусско-российского государства остается
актуальной с политической, экономической, социальной и
правовой точек зрения. Никакие внутренние и международные
события, какими бы острыми и драматическими они ни были,
не могут отодвинуть или приглушить данную проблему по
следующим причинам:
Во-первых: если на территории Союзного государства не
начнут превалировать интеграционные процессы, как
первейшее
условие
обеспечения
экономической,
политической, правовой и военной безопасности государств,
находящихся на этом пространстве, то политическое и
экономическое развитие на этой территории будет все дольше
находиться в недосягаемой перспективе построения единого,
безопасного пространства. Именно по этому необходимость
усиления межгосударственных связей выходит на первый
план. При этом все понимают, что построить новый СССР
невозможно, да это и нереально. В то же время
существование государств на этом пространстве, которые
пытаются реализовать свою независимость за счет новых
экономических связей не внутри СНГ, а во вне, не имеют, на
мой взгляд, больших перспектив, как с точки зрения
политической независимости, так и с точки зрения
безопасности.
Экономический аспект является одним из важнейших
факторов активизации интеграционных процессов. Именно от
быстроты решения ряда экономических вопросов будет
зависеть ход интеграции в целом. Практически все страны
СНГ, включая Россию, пока еще живут за счет экономического
потенциала и экономической инфраструктуры, созданной в
основном в советский период. Анализ действующего
экономического положения стран СНГ выявил тот факт, что ни
одно новое независимое государство на этом пространстве за
истекший период особо новой инфраструктуры не создало.
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Резкий переход к рыночным отношениям, наблюдавшийся во
многих
постсоветских
государствах,
привел
к
неразрешенности большинства не только политических и
экономических вопросов, но и ряда вопросов социального
характера. Как показал опыт 90-х годов в России и странах
Восточной Европы, процесс перехода к рынку часто
приобретает
неуправляемый
характер,
ведет
к
возникновению «дикого» рынка, чреват резким повышением
цен, ослаблением социальной защищенности простых
тружеников,
ростом
значительной
имущественной
дифференциации между различными социальными слоями
общества и другими негативными явлениями. В этих условиях
проблемы
социальной
защищенности,
социальной
справедливости выступают на первый план и находятся в
поле зрения законодателя.
Рассматривая социальный аспект интеграции Беларуси и
России, можно сказать, что имеют место существенные
различия в социальной политике стран-участниц. В России
социальный характер государства, продекларированный
Конституцией, на деле реализуется весьма слабо. В
результате в стране сложилась резкая социальная
дифференциация населения, громадные разрывы в уровне
доходов отдельных социальных групп, высокий уровень
бедности населения. Беларусь же проводит активную
социальную политику, препятствующую росту чрезмерной
социальной дифференциации населения. Сравнительно
высокая социальная ориентация белорусской политики
проявляется в значительно более высокой доле расходов
консолидированного государственного бюджета Беларуси на
образование и здравоохранение. Это говорит о наличии еще
одного фактора сдерживающего интеграцию Беларуси и
России.
Говоря о правовом аспекте единения двух государств,
необходимо отметить, что создание единой правовой базы на
территории Союзного государства, на данном этапе
невозможно
из-за
административного
деление
двух
государств, форм государственного устройства, специфики
организации предпринимательства и бизнеса, социального
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положения населения, геополитического местонахождения и
многого другого. На практике видно, что по ряду вопросов
законодательство
обеих
стран-участниц
кардинально
расходится. Однако, сравнив отдельные отрасли права
и судебную систему России и Беларуси, можно
заметить,
что
в
большинстве
вопросов
законодательные системы схожи. Необходимо также
учитывать,
что
два
государства
намерены
объединиться в Союзное государство при сохранении
национального
суверенитета
каждым
из
этих
государств, создать союзные государственные органы
и
соответствующие
наднациональные
органы
управления, чему свидетельствует анализ важных
международно-правовых документов.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
объективные причины развития политических, экономических,
социальных, правовых проблем указывают на необходимость
усиления процессов интеграции на новых началах стран,
составляющих СНГ или его основу. При этом интеграция в
первую очередь должна выступать не как гарантия
политической независимости, экономической и военной
безопасности единого союзного государства, а, как решение
важнейшей задачи для любого современного государства –
обеспечение
социального
благополучия,
безопасности
общества и личности.
1. Белорусский Бизнес. М. 2006г. стр.7-17; 2. Проект
Конституционного акта Союзного государства; 3. Договор о
создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.
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Белорусский государственный университет
olga_sam@list.ru
Объединения юридических лиц:
сравнительно-правовой анализ законодательства
Украины и Республики Беларусь
Объединения юридических лиц является одним из самых
эффективных способов ведения бизнеса в современных
условиях. В связи с этим рассмотрение правового
регулирования указанной формы сотрудничества между
юридическими лицами на примере Беларуси и Украины - двух
государств СНГ, избравших различные пути экономического
развития, представляет не только теоретический, но и
практический интерес.
В законодательстве Украины правовое положение
объединений юридических лиц регулируется Главой 12
«Объединение
предприятий»
Хозяйственного
кодекса
Украины [1]. Согласно статье 118 Кодекса объединением
предприятий является хозяйственная организация, созданная
в составе двух и более предприятий с целью координации
производственной, научной и иной деятельности для решения
общих экономических и социальных заданий. Объединение
предприятий является юридическим лицом.
Хозяйственный кодекс Украины также регламентирует
организационно-правовые формы объединений предприятий,
а именно ассоциации, корпорации, консорциумы, концерны
(статья 120). Так, в качестве определяющей характеристики
ассоциации законодатель указывает на цель ее создания –
координацию хозяйственной деятельности объединившихся
предприятий.
Создание
корпорации
предполагает
делегирование управленческих полномочий общему органу
управления
корпорацией.
Консорциумом
признается
временное объединение предприятий для реализации
определенной общей хозяйственной цели (реализация
научно-технических проектов и т.д.). Концерн – это
объединение предприятий и иных организаций, созданное на
основе финансовой зависимости от одного либо группы
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участников
объединения
с
целью
централизации
определенных
функций
(производственное
развитие,
инвестиционная деятельность и т.д.)
Кроме того, перечень организационно-правовых форм
объединений предприятий не является исчерпывающим, т.е.
законом могут быть предусмотрены и иные формы
объединений юридических лиц Украины.
Помимо вышеназванных организационно-правовых форм
объединений предприятий, Глава 12 Хозяйственного кодекса
Украины особо регламентирует правовое положение
финансово-промышленных групп (объединений, создаваемых
по специальному решению Кабинета Министров Украины на
определенный срок с целью реализации государственных
программ, и не являющихся юридическим лицом), а также
ассоциированных предприятий и холдингов.
Статья 126 Хозяйственного кодекса Украины определяет
ассоциированные предприятия как группу юридических лиц,
связанных
отношениями
экономической
и
(или)
организационной зависимости, холдинговую компанию – как
открытое акционерное общество, которое владеет, пользуется
и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами
(долями, паями) двух и более корпоративных предприятий.
Таким образом, Хозяйственный кодекс Украины содержит
базовые
дефиниции
различных
форм
объединений
юридических лиц, что
способствует единообразному
пониманию вышеописанных терминов и более эффективному
использованию указанных норм на практике.
Гражданский кодекс Республики Беларусь содержит всего
три статьи, определяющих правовое положение объединений
юридических лиц: статья 121 «Объединения юридических лиц
и (или) индивидуальных предпринимателей», статья 122
«Учредительные документы ассоциаций и союзов», статья 123
«Права и обязанности членов ассоциаций и союзов» [2]. То
есть Гражданский кодекс регламентирует деятельность лишь
ассоциаций и союзов, которыми признаются некоммерческие
организации,
созданными
в
целях
координации
предпринимательской
деятельности
их
участников,
представления и защиты общих имущественных интересов.
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Причем Кодекс не разграничивает понятия «ассоциация» и
«союз», что приводит к разнообразным толкованиям сущности
указанных понятий.
Другие формы объединения юридических лиц получили
правовое регулирование в иных законодательных актах. Так,
Закон Республики Беларусь от 04.06.1999г. «О финансовопромышленных
группах»
определяет
финансовопромышленную группу как объединение юридических лиц
(участников
группы),
осуществляющих
хозяйственную
деятельность на основе договора о создании финансовопромышленной группы. Финансово-промышленная группа не
является юридическим лицом. Участниками финансовопромышленной группы признаются юридические лица любых
организационно-правовых форм и форм собственности резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, подписавшие
договор о создании финансово-промышленной группы, и
учрежденная ими центральная компания [3].
Указ Президента Республики Беларусь от № 482 от
27.11.1995г. «О создании и деятельности хозяйственных
групп» определяет хозяйственную группу как совокупность
юридических лиц (участников группы), осуществляющих
предпринимательскую деятельность и объединенных между
собой одним из способов, определенных в Указе.
Хозяйственная группа не является юридическим лицом [4].
Что же касается холдингов, Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от № 250 от 20.04.1993г. «О
холдингах,
создаваемых
в
процессе
приватизации»,
определяющее холдинг как юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, в состав имущества
которого входят и (или) в управлении которого находятся доли
(акции) в имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие
ему право принятия или отклонения решений, принимаемых
их высшими органами управления, на сегодняшний день
утратило силу [5].
Таким образом, правовое регулирование объединений
юридических лиц в Республике Беларусь является
фрагментарным. Последствием такого рода регулирования
является незаинтересованность юридических лиц Беларуси в
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объединении своих ресурсов для достижения тех или иных
целей. Исключением является участие юридических лиц в
государственных объединениях (концернах и т.д.), а также
некоторых транснациональных объединениях.
Возможной причиной данного явления является тот факт,
что, создание наиболее эффективных форм объединений в
Беларуси (финансово-промышленных групп, хозяйственных
групп) не предполагает приобретения указанными субъектами
статуса юридического лица и, соответственно, всех его
признаков, как то - организационное единство, имущественная
обособленность и т.д.
Кроме того, более глубинной причиной сложившейся
ситуации является отсутствие сформированной отрасли
хозяйственного права и теоретического обоснования ее места
в правовой системе Республики Беларусь. В связи с этим,
положительно отметим принятие Украиной отраслевого
кодифицированного законодательного акта – Хозяйственного
кодекса Украины.
1. Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003г.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря
1998г. с изм и доп. 3. О финансово-промышленных группах:
Закон Республики Беларусь от 4 июня 1999г. с изм. и доп. 4. О
создании и деятельности в республике хозяйственных групп:
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995г. с
изм. и доп. 5. О холдингах, создаваемых в процессе
приватизации: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 20 апреля 1993г. № 250 (утратил силу).
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Національний університет державної податкової служби
України
seliuk_tetiana@rambler.ru
Вибори як форма безпосередньої демократії
Вибори як форма безпосередньої демократії на сьогодні є
показником рівня розвитку громадянського суспільства та
правової держави.
Відповідно до Конституції та законодавства України, в нашій
державі регулярно проводяться вибори до представницьких
органів державної влади та місцевого самоврядування [4, 384384].
Слід зазначити, що об’єктивне виборче право закріплено в
Конституції та законах України. При цьому, слід вказати на те,
що виборче законодавство в Україні інтенсивно змінюється.
Досить часто зміни та доповнення вносяться і в період
виборчого процесу, незважаючи на те, що сама ж Верховна
Рада ухвалила норму, яка заборонила вносити зміни до
Закону України «Про вибори народних депутатів України»
пізніше як за 240 днів до дня виборів, такі зміни вносила тричі.
Але, попри цього зміни все ж таки на нашу думку, які
вносилися виглядають не зовсім виправданими, оскільки
Закон України «Про вибори народних депутатів України»
удосконалювався у липні 2005 року з урахуванням практики
проведення президентських виборів 2004 року. Принаймні не
всі зміни, внесені у листопаді 2005 року-лютому 2006 року,
можна беззаперечно схвалити. Отже, постає дискусійне
питання: яким має бути в наших умовах виборче
законодавство?
Так, п.20 ч.1 ст.92 Конституції України (далі КУ) передбачає,
що виключно законами України визначається «організація і
порядок проведення виборів і референдумів». Ч.3 ст.77 КУ
передбачено, що порядок проведення виборів народних
депутатів України встановлюється законом [1].
Повноваження
ЦВК,
Кабінету
Міністрів
України,
Національного Банку України та інших органів державної
влади включають видання постанов, інструкцій, які
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безпосередньо встановлюють [порядок ведення виборчого
процес, що є прямим порушенням закону. Під час виборчої
кампанії 2006 року звучали нарікання, що виборчий закон
надміру деталізований, що більше повноважень в регулюванні
виборів слід надавати Центральній виборчій комісії, як це було
починаючи з 1990 року.
Однак, огляд виборчого законодавства за цей період
показує, що законодавець постійно рухався в напрямку
детального регулювання виборчих процедур саме Законом.
При цьому джерелом нових законодавчих норм не рідко
ставали саме постанови ЦВК нормативного характеру, які
пройшли успішне випробування практикою.
Не можна не згадати ще про одну «хронічну хворобу»
українського виборчого законодавства. Мова йде про практику
законодавчого запровадження обмежень (вчинення певних
дій) без правової відповідальності за їх порушення. На
виборах 2006 року масово порушувалася низка обмежень та
заборон без настання будь-яких наслідків для порушників.
Наприклад, заборонено:
• вести передвиборчу агітацію на громадському
транспорті, на вокзалах, станціях тощо;
• випускати
аналогічні
друковані
агітаційні
матеріали;
• на місцевих виборах розміщувати агітаційний
матеріал в місцях, не передбачених для цього
органами місцевого самоврядування;
• вести передвиборчу агітацію з наданням товарів
та послуг [3].
Але, є і позитив зведено до мінімуму порушення з боку ЗМІ.
Причина такого контрасту очевидна: наявність чи відсутність
правової відповідальності за порушення.
Сьогодні українським законодавством передбачено або
дуже жорсткі санкції: скасування рішення про реєстрацію
кандидата чи списку кандидатів від місцевої організації партії,
кримінальну відповідальність за чималий перелік порушень,
закриття засобів масової інформації. Але досі переліку
порушень,
за
які
передбачено
адміністративну
відповідальність, присвячена лише одна стаття (ст.186-2)
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Кодексу України про адміністративні правопорушення [2].
Відсутність застосування штрафних санкцій до юридичних
осіб, які незаконно втручаються у ведення передвиборчої
агітації. Хоча саме штрафні санкції як до юридичних, так і до
фізичних
осіб
у
більшості
країн
є
засторогою
правопорушникам.
Огляд деяких проблем виборчого законодавства, які
виникли в ході виборчої кампанії 2006 року, свідчать, що
загалом законодавець вибрав правильний напрямок розвитку і
вдосконалення цього інституту. Однак відсутність системності
приводить до помилок, які інколи призводять до настання
небажаних наслідків. Отже, на наш погляд, Україна повинна
крокувати шляхом розробки і прийняття Кодексу про вибори і
референдум в Україні [5,328-329].
Вважаємо, що удосконалення виборчого законодавства має
здійснюватися у наступних напрямах:
• ґрунтування виборчого процесу на принципах та
гарантіях їх реалізації під час організації,
підготовки та проведення виборів;
• розведення парламентських та місцевих виборів
в часі.
• удосконалення
формування
комісій
для
проведення різних видів виборів, - на
професійній основі, визначення їхнього статусу
та порядку діяльності;
• чітке визначення меж виборчих правовідносин та
перелік їх суб’єктів.
Удосконалення виборчого законодавства повинно дати
можливість водночас забезпечити реалізацію найважливіших
суспільних завдань, законність та легітимність проведення
виборів, підвищити рівень довіри громадян до результатів
виборів, звести до мінімуму претензії міжнародної спільноти
щодо чесності, прозорості виборчої кампанії в Україні.
1. Конституція України від 28.06.96р. // ВВР. – 1996. - №30
– ст.141. 2. Кодекс
України про адміністративні
правопорушення з постатейним матеріалом станом на
01.01.2006.К: Юрінком – Інтер, 2006.- 1088с. 3. Про вибори
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народних депутатів України Закон України від 25.03.2004р //
Урядовий кур’єр, 2004. - № 64. 4. Виборче право України.
Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук
– К:- Парламентське видавництво, 2004 – 383с. 5.
Конституційно–правові засади становлення української
державності / В.Я. Тація, Ю.М. Тодиш, О.Г. Данилян За ред.
Акад.. НАН України – Х. : 2006 – 328с.
Антон Сошников
Донецкий национальный университет
anton1232006@rambler.ru
Право на независимый и справедливый суд
«Пройдет несколько поколений, прежде чем мы дойдем до
того, что судья независим и нормально, честно ведет
процесс»
Юрий Василенко, отставной судья Киевского
апелляционного суда
Одним из наиболее эффективных правовых способов защиты
прав и свобод человека и гражданина является судебная защита. К
сожалению, граждане Украины еще не привыкли к возможности
судебной защиты своих прав и свобод, и не используется этот
способ в полной мере. Конституцией Украины в статье 55
предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина
защищаются судом.[1]
Де-факто сегодня гражданин не может рассчитывать на
справедливый, честный незаангажированный суд.
Еще в начале прошлого века писатели И. Ильф и Е. Петров
в произведении «Золотой теленок» шутили: достаточно раз
попасть в суд, и дальше человек пропадает.
В мае Президент В. Ющенко назвал украинских судей "угрозой для нации". Размер самой угрозы продемонстрировал Киевский
международный институт социологии. Исследовав в этом году
общественное мнение, социологи пришли к выводу, что каждый
пятый истец давал судье взятку. Выходит, что за шесть месяцев
2006-го только в судах первой инстанции при рассмотрении как
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минимум 660 тыс. дел (из 3,3 млн. за этот период) ключевым
аргументом могли служить деньги.
Коррупция охватила всю систему в целом. При этом за
взяточничество карают единиц. Высший совет юстиции (ВСЮ) в
2004-м внес представление на увольнение четырех судей из-за
вступления в силу обвинительного приговора за взяточничество.
В 2005 уволенных по этой причине не было вообще, а в этом году
их только двое. И все же критика Президента сыграла роль. В том же
ВСЮ сегодня лежит около 40 представлений на судей об их
увольнении, подавляющее большинство - за содействие рейдерству.
Но статистика наказаний судей свидетельствует: коррупция в
судах минимальна. На 6.6 тыс. украинских судей таких дел в год
случается не более десятка. "У нас судьи не привлекаются к
ответственности за коррупцию. Но то, что у нас в суде нет таких
дел говорит о наличии коррупции, - поясняет адвокат А. Федур.
Неуязвимость современной украинской Фемиды кроется в
корпоративной солидарности, плюс неограниченные возможности
председателей судов. Именно, они создают неформальные
корпорации, которые обеспечивают прохождение нужного
решения.
Председатель продвигает судей по карьерной лестнице, в его
руках обеспечение квартирами. И он же распределяет дела,
потому может передать дело послушному и лично обязанному ему
судье.
Система эта начинает работать еще с момента приема
кандидата на должность судьи. "В Печерский суд Киева, к
примеру, вы так просто не попадете. Без всякого конкурса это
происходит, через знакомых, которые связаны с председателем".рассказывает Василенко. Председатель суда лично определяет,
подходит ли претендент, и потом помогает пройти квалификационную комиссию. Ему это сделать не тяжело, потому что
там сидят такие же председатели, только других судов. Дальше не
сложно пройти и остальные инстанции- ВСЮ, правовой комитет
Верховной Рады. После этого конечный итог обеспечен -судья
будет назначен или указом президента, или парламентом.
Бывший прокурор и депутат Юрий Кармазин заявил
Корреспонденту: "Четыре года назад должность руководителя суда
областного центра стоила $ 500 тыс."[2]
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Требования к судьям, закрепленные в законодательстве
Украины и зарубежных стран ставят на повестку дня проблему
единообразного понимания этики судей.
В ряде международных актов установлены требования к
поведению судей при осуществлении ими правосудия. Так, в
«Основных принципах независимости судебных органов»,
принятых 7 Конгрессом ООН закреплено: «судебные органы
решают переданные им дела непосредственно, на основе
фактов и соответственно закона, без любых ограничений,
неправомерного влияния, принуждения, давления» (ст. 2);
«принцип независимости судебных органов дает судебным
органам право и требует от их обеспечения справедливого
ведения судебного разбирательства и соблюдение прав
сторон» (ст. 6); «...судьи должны вести себя всегда таким
образом, чтобы обеспечить уважение к своей должности и
сохранить беспристрастность и независимость судебных
органов» (ст.8); «лица, отобранные для судебных должностей,
должны иметь высокие моральные способности» (ст. 10). Как
видно обращено внимание на такие основные принципы, как:
беспристрастность, справедливость, независимость судей при
осуществлении ими правосудия.
При разработке национального законодательства страны,
которые ратифицировали указанные акты о поведении судей
или страны, которые интегрируются в ЕС, обязаны
предусмотреть в отечественном законодательстве нормы,
касающиеся поведения судей.
Для граждан судья и вне судебного заседания остается
судьей и потому он "обречен" играть эту роль постоянно,
независим от того, выполняет ли он свои служебные
обязанности или находится вне службы. Для сохранения
доверия со стороны граждан судья должен придерживаться
моральных
требований,
которые
устанавливаются
в
обществе.
Украиной частично учтены международные наработки и на
законодательном
уровне
закреплено
требование
беспристрастности
и
независимости
судебного
разбирательства (ст. 6 Закона "О судоустройстве Украины").
Этим положением дополняется сформированная общая
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характеристика статуса судьи. Однако существующего
положения относительно не допущения "поступков и любых
действий, которые порочат звание судьи и могут вызвать
сомнение в его объективности, беспристрастности и
независимости" недостаточно, так как этические требования
носят обобщенный характер, формулируя лишь желательную
конечную цель - беспристрастность, справедливость,
независимость судей.
В разрезе существующих в странах с развитыми
демократичными традициями требований к представителям
судебной власти морально-этический аспект личности и поведения
судей является одним из основных требований. Каждый судья,
когда принимает присягу, обязуется не допускать проступков,
которые порочат звание судьи.
Современные
механизмы
привлечения
судей
к
дисциплинарной ответственности не достаточно гарантируют
эффективного
и
своевременного
реагирования
соответствующих органов в части привлечения судей к
дисциплинарной ответственности. Считаем, проблема состоит
в том, что
1) органы, привлекающие судей к дисциплинарной
ответственности, действуют не на постоянной основе;
2)
сроки
для
привлечения
к
дисциплинарной
ответственности ограниченны.
Для более эффективного реагирования на судейские
проступки необходимо отделить дисциплинарные комиссии
судей от квалификационных. Это будет способствовать более
эффективному рассмотрению дисциплинарными комиссиями
представлений о привлечении судей к дисциплинарной
ответственности,
сконцентрирует
внимание
квалификационных комиссий на рассмотрении вопросов о
дисциплинарной
ответственности,
отделит
функции
поощрения от наказания.[3]
1. Конституція України. – Відомості Верховної Ради
(ВВР), 1996, N 30, ст. 141. 2. А.Смирнов, О. Безноско.Судье на
мыло. – Корреспондент.№ 45(234).-18.11.2006. 3. А.Сошников.
Международные стандарты этики судей и адаптация их
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национальному законодательству. Вопросы государства и
права Украины. Выпуск XXXIV: материалы студенческой
научной конференции 11 апреля 2006 г. – Донецк: ДонНУ,
2006. – С.36-38.
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Киевский национальный университет имени Тараса
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mykhailokhomenko@gmail.com
Гражданско-правовая ответственность:
необходимость теоретического отражения в едином
научном понятии
1. Работая в пределах той или иной области знаний, мы в
первую
очередь
сталкиваемся
с
необходимостью
определения
значений
тех
или
иных
понятий
соответствующей науки.
Так не является исключением и юридическая наука и, в
частности, гражданское право.
О.С. Иоффе во второй части своего знаменитого труда
«Развитие цивилистической мысли в СССР» констатировал
следующее: «…Помимо охарактеризованных также и многие
другие проблемы предстали перед наукой в новом своем
ракурсе под воздействием изменившихся взглядов на
важнейшие начала гражданско-правовой ответственности. Но,
разумеется, центральной среди них была и остается самая
общая
проблема,
продиктованная
настоятельной
потребностью
теоретического
отражения
этой
ответственности в едином научном понятии.»[1, 477].
Действительно, многие цивилисты ставили перед собой
следующий
вопрос:
«что
такое
ответственность
в
гражданском праве?».
Ответить на этот вопрос непросто.
Сколько людей, столько и мнений. Изречение классика
применимо и к науке гражданского права.
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Разные
цивилисты
дают
различные
определения
гражданско-правовой
ответственности.
Следует
также
заметить, что нередко одно определение исключает другое.
Именно поэтому мы решили начать свое исследование
проблемных аспектов гражданско-правовой ответственности с
ее определения.
Намного проще ответить о сути ответственности
применительно к публично-правовым отраслям права. Так
если какой-либо гражданин совершил уголовно наказуемое
правонарушение (преступление), например, совершил кражу,
хулиганский проступок и т.п., то всем известно, что он должен
понести наказание в виде лишения свободы, исправительных
работ, штрафа или ином виде, предусмотренном уголовным
законодательством. Именно понесенное наказание и будет
уголовно-правовой ответственностью нарушителя.
В гражданском праве дело обстоит значительно сложнее.
Это объясняется как спецификой круга отношений,
регулируемых гражданским правом, так и его целями,
объектом и методом регулирования[2, 297].
К тому же, следует добавить, что одной из главных задач
гражданского права является правильная организация
имущественных и личных неимущественных отношений
между участниками гражданского оборота. Ответственность
для гражданского права является скорее исключением, чем
генеральным правилом, так как оно исходит из презумпции
добросовестности участников гражданского оборота.
В
юридической
литературе
встречаем
различные
определения гражданско-правовой ответственности.
Часто гражданско-правовая ответственность определяется
примерно
следующим
образом:
«гражданско-правовая
ответственность – возложение неблагоприятных последствий
на лицо, нарушившее обязательство» [3, 14].
По нашему мнению, приведенное выше определение не
раскрывает в полной мере юридическую природу гражданскоправовой ответственности. Так, автор подобного определения
сводит гражданско-правовую ответственность исключительно
к нарушению обязательства. Но, общеизвестно, что
гражданско-правовая ответственность может быть как
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договорной, так и внедоговорной (деликтной). Исходя из этого
не
представляется
возможным
сводить
понятие
ответственности в гражданском праве лишь к договорной
ответственности,
при
этом
полностью
игнорируя
ответственность деликтную.
К тому же, каждое определение должно отображать
характерные признаки определяемого понятия.
2. Традиционно характерными признаками гражданскоправовой
ответственности
называют
государственное
принуждение
должника
и
имущественный
характер
гражданско-правовой
ответственности.
В
некоторых
источниках можно встретить и другие признаки гражданскоправовой
ответственности
(например,
осуждение
правонарушителя и его субъекта).
Остановимся на государственном принуждении как
характерном признаке гражданско-правовой ответственности.
Некоторые
цивилисты
делают
оговорку
о
преимущественности государственного принуждения, тем
самым допуская существование иных видов принуждениям
(например, общественного).
Возникает закономерный вопрос: всегда ли гражданскоправовая ответственность характеризуется принуждением (в
частности государственным)?
Если говорить об уголовно-правовой ответственности,
то не возникает сомнения в том, что она всегда
характеризуется принуждением со стороны государства. Это
следует из публично-правовой природы отрасли уголовного
права.
И снова все намного сложнее применительно к праву
гражданскому.
Зачастую для ответа на вопрос о государственном
принуждении как необходимом атрибуте гражданско-правовой
ответственности обращаются к категориям долга и
ответственности.
М.М.
Агарков
относительно
этого
рассуждал
следующим образом.
Гражданский закон различает категории долга и
ответственности. Исполняя обязательство добровольно,

332

должник следует своему долгу. Если добровольность
нарушается, и должника принуждают к исполнению
обязательства в первоначальном виде либо путем
компенсации убытков, наступает ответственность. [4, 44].
С.Н.
Братусь
определял
ответственность
как
«опосредствованное
государственным
принуждением
исполнение обязанности». [5, 80].
С такой позицией сложно согласиться. Если следовать
принципам теории Агаркова-Братуся, то в таком случае нельзя
считать
гражданско-правовой
ответственностью
добровольную уплату должником неустойки, и наоборот,
ответственностью
будет
считаться
принудительное
исполнение
неисполненного
обязательства
(например,
принудительное возвращение вещи должником).
Следует заметить, что долг и ответственность
взаимосвязаны, но эта их взаимосвязь не может быть
основанием для их отождествления в случае принудительного
исполнения долга. При помощи принуждения должник
совершает действия, которые он добровольно не исполнил, и
таким образом достигается цель, которая ставилась при
возникновении
обязательства.
Если
же
сравнивать
ответственность и принудительное исполнение добровольно
не исполненного долга, то последнее выступает целью, а
ответственность – средством. [6, 5-6]
При характеристике гражданско-правовой ответственности
следует, на наш взгляд, указывать не на государственное
принуждение, а лишь на возможность его применения.
Попытки
же
определить
гражданско-правовую
ответственность посредством категории государственного
принуждения вводят в гражданско-правовые отношения
чуждый им элемент уголовно-правового характера.
По нашему мнению, в сферу гражданско-правовой
ответственности
необходимо
включить
действия,
направленные на ликвидацию последствий правонарушения,
когда
они
совершаются
самим
нарушителем
без
вмешательства юрисдикционных органов.
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Таким
образом,
мы
допускаем
возможность
существования в гражданском праве ответственности без
какого-либо принуждения.
Так, например, если нарушитель обязательства через
некоторое время добровольно его исполняет и уплачивает
неустойку кредитору без какого-либо вмешательства со
стороны юрисдикционных органов, то имеет место не только
исполнение долга, но и ответственность первого. В данном
случае ответственность выступает в форме неблагоприятных
последствий имущественного характера (уплата неустойки). К
исполнению обязательства и уплате неустойки должника
могли побудить разные факторы (и тут, по нашему мнению,
нельзя сводить все лишь к боязни быть принужденным
государством исполнить свое обязательство). Так, побудить
должника к подобным действиям могла, скажем, его
собственная совесть.
Если же следовать логике Агаркова-Братуся, то можно
прийти к ложным выводам о сущности гражданско-правовой
ответственности. Так, гражданско-правовой ответственностью
будет считаться принудительное исполнение неисполненного
обязательства. Именно поэтому, по нашему мнению, нельзя
согласиться с указанным подходом к пониманию гражданскоправовой ответственности.
3.
Во многих цивилистических исследованиях[2,
300] среди характерных признаков гражданско-правовой
ответственности встречаем ее имущественный характер.
Кроме
того,
указывается,
что
гражданско-правовая
ответственность всегда имеет имущественный характер,
характер имущественного воздействия на правонарушителя,
что обусловлено объектом регулирования гражданского
права.
По нашему мнению, согласиться с приведенной точкой
зрения не представляется возможным.
Так
в
некоторых
случаях
гражданско-правовая
ответственность может иметь и неимущественный (личный)
характер. Например, последствия нарушения запрета о
распространении сведений, порочащих честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина. Совершение таких
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действий, как указывает Д.В. Боброва, есть нарушение
пассивного
юридического
долга,
что
соответствовал
абсолютному субъективному праву на неприкосновенность
чести, достоинства или деловой репутации гражданина.
Вместо неисполненного на нарушителя субъективного
гражданского права возлагается новый активный юридический
долг – опровержение соответствующим образом сведений,
порочащих честь, достоинство либо деловую репутацию
потерпевшего. По своей сути этот долг есть мера гражданскоправовой ответственности с неимущественным содержанием.
Отсутствие имущественного содержания не влияет на ее
сущность потому как в данном случае содержание долга
обусловлено нарушенным личным (неимущественным)
правом[7, 610].
Таким образом, при характеристике гражданско-правовой
ответственности, по нашему мнению, необходимо
акцентировать внимание на возможности применения
принуждения со стороны государства (либо иных
субъектов), а не на его обязательном применении. Что
касается имущественного характера ответственности в
гражданском праве, то эта теза представляется научно
несостоятельной в виду возможности гражданско-правовой
ответственности носить и личный (неимущественный)
характер.
Исходя из приведенного выше, для целей данного
исследования считаем необходимым определить гражданскоправовую
ответственность
посредством
категории
«нарушение субъективных гражданских прав», что, в свою
очередь, включает в себя как нарушение обязательств, так и
причинение вреда.
Итак,
под
гражданско-правовой
ответственностью
понимаем определенные меры защиты субъективных
гражданских прав, направленные на возложение на
нарушителя
субъективного
гражданского
права
неблагоприятных
последствий
преимущественно
имущественного характера.
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Именно такое определение, по нашему мнению, может в
полной
мере
отобразить
юридическую
природу
ответственности в гражданском праве.
1. О.С. Иоффе. Гражданское право. Избранные
труды. – М.: Статут, 2003. 2. Е.Б. Осипов. Общие вопросы
ответственности в гражданском праве. Цивилистические
записки (межвузовский сборник научных трудов). – М.: Статут,
2001. 3. См., например: Кудинов О.А. Обязательства
вследствие
причинения
вреда
и
неосновательного
обогащения. Юридический комментарий. – М.: изд. дом
«Городец», 2006. 4. Агарков М.М. Обязательства по
советскому гражданскому праву. – М., 1940. 5. Братусь С.Н.
Юридическая ответственность и законность (теоретические
аспекты). – М., 1976. 6. Савицька А.М. Суть цивільно-правової
відповідальності. Юридична відповідальність. – Л., 1975. 7.
Цивільне право України (книга 2). За ред. О.В. Дзери, Н.С.
Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
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Смертная казнь и право на жизнь
Право на жизнь является главным, основным правом
каждого человека. Оно относится к категории неотчуждаемых.
Право на жизнь нашло закрепление в конституциях стран
мира, в международных актах по правам человека. Интересно
отметить, что оно не было закреплено во французской
Декларации прав человека и гражданина (1789) и не нашло
отражения ни в Конституции США, ни в Билле о правах. Это
можно объяснить тем, что право на жизнь, являясь
неотчуждаемым, является настолько очевидным, что
законодатель не нашел нужным еще раз об этом говорить.
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Право на жизнь не следует понимать в узком смысле
слова — лишь как недопустимость посягательства на жизнь
человека, невозможность существования смертной казни в
государстве. Это более широкое понятие. Оно включает право
на здоровую окружающую среду, предполагает обязанность
государства не допускать экологических катастроф. С этой
проблемой тесно связана проблема абортов, эвтаназии и др.
Проблема смертной казни наиболее тесно связана с
правом на жизнь. Она не является первоочередной
экономической, социальной или политической проблемой, но
всегда остается актуальной до тех пор, пока существует
смертная казнь. По мнению заместителя председателя
Конституционного суда РФ Т. Г. Морщаковой: «Это то, что
волнует всегда. Люди живут в такое время, когда им, их детям
и близким, на их взгляд, угрожает опасность со стороны
преступного мира. Они это ощущают сами, их ежедневно
предупреждают
об
этом
СМИ
и
представители
правоохранительных
органов.
Естественно,
люди
ожесточаются. "Сколько уже можно терпеть, — говорят они, —
убийц надо казнить, чтобы другим неповадно было". Это чисто
бытовой подход. Он основан на жестоком заблуждении, будто
смертная казнь может решить проблему борьбы с
преступностью». [3, 6]
Этот
вопрос
затрагивает,
этические,
правовые,
политические аспекты. Законодатели и политики всего мира
долгое время спорят о необходимости смертной казни и не
могут прийти к однозначному решению.
Основным аргументом сторонников смертной казни
является тот факт, что ее применение снижает уровень
преступности. Но он оспорим. Так, в выводах исследования,
проведённого по заказу ООН в 1988 году и дополненного в
2002 году, в рамках которого изучалось влияние изменений в
применении смертной казни на уровень преступности,
говорится: «Тот факт, что статистические тенденции...
остаются
неизменными,
является
убедительным
доказательством того, что государствам не следует опасаться
неожиданных и сильных скачков кривой преступности, если на
смертную казнь станут полагаться в меньшей степени». [4]
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Еще один аргумент — утверждение: тот, кто сознательно
лишает жизни других в результате преступного деяния, сам
оказывается вне ситуации, в которой ему гарантируется право
на жизнь. Но оно является иллюстрацией «Закона джунглей»:
«око за око, зуб за зуб»; что не допустимо в современном
цивилизованном обществе, а тем белее в правовом
государстве, к созданию которого мы стремимся.
Сторонники смертной казни опираются также и на
общественное мнение. В Литве 76% населения выступают за
применение смертной казни за тяжкие преступления, в
Польше — 72%, в Чехии — 58%, Венгрии — 64%. 72% россиян
поддерживают отмену моратория на смертную казнь. [4] Но и
те страны, которые отменили смертную казнь, на
предварительных опросах показывали примерно такие же
результаты. То есть вопрос не в качестве жизни, а в
человеческой природе.
В качестве альтернативы смертной казни в уголовном
законодательстве
Республики
Беларусь
установлена
возможность назначения пожизненного заключения (ст. 59 УК).
Введение в качестве альтернативного уголовного наказания
пожизненного
заключения означает «перенос»
груза
ответственности
за
применение
смертной
казни
с
законодателя на суды.
Ряд доводов приводят и противники смертной казни. Так,
по мнению Т. Г. Морщаковой: «До тех пор пока смертная
казнь сохраняется, нельзя избежать риска исполнения
неверно вынесенного приговора». У юристов существует
принцип: лучше отпустить 10 виновных, чем казнить одного
невиновного. В своем интервью заместитель председателя
Конституционного суда РФ также отмечает, что «на самом
деле как средство, используемое для решения правовых
задач, смертная казнь в принципе не годится. Государство,
позволяющее себе лишать людей жизни, общество
развращает». [3, 6]
Применение смертной казни приносит психические
страдания осужденным к ней. Во время длительного периода
проведения апелляционных и других процедур между
вынесением и исполнением смертного приговора осужденный
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страдает от сильного и постоянного возрастающего стресса и
волнения. Данный вопрос был рассмотрен в решении
Судебного комитета Тайного совета, принятом в 1993.
подавшие апелляцию по делу Pratt v. Attorney-General for
Jamaica уже 12 лет ожидали исполнения смертного приговора.
Тайный совет, сославшись на дело Soerning, постановил, что
это равносильно применению «жестокого или унижающего
достоинство наказания или другого обращения» в нарушение
раздела 17 конституции Ямайки. Комитет отметил
«инстинктивное отвращение» к казни по прошествии столь
долгого срока. [1, 176]
Следует иметь в виду, что обычно происходит «плавный»
переход от применения смертной казни к отказу от нее. В
зависимости от применения смертной казни все государства
можно подразделить на соответствующие группы: 1) страны,
где смертная казнь вообще не предусматривается — всего 85;
2) страны, где смертная казнь допустима лишь в
исключительных случаях (в военное время) — 11; 3) страны,
сохранившие смертную казнь, но не применяющие ее на
практике в течение многих лет — 24; страны, применяющие
смертную казнь (76); это в основном страны Азии и Африки,
многие республики бывшего СССР. В 1972 Верховный Суд
США признал существование в стране смертной казни
противоречащим
Конституции,
но она затем
была
восстановлена в большинстве штатов (38 из50). [4], [2, 304]
В странах — членах Совета Европы смертная казнь не
применяется. 28.04.1993 государства подписали Протокол
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Согласно ст. 1 протокола смертная казнь отменяется. В ст. 2
Протокола предусмотрена возможность смертной казни за
действия, совершенные во время войны или при неизбежной
угрозе войны. [2, 305]
На протяжении 2004 года не менее 3 797 заключённых
было казнено в 25 странах, и не менее 7 395 человек в 64
странах получили смертные приговоры. [4]
С 2000 года применяются виды смертной казни:
отсечение головы (Саудовская Аравия и Ирак);
электрический стул (США);
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повешение (Египет, Иран, Япония и др.);
смертельная инъекция (Китай, США и др.);
расстрел (Беларусь, Китай,и др.);
побивание камнями (Афганистан, Иран). [4]
1. Брэдли Э., Дженис М., Кэй Р. Европейское право в
области прав человека (Практика и комментарии). Пер. с
англ. — М.: Права человека, 1997. — 640 с. 2. Василевич Г.А.
Конституционное право Республики Беларусь. — Мн.:
Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. — 832 с.
3. Интервью заместителя председателя Конституционного
суда РФ Т. Г. Морщаковой «Общей газете», февраль 2002 —
с. 6.
4. "Международная Амнистия": смертная казнь в цифрах и
фактах. [электронный ресурс]:www.hro.org/editions
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