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Інтерв’ю
номера

Георгій Щокін:
«Служитимемо Богові й Україні!»

— У травні ми відзначили 60�річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні. Коли Ви вперше
усвідомили слово «перемога», що воно означа�
ло для Вас тоді й означає тепер?

— Я народився через дев'ять років після перемож#
ного травня 1945 року, і мій батько Василь Щокін
пройшов ту страшну війну від 22 червня 1941 року
і до самого її завершення. Його було нагороджено
орденом Вітчизняної війни, медалями «За бойові
заслуги», «За оборону Сталінграда» та ін. Однак
розповідати про війну не любив, бо вважав, що тоді
зіткнулися дві дуже схожі злочинно#політичні сис#
теми. На думку батька, рядового солдата тієї крива#
вої війни, було б правильним, щоб у цьому смер#
тельному двобої зійшлися Сталін і Гітлер, не втягу#

ючи замість себе чужі для них народи (Гітлер, як
відомо, був єврейсько#австрійського походження,
справжнє прізвище Сталіна — Джугашвілі сучасні
дослідники розшифровують як «син єврея»). Саме
величезним невдоволенням населення радянською
владою мій батько пояснював поразки перших двох
років війни. Лише коли всім стали відомі звірства
німецько#фашистських загарбників на окупованих
територіях, і прийшло усвідомлення того, що Друга
світова війна для слов'янських народів і Велика, і
Вітчизняна. Не знаю, може, хто і вмирав із заклика#
ми «За Сталіна!», але, наскільки я пам'ятаю роз#
повіді свого батька, люди помирали за свою, а не
сталінську Вітчизну. 

Тому мені, наприклад, зрозуміло, що вояки Ук#
раїнської повстанської армії, які воювали проти
гітлерівців і радянської армії, вважаючи її
сталінською, теж боронили свою Батьківщину і
поклали за неї свої життя. Люди хотіли бачити
країну вільною і від Гітлера, і від Сталіна, і від
інших політичних бандитів, захищаючи її зі
зброєю в руках. То хіба можна сьогодні не визна#
ти їхнього героїзму, їхнього щирого служіння
своїй Вітчизні і своєму народові? Ні, для них, як і
для мого батька, це була війна Вітчизняна.

— Як політика входила у Ваше життя? Чи
вважаєте себе публічним політиком? Чи не
відчуваєте внутрішнього дискомфорту між
ученим і політиком? 

— Раніше мені не могло і привидітися в страш#
ному сні, що я займатимуся політикою. Усвідом#
лення цієї необхідності прийшло поступово, коли
упродовж більш як десяти років нашої держав#
ності бачив, що влада стає дедалі неукраїнською,
ненажерливою, аморальною. До того ж зі ство#
реної мною МАУП щороку в це спаплюжене не#
українське життя виходить кілька тисяч випуск#
ників, яким треба допомогти відновлювати ук#
раїнську Україну. А додайте сюди дітей#сиріт,
інвалідів, пенсіонерів, викинутих владою наприз#
воляще, жалюгідний стан науки, культури, освіти,
що є основою національної духовності, єврейсь#
ко#олігархічне засилля, яке призвело у мирні ча#
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ду… Тому й довелося зайнятися політикою, яку
вкрай необхідно перетворити на українську. 

Що ж стосується публічності, то вона, на мою
думку, не може співіснувати з наукою, оскільки
остання потребує творчої самотності, певної
«кабінетності» й багатогодинної напруженої
праці. Це, так би мовити, солодка каторга кожно#

го науковця. Публічність, навпаки, потребує час#
то «пережовування» того, що вже відбулося, а та#
кож участі у різноманітних телешоу, де заправля#
ють неукраїнці на кшталт Піховшека, Борсюка,
Джангірова, Кисельова та ін. Можливо, публіч#
ність і потрібна сучасним політикам, оскільки це
трохи вгамовує їхнє відчуття власної меншовар#
тості, але до ефективного державного управління,
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чим і повинна займатися політика за визначен#
ням, це майже не має стосунку. Наприклад, давньо#
східні мудреці вважали, що найуспішнішим пра#
вителем є той, про кого його підлеглі знають тіль#
ки те, що він справді існує.

— Чого найбільше, на Ваш погляд, не виста�
чає нині вітчизняним політикам? Що послаб�
лює імідж нашої країни на міжнародній арені?

— Політика — це передусім знання того, яким
саме чином відбувається розвиток суспільства.
Знаючи це, неважко вживати й відповідні заходів.
Тому наука і політика в сучасному світі — взаємо#
пов'язані види діяльності. Нинішній світ — на по#
розі грандіозних змін, суть яких в епохальному
переході від панування матеріальних цінностей
до духовних, де головне місце належатиме куль#
турі, науці й освіті. Тому прихід науковців і
освітян у політику цілком закономірний. 

Сучасним вітчизняним політикам, як на мене,
не вистачає саме світоглядної освіченості. Вони
часто не розуміють, що відбувається у нинішньо#
му світі, внаслідок яких універсальних законів ру#
хається вперед суспільство, що треба робити за
цих «переломних» умов. Це по#перше. По#друге,
бракує моральності — основи і стрижня від#
повідальності, яка і робить людину політиком,
тобто державним і громадським діячем. По#третє,
бракує сміливості чесно і прямо вказувати на речі. 

А це шкідливо для державотворчої нації, це приз#
водить до капітуляції перед чужинцями, штрей#
кбрехерства та поступового зрадництва національ#
них інтересів. Усе це спрацьовує проти іміджу не
тільки нашої (а не «цієї», як полюбляє говорити
нинішній Президент) країни, а й самих політиків,
багатьох з яких люди вважають бездуховними, не#
порядними боягузами, які власний комфорт став#
лять вище від народного благополуччя. 

— Створення УКП — факт, безумовно, небу�
денний. Прокоментуйте стисло, чим відрізня�
тимуться українські «торі» від відомих уже в
історії англійських, німецьких, французьких,
румунських та інших консерваторів?

— Українські консерватори відрізняються від
усіх інших саме тим, що вони українські. Консер#
ватизм — передусім захист свого рідного, націо#
нального, неповторного, що становить основу ду#
ховного життя народу, основу основ його культу#
ри. Якщо це відібрати у нації — вона духовно заги#
не. Кодом усього національного, головною умо#
вою, без якої неможливе національне буття, є рідна
мова. Збереження та всебічний розвиток мови —
запорука збереження та всебічного розвитку нації.
Тому боротьба української титульної нації за дер#
жавну українську мову повинна бути постійною,
наполегливою і безстрашною, оскільки це бороть#
ба за саме існування українців на Божому світі.
Мова відродить національну свідомість, свідомість
— духовність, а остання зробить українську націю
непереможною. Тоді й влада в Україні буде ук#
раїнською, і працюватиме вона на Україну, і ми всі
пишатимемося такою владою. 

— Ви часто й гостро критикували попередню
владу. З Ваших публікацій у пресі очевидно: чи�
мало з того, що чинить нинішня влада, для Вас
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неприйнятне. Якою, на Ваш погляд, має бути
по�справжньому конструктивна опозиція?

— Коли «Український вибір», створений нами,
рішуче і безкомпромісно підтримав на президент#
ських перегонах кандидата від опозиції Віктора
Ющенка, ми цілком усвідомлювали, що це тільки
перехід до української влади і відхід від єврейсь#
ко#кучмівської. Ми, як і інші українці, бачили
найближче оточення пана Ющенка і розуміли, що
воно нічого спільного з українським вибором не
має. Ось скажіть мені: чим суттєво відрізняється
Порошенко від Медведчука, Зінченко від
Суркіса, Безсмертний від Табачника, Червоненко
від Звягільського, Зварич від Лавриновича,
Гурвіц від Боделана? Або які проукраїнські пора#
ди можуть надати новопризначені президентські
радники на кшталт Нємцова, Пасхавера, Черно#
вецького, Кантора, якщо вони через одного є гро#
мадянами Ізраїлю? Знаєте, що кажуть сьогодні
люди? Про те, що єврейським злочинцям
потрібно було два роки, щоб обсісти Кучму, і
менш як два місяці, аби обсісти Ющенка. 

Ворон ворону, як відомо, око не виклює. Нині,
наприклад, здійняли рейвах — мовляв, не може#
мо притягти за масштабне пограбування ук#
раїнського народу Бакая, який переховується в
Росії. Та поруч з вами ходять вулицями і Кучма,
і Медведчук, які саме керували тим «невлови#
мим» Бакаєм. Те саме стосується і Пінчука, і Ах#
метова, і Суркіса й багатьох інших. А як вам
повідомлення ТВЦ від 15 травня про затриман#
ня міністра Червоненка у його службовому
кабінеті співробітниками СБУ під час отриман#
ня ним хабара у три млн доларів? І що сталося?
Та нічого: Червоненко, завдячуючи заступницт#

ву Порошенка та Ющенка,
й надалі працює міністром,
а заступника голови СБУ
Скибинецького, який керу#
вав операцією із затриман#
ня хабарника Червоненка,
звільнено з усіх його посад.
Наразі Червоненко є зас#
тупником у «єврейських
справах» відомого шизоф#
реніка і злочинця Рабино#
вича, а своїм радником
призначив не менш відомо#
го у кримінальних колах
ділка — Пресмана. «Нашо#
українець» і ізраїльський
лобіст Гурвіц, який щойно
став мером Одеси, взяв собі
заступником «авторитета»
Ваху (Убірія), пов'язаного
з міжнародним злочинцем

Могилевичем. Тобто маємо нині справу з кла#
сичною єврейською мафією!

Невже ж про це не відомо Президентові Ющен#
ку? Та ні, очевидно, відомо. Бо інакше він не захи#
щав би спійманого на брехні і лобіюванні ко#
мерційних інтересів своєї дружини недовченого
міністра юстиції Зварича. Щоб міністерством юс#
тиції керував не юрист, та ще й схильна до шах#
райства людина — такої ганьби державна влада
ще не бачила!

З огляду на викладене, Українська Консерватив#
на партія не може вважати нинішнє президентське
оточення проукраїнським, скоріше навпаки — це
зловісна «п'ята колона», яка вкотре намагається
зрадити національні інтереси. Тому позиція нашої
партії в цьому питанні чітка — безкомпромісна бо#
ротьба доти, доки в Україні запанує українська на#
родна влада, здатна припинити чужинсько#зрад#
ницький вплив на українські справи.

— На перші кроки УКП уже зважають навіть
державні чиновники, у неї з'являється дедалі
більше симпатиків. Однак і недругів вистачає.
Не випадково дехто з них звертається до
Мін'юсту з вимогою скасувати реєстрацію Ук�
раїнської Консервативної партії...

— Звертаються до Мін'юсту такі ж брехуни, як і
керівник цього відомства. Це виключно єврейські
расисти та нацисти, яким кортить остаточно захо#
пити владу в християнській Україні. Суміш
єврейських нацистських, кримінальних і шах#
райських ділків — оце і вся «опозиція» українсь#
ким консерваторам. Цих негідників і моральних
виродків традиційно підтримують сіоністські
США та расистський Ізраїль — оплот сучасного
фашизму, на що вказує багато дослідників.
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Людство вже переживало таке, коли нацизм став
державною ідеологією гітлерівської Німеччини, її
посольства легітимно діяли в усіх країнах, а
керівники інших держав запопадливо бігали пе#
ред єврейсько#австрійським маніяком Гітлером,
доки той не знищив близько 70 млн (!) людей.
Нині відбувається те саме: сіонізм як форму
єврейського расизму в Ізраїлі схвалено як дер#
жавну ідеологію; цей ідеологічний зловісний не#
потріб поширюється світом через ізраїльські по#
сольства та єврейсько#злочинні організації, а но#
вий маніяк Шарон відкрито заявляє про свою го#
товність розпочати вже Третю світову війну. 

— Розкажіть про молодіжне крило УКП, про
те, яке місце має зайняти молодь у розбудові
партії?

— Молодь — це завжди майбутнє, тому їй
приділяється особлива увага. Зрештою, усе, що
ми робимо, ми робимо для них — наших наступ#
ників, а потім вони вже робитимуть все від них за#
лежне для своїх наступників. Так і відбувається
живий зв'язок поколінь, які становлять єдиний
національний організм. Ми намагаємося вихову#
вати українську молодь у великій пошані до своїх
славетних пращурів, національних традицій, ви#
сокодуховної української культури й народної мо#
ралі. І це, на мою думку, вдається. Відроджується
духовність, національна свідомість, гордість за
свій народ і відповідальність за його майбутнє.
Сприяє цьому повернення славетних козацьких
традицій, поширення молодіжного самоврядуван#
ня, різноманітні культурно#просвітницькі заходи
та спортивні змагання. У нас зростає дуже талано#
вита, патріотична, духовно і фізично розвинута
молодь, яка житиме і діятиме після нас на благо
своєї України. Я пишаюся українською молоддю і
вірю, що вона зробить більше і краще за наше по#
коління, оскільки більшу частину свого життя
житиме в незалежній Українській державі.

— Ваш прогноз на найближчі роки. Чого чека�
ти в економічному і культурному житті?
Яким може бути перегрупування політичних
сил з огляду на парламентські вибори�2006 і
вибори до місцевих рад?

— Прогноз — це передусім вияв тенденцій світо#
вого та національного розвитку, на аналізі яких і бу#
дуються ті чи інші передбачення. Світова тенденція
полягає в тому, що ідеології соціалізму та лібе#
ралізму поступово сходять з історичної сцени, а
замість них на планеті посилюється патріотизм, що
уособлюється завжди в ідеології національного кон#
серватизму. Дуже прогнозованим є близький крах
США — штучної наддержави тоталітарно#лібераль#
ного штибу, яка повторить історію СРСР — такої ж
штучної тоталітарно#соціалістичної імперії. 

У Європі домінування романо#германського
світу з часом поступиться слов'янському, який
найбільше відповідає умовам і вимогам духовної
доби у розвитку людства. Серед домінуючого
слов'янського етносу одне з провідних місць по#
сяде Україна — оплот і батьківщина не тільки
слов'янського, а й усього індоєвропейського родо#
воду. Однак усе це буде, якщо українці запрова#
дять на своїх теренах етнократію, тобто переваж#
но українську владу, яка проводитиме політику
етноцентризму, суть якої полягає в абсолютній
пріоритетності національних інтересів. А для цьо#
го необхідно відновити етносоціальну структуру,
нашу «соціальну піраміду», щоб її верхні рівні
займали не чужинські зрадники та злочинці, як
нині, а українські патріоти. Ось тоді ми і зможемо
сказати, що наше майбутнє — у наших руках. То#
му голосувати на парламентських виборах треба
тільки за українські патріотичні партії консерва#
тивного спрямування. Почнемо встановлення ук#
раїнської влади з українського парламенту!

— Як би Ви підсумували сьогоднішню розмову?
— Коротко: служитимемо Богові й Україні!

Інтерв’ю
номера
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Глобалізація разюче вплинула на по#
ведінку держав — головних акторів, [слід
зазначити, що визначення актор походить
від дієслова діяти (to act — англ.)], на
міжнародній арені. Серед факторів гло#
балізації, що впливають на зміну по#
ведінки, передусім називають економічну
глобалізацію — значне прискорення еко#
номічної діяльності, швидкісні інфор#
маційні, фінансові потоки, рух людських
ресурсів, товарів і послуг через
національні кордони. Як один із негатив#
них наслідків глобалізації, відзначають

дедалі більший розрив між багатими і бідними країнами, ціли#
ми регіонами або навіть континентами, причому відсталі дер#
жави, за найпесимістичнішими оцінками, втрачають навіть
шанс коли#небудь наздогнати розвинуті. Як висловився екс#
президент США Джиммі Картер, багаті не просто мало знають
про бідних, а й прагнуть знати про них іще менше [1]. 

Іншим чинником глобалізації є просування в світі ідей де#
мократії та поваги до прав людини як універсальних людських
цінностей. В умовах інформаційної революції диктаторські ре#
жими вже не можуть цілком контролювати інформаційні по#
токи з метою попередження обміну серед громадян небажана#
ми для режиму ідеями та судженнями. До поняття демократії
зазвичай включають верховенство закону, повагу до права на
висловлення власної думки, свободу зібрань та об’єднання
громадян, розподіл повноважень між гілками влади, незалеж#
ний суд, регулярні вільні вибори. 

Попри зростання взаємозалежності в економічній площині,
дедалі відчутнішими є тенденції фрагментації та регіона#
лізації. Національні держави, переконуючись у недієздатності
світових організацій (ООН, Світовий банк, Міжнародний ва#
лютний фонд), неспроможності вирішити регіональні пробле#
ми воєн, бідності, репресій тощо або через власні політичні та
економічні інтереси спрямовують активні зусилля на створен#
ня і підтримку регіональних організацій, здатних відстоювати
такі інтереси. Що ж до зростання регіональної взаємозалеж#
ності, то, підсумовуючи оцінки дослідників, директор Півден#
но#Африканського інституту міжнародних відносин Грег
Міллс зазначає, що через неспроможність націй#держав кож#
ної окремо забезпечити зростаючі потреби в підвищенні доб#
робуту, вони вдаються до регіонального об'єднання [2]. Нині
серед прикладів такої регіональної інтеграції із різним ступе#
нем розвитку слід назвати Європейський Союз, який дедалі
більше набирає ознак федеративної держави; Африканський
Союз, який об'єднав держави цілого континенту задля подо#
лання бідності і припинення воєн. Дієвості прагнуть надати
досі аморфній Лізі арабських держав. Цілу низку економічних
структур та політичних груп створили країни Південної Аме#
рики. На теренах колишнього Радянського Союзу змагаються
іще на рівні декларацій висунута Росією концепція Єдиного
економічного простору (ЄЕП) та майже як альтернатива —
ідея структури ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдо#
ва). У цій групі дедалі різкіше звучать заяви про безперспек#
тивність подальшого існування СНД.

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних
наук, доцент
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Майже одностайні аналітики і в оцінці того, що
період перебування США в іпостасі єдиної супер#
держави після припинення існування СРСР
(«Слово Америки беззаперечне», — так визначив
цю поведінку в одній із статей Збігнев Бжезинсь#
кий), тобто однополярного світу, швидко
закінчується. Свідченням цього є дедалі ак#
тивніша позиція на міжнародній арені Росії, Ки#

таю, Індії, згадуваних регіональних груп держав
та міждержавних політичних організацій. Амери#
канський дослідник Еммануїл Валлерстейн вису#
ває три геополітичні сценарії найближчого май#
бутнього: «Перший стосуватиметься економічно#
го змагання між Європою та Східною Азією за
провідну роль у накопиченні капіталу в наступні
десятиліття. Ступінь політичної згоди, якої до#

Економіка
і  політика

НОВІ АКЦЕНТИ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:

ІНФОРМАЦІЙНО�

КОМУНІКАЦІЙНИЙ

АСПЕКТ
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сягнуть Європа та Східна Азія (кожна осібно),
найвідчутніше вплине на результат цього  змаган#
ня. Другий [сценарій] — це боротьба таких собі
середніх економічних сил, які є також регіональ#
ними гігантами — серед них Індія, Бразилія,
Південна Африка — за утримання власного ба#
лансу та відстоювання своєї ролі (та ролі своїх
альянсів) на цій новій геополітичній арені.Третій —
це наскільки Сполучені Штати виявляться здат#
ними пристосуватися до нових реалій, в яких їхня

реальна і відчутна роль буде помітно меншою, ніж
зараз» [3]. 

Чи існує в Україні чітке бачення власного місця
у нових геополітичних реаліях? Сформулюємо
навіть категоричніше: з ким ми дружимо і проти
кого? Яких цілей прагнемо і яких результатів
очікуємо в найближчих і віддаленіших перспек#
тивах? Наскільки точно і недвозначно нове ук#
раїнське керівництво артикулює свій зовнішньо#
політичний курс? Наскільки вдало він пояснює
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свої дії українській громадськості та зовнішньому
світу?

Згадані питання і будуть розглянуті в цій статті,
покликаній проаналізувати методом дискурс#
аналізу перші кроки нового Президента та уряду
на міжнародній арені, їхній інформаційний резо#
нанс та зворотню реакцію на ці дії. 

ПРОГОЛОШЕНІ НАМІРИ
«Нові акценти у зовнішній політиці України» —

так визначає Міністерство закордонних справ Ук#
раїни досить несподівані кроки на зовнішньо#
політичній арені упродовж перших ста днів пре#
зидентства Віктора Ющенка. 

Очевидно, що виконавча гілка утрималася від
проголошення «нової зовнішньої політики».
Оскільки, за ст. 85#5 Конституції України, Вер#
ховна Рада «визначає засади зовнішньої політи#
ки», тоді як Президент (ст. 106#3) «здійснює
керівництво зовнішньополітичною діяльністю
держави, веде переговори та укладає міжнародні
договори України», а Кабінет Міністрів (ст.115#1)
«здійснює зовнішню політику».

Засади свого зовнішньополітичного курсу Пре#
зидент Віктор Ющенко оголосив на Майдані Не#
залежності в Києві у зверненні до українського
народу у день інавгурації 23 січня ц. р.: «Ми буде#
мо сучасною нацією — у динамічному глобально#
му світі станемо рівними серед рівних (...) Ук#
раїнці посядуть гідне місце у спільноті народів.
Україна не буде ні буфером, ні полем чиїхось зма#
гань. Ми готові поважати інтереси інших держав.
Але для мене, як і для вас, національні інтереси
України є понад усе! 

Ми добром і повагою вітаємо всіх наших сусідів і
на Сході, і на Заході. Я буду все робити для розвит#
ку стабільного співробітництва з усіма країнами.
Україна стане надійним партнером у боротьбі зі
старими і новими загрозами: тиранією, війною,
бідністю, природними лихами і тероризмом. Спіль#
ний пошук шляхів до безпеки і процвітання — це і
українська відповідальність. Ми готові до неї. 

Наш шлях у майбутнє — це шлях, яким іде
Об'єднана Європа. Ми з її народами належимо до
однієї цивілізації, поділяємо одні цінності.
Історія, економічні перспективи, інтереси людей
дають чітку відповідь на питання — де нам шука#
ти свою долю. Наше місце — в Європейському
Союзі. Моя мета — Україна в Об'єднаній Європі. 

У Європі — історичний шанс України розкрити
свої можливості. Наша національна стратегія —
йти до мети сміливо, прямо і наполегливо. Євро#
пейські стандарти стануть нормою у соціальному
житті, економіці і українській політиці. Кожен
крок до Європи — це нові можливості для
мільйонів українців. 

Ще недавно вступ до Євросоюзу багатьом зда#
вався дуже далекою перспективою. Але вільні
європейські народи не раз прискорювали час.
Символами швидких змін стали уламки
Берлінської стіни, круглий стіл у Варшаві і наш
Майдан у Києві. Україна відкриває історію Євро#
пи третього тисячоліття. Ми — вже не узбіччя
Європи. Ми знаходимось у центрі Європи» [4]. 

Таким чином, Президент проголосив пріоритет
національних інтересів України і водночас заявив
про мету вступу до Європейського Союзу.

Основою зовнішньополітичної діяльності виз#
начено європейську та євроатлантичну інтег#
рацію і в документі «Пріоритетні завдання
Міністерства закордонних справ України на
2005 р.» [4]: «В основі євроінтеграційних дій Ук#
раїни повинен стояти План дій Україна — ЄС, що
має адекватно відповідати сучасним реаліям на#
ших відносин з ЄС і містити завдання, реалізація
яких виведе Україну на якісно новий рівень
відносин з цією організацією. МЗС продовжува#
тиме активну політико#дипломатичну роботу,
щоб забезпечити досягнення конкретних, поетап#
них результатів у переговорному процесі з ЄС.
Поточними індикаторами поступу цієї роботи має
стати втілення таких цілей, як набуття Україною
статусу держави з ринковою економікою, завер#
шення переговорів про вступ України до СОТ і
початок роботи над створенням зони вільної
торгівлі між Україною і ЄС. Українська дипло#
матія зосередиться на встановленні якісно нових,
динамічних і взаємовигідних відносин з Брюссе#
лем, Лондоном, Парижем, Берліном, Римом і
всіма європейськими столицями, зацікавленими
у зміцненні загальноєвропейського політичного,
економічного, культурного і безпекового просто#
ру(...) У цьому контексті українська дипломатич#
на служба послідовно дбатиме про розвиток
тісного співробітництва держави з Північноат#
лантичним альянсом. Це передбачатиме системну
роботу як на політичному рівні, так і на рівні без#
пеки».

Окремим завданням МЗС визначив зовнішньо#
економічну активність як «гарантію процвітання
держави, її енергетичної безпеки, створення но#
вих робочих місць»: «В умовах ринкової еко#
номіки місія Міністерства закордонних справ —
допомогти українським виробникам встановити
контакт із зарубіжними партнерами, а також
сприяти в приході іноземного капіталу в нашу
державу. МЗС надаватиме системну підтримку
розвитку та зміцненню національного виробничо#
го потенціалу шляхом забезпечення позитивного
іміджу та інвестиційної привабливості України.
Дипломати візьмуть участь в організації спеціа#
лізованих міжнародних конференцій, зокрема в
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інвестиційному форумі “Український Давос”; у
просуванні вітчизняних ноу#хау і послуг на нові
ринки збуту, насамперед у сферах авіа# та судно#
будування, космічних досліджень, інформатики.
Зважаючи на значну залежність України від одно#
го джерела постачання енергоносіїв, пріоритетом
має стати диверсифікація шляхів і джерел їх над#
ходження в Україну. МЗС сприятиме вирішенню
цього питання через підтримку українських
профільних компаній в роботі як на ринках країн
Перської затоки та Африки, так і інших регіонів».

На своїй першій прес#конфренції для засобів
масової інформації міністр закордонних справ
Борис Тарасюк, оголосивши про «формулу ново#
го Тарасюка», заявив: «В основі наших дій будуть
лише національні інтереси. Наша політика буде ні
“прозахідною”, ні “просхідною”, а “проукраїнсь#
кою”. Перш за все це будуть інтереси українсько#
го громадянина, його бажання жити в спокійному
і доброзичливому навколишньому середовищі. У
нас є конкретні завдання, які полягають в наступ#
ному. 

По#перше. Необхідно втілити в життя цілісну
концепцію добросусідства. Насамперед йдеться
про Російську Федерацію. Президент України
Віктор Ющенко поставив конкретні завдання пе#
ред зовнішньополітичним відомством. Як
підкреслив Президент, Європа не чекає Україну з
трьома валізами проблемних відносин з РФ. Ми
не бачимо альтернативи зміцненню добросусідсь#
ких, конструктивних, партнерських взаємин з
Російською Федерацією. Моя настанова чітка —
робити все можливе, щоб атмосфера цих відносин
була конструктивною. 

Безперечно, не можу не згадати і про взаємини
стратегічного партнерства з Варшавою. Унікаль#
ний приклад співробітництва має бути переведе#
ний і на інші сусідні з Україною держави. Це
Угорщина, Словаччина, Білорусь, Туреччина, Ру#
мунія, Молдова. 

По#друге. Пріоритетним завданням буде євро#
пейська та євроатлантична інтеграція. Ми будемо
відходити від декларативності і переходитимемо
до конструктивних заходів задля того, щоб наші
партнери пересвідчувалися в тому, що постала но#
ва Україна, постав новий партнер. 

По#третє. Ми проводитимемо активну регіо#
нальну політику, використовуючи вигідне гео#
політичне, стратегічне розташування України.
Україна повинна набути статусу регіонального
лідера внаслідок проведення такої регіональної
політики. 

По#четверте. Робитимемо все для того, щоб
відновити стратегічне партнерство зі Сполучени#
ми Штатами Америки і систематизувати відноси#
ни з цією провідною країною світу. Діалог між Ук#

раїною та США матиме особливе значення для
України. 

По#п'яте. Продовжуватиметься активна міжна#
родна діяльність в рамках ООН, ОБСЄ, Ради
Європи. Ми братимемо активну участь в подо#
ланні та боротьбі з глобальними викликами, врегу#
люванні заморожених конфліктів. Особливий на#
голос буде зроблено на врегулюванні
придністровської проблеми в Республіці Молдова. 

Ми зацікавлені в розвитку економічних,
політичних взаємин з країнами віддалених
регіонів Азії, Африки та Латинської Америки» [4]. 

Підсумовуючи, можна визначити такі
зовнішньополітичні цілі нового українського
керівництва (за ступенем амбітності проголоше#
них намірів):

1) набуття статусу регіонального лідера;
2) інтеграція до європейських та євроатлантич#

них структур;
3) стратегічне партнерство із США як із

«провідною державою»;
4) стратегічне партнерство з Польщею та підви#

щення до такого ж рівня відносин із іншими
країнами#сусідами;

5) концепція добросусідства із Російською Фе#
дерацією.

Щодо відносин із Росією, то вже через два дні
українське керівництво оголосило ідею «відносин
у трикутнику Європейський Союз — Україна —
Російська Федерація» із умовою, що цей «трикут#
ник віднині стане рівностороннім», оскільки «Ук#
раїна — не полігон геополітичних змагань між ЄС,
США та Росією» [5]. 

Одразу відзначимо, заявка на роль регіонально#
го лідера викликає чимало запитань. Оскільки,
виявляється, на це відверто претендує принаймні
одна сусідня держава. Як писала впливова фран#
цузька газета, «Чорне море стане новим Серед#
земноморським», впевнено заявляв президент
Румунії Трян Башеску у березні, через три місяці
після перемоги, до якої він прийшов під помаран#
чевим прапором подібно до свого українського
колеги Віктора Ющенка. Заявивши, що він віддає
перевагу вісі Вашингтон — Лондон — Бухарест,
румунський президент висловлює намір стати по#
середником між країнами ГУАМу, НАТО та Євро#
союзом (...) У цьому новому контексті Румунія,
котра якраз оголосила про розміщення чотирьох
американських військових баз на румунському
узбережжі Чорного моря, стала об’єктом найбіль#
шої зцікавленості США» [6]. За даними газети,
саме американські неоконсерватори — або ж «яст#
руби», на рахунку яких війна в Іраку — підтриму#
ють румунського президента. Курує країну такий
собі Брюс Джексон, формально голова організації
«Комітет США з питань НАТО», за даними газе#
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ти, до правоконсервативної аналітичної групи під
назвою «Проект для Нового американського
століття». Про роль Румунії як лідера регіону
Джексон говорив на слуханнях у Сенаті США.

Серед першочергових кроків Україна оголосила
і про висунення власного плану врегулювання
придністровської проблеми. Причому, міністр
Б. Тарасюк висловився категорично негативно
про режим у Тирасполі: «Для України При#
дністров'я — це “чорна дірка” Європи по сусідству
з нами, нашими кордонами, де злидарюють сотні
тисяч і збагачуються одиниці. Це одне з найваж#
ливіших питань національної безпеки України.
Впевнений, що і Росії стратегічно невигідне існу#
вання цього та інших маріонеткових режимів, які
стоять на заваді створенню об'єднаної Європи без
ліній поділу, без подвійних стандартів» [6]. 

Не менш гостро міністр висловився і на адресу
Білорусі, хоча і не назвав її: «Настав час чесно
визнати, що в Європі залишилася одна закрита
авторитарна країна» [6].

ЧИ Є МОРАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВ 
НОВИМ ЧИННИКОМ У ЗОВНІШНІЙ
ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Проблема моралі у зовнішній політиці або мо#
ральності цієї політики активно дискутується ос#
танні п’ятдесят років. Точкою відліку можна вва#
жати поділ Європи на «комуністичний Схід» та
«вільний Захід», встановлення «залізної завіси»
та оголошення «холодної війни». Звернімо увагу
на ці терміни, які ввели в обіг політики, і які
після цього міцно утвердилися у медіа#лекси#
коні.

Мораль у політиці можна розглядати як:
а) систему визначених принципів та норм по#

ведінки;
б) універсальні принципи, прийнятні для біль#

шості членів суспільства;
в) не просто правила, а вимоги, що їх необхідно

виконувати.
Проблему взаємовідносин політики і моралі на#

магалися вирішити ще Платон, Арістотель, Фома
Аквінський, а також Макіавеллі, Кант, Гегель та
інші. Судження були часом полярні: мораль або
домінувала над політичною доцільністю, або її
повністю підпорядкували політичній меті, або ж
ці дві категорії розглядалися як несумісні чи про#
тилежні. 

На початку ХХ століття виникли дві течії в
політичній практиці європейських держав, які
визначають як ліберальну та реалістичну. Дис#
кусія між представниками цих течій, що триває й
нині, зосереджена на трьох питаннях:

1. Що таке мораль у дипломатії? 
2. Як концепція прав людини співіснує із

зовнішньополітичними завданнями держави?
3. Нарешті, чию правоту підтверджує перебіг

історії: лібералів чи реалістів?
Ліберали переконують, що історія на боці дот#

римання універсальних прав людини і що західні
демократії (передусім США та Британія) по#
винні бути рушійною силою у вирішенні цієї
проблеми. Для лібералів не існує різниці між мо#
раллю особи та мораллю суспільства. Те, що не є
прийнятним у діях особи, не є прийнятним і для
дій держави. У Британії першим речником цих
ідей був лідер ліберальної партії Вільям Айворд
Гледстоун. У 1876 р. його приголомшили
повідомлення про звірства турків в окупованій
Болгарії. Гледстоун ініцюював та очолив широку
пропагандистську кампанію у вигляді демон#
страцій і серій газетних памфлетів за європейсь#
ку інтервенцію на Балкани. Головним опонентом
Гледстоуна був прем’єр#міністр консервативного
уряду Бенджамін Дізраелі, прихильник іншої
течії — реалізму у зовнішній політиці. Поза очі
Дізраелі називав Гледстоуна «непринциповим
маньяком», а на публіці всіляко спростовував га#
зетні публікації про жорстокість турецьких оку#
пантів. Головним аргументом Дізраелі були
національні інтереси Британії (на переконання
американського історика Шлезінгера, категорія
«національні інтереси» є надійним компасом у
міжнародній політиці). Уряд Дізраелі виправдо#
вував поблажливе ставлення до Туреччини не#
обхідністю протистояти військово#політичній
машині Росії. Британський посол у Туреччині
усіляко наполягав на думці, що британські інте#
реси «не повинні страждати від сумнівів, скільки
людей загинуло: 10 тисяч чи 20 тисяч» [7]. 

У сучасній американській політиці президент
Джиммі Картер першим відкрито проголосив
пріоритет прав людини і дистанціював Америку
від найбільш одіозних режимів — союзників
(«клієнтів») США. Але їхнє подальше повалення
опоненти Картера назвали свідченням слабкості
його зовнішньої політики та помилковості
пріоритетів прав людини у зовнішній політиці
взагалі. Тому перемогу Рональда Рейгана сприй#
мали як поверенення до влади реалістів.

Із проблемою моралі у зовнішній політиці тісно
пов'язана і проблема «подвійних стандартів»,  до
яких вдаються провідні держави у ставленні до
недемократичних режимів, беручи під захист со#
юзників (або поблажливо до них ставлячись) та
запроваджуючи санкції та обструкції до своїх
противників. У цьому контексті дослідники тра#
диційно наводять численні приклади «подвійних
стандартів» політики Франції та Британії щодо
своїх колишніх колоній. 

Цікаво, що напередодні американсько#бри#
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танської інтервенції в Ірак 2002 р. у дискусію
лібералів і реалістів вступила тоді ще радник аме#
риканського президента із питань національної
безпеки, а нині держсекретар Кондоліза Райс (во#
на змінила на цій посаді поміркованого Коліна
Павела), яка намагалася переконати про існуван#
ня суто морального чинника в американській
інтервенції та окупації Іраку. Але її аргументи
серйозно ніхто не сприйняв, і зрозуміло чому.

Водночас, як справедливо зазначає південноаф#
риканський дослідник Грег Міллс, «комбінація мо#
ралі із прагматичними завданнями зовнішньої
політики становить проблему для будь#якої держа#
ви» [8], а на прикладі дипломатії власної країни
після повалення расистського режиму апартеїду
доводить, що «був (і буде в майбутньому) ступінь
напруги між вимогами моралі, що дає народження
новій нації, та потребами “реальполітік” у вироб#
ленні та реалізації зовнішньої політики» [8, p. 298].

Вже згадані вище перші заяви нового українсь#
кого керівництва засвідчили про прагнення внес#
ти «моральний імператив» у зовнішню політику. І
невдовзі МЗС України вдався до перших кроків.

У спільній декларації президентів Ющенка і
Буша у Вашингтоні під час робочого візиту до
США українського лідера на початку квітня ц. р.
сторони проголосили, що разом підтримувати#
муть просування свободи в Білорусі та на Кубі.
Цікаво, що в англійському тексті на вебсайті пер#
шою у переліку стояла Білорусь. Натомість, у пе#
рекладі українською, розміщений на вебсайті по#
сольства США в Києві, першою поставили Кубу.
Ця сентенція викликала справжній скандал у
відносинах Києва і Гавани. Урядова делегація Ку#
би, яка якраз перебувала в Києві, на знак протес#
ту перервала візит і відлетіла до Гавани. Кубинсь#
ка сторона передала МЗС України ноту протесту.
Заступник міністра закордонних справ Куби Гу#
меліо Кабайєро назвав «зрадою» поведінку
керівництва України [9]. Сталася і трагедія. Після
отримання ноти в МЗС Куби Посол України, ві#
домий вчений і справжній ентузіаст українсько#
кубинського співробітництва, Вадим Пащук по#
мер внаслідок інфаркту. Офіційний Київ спершу
намагався залагодити конфлікт. У Міністерстві
закордонних справ України запевнили, що високо
цінують дружбу із Кубою, і тому саме як «друзі
відверто говорять про проблеми» (як сказано в
коментарі МЗС). Але заступник міністра Олег
Шамшур вже говорив викликаному до МЗС ку#
бинському послові Хуліо Гармендія, що реакція
Куби «неадекватна» [4]. Скандал стався тоді, ко#
ли на самій Кубі міністр охорони здоров'я Ук#
раїни Микола Поліщук дякував за безкоштовне
лікування близько 20 тисяч українських дітей
упродовж 15 років в рамках програми «Діти Чор#

нобиля». Представниця Міністерства охорони
здоров'я України Раїса Мавсеєнко заявила жур#
налістам, що «у світі немає іншої настільки ре#
зультативної програми, що дала дітям нову
надію». Як повідомляла прес#служба вітчизняно#
го Міністерства охорони здоров'я, Микола
Поліщук (до речі, до призначення міністром був
депутатом фракції «Наша Україна»), зокрема зая#
вив: «Скільки пам'ятаю, наша країна підтримува#
ла щирі відносини з вільною Кубою. Свого часу
ми були раді й горді за дружній народ, який заво#
ював свободу, чия країна стала першою й досі єди#
ною в західній півкулі соціалістичною державою.
Ми підтримували Республіку Куба у важкі часи
Карибської кризи, надавали матеріально#тех#
нічну, гуманітарну й освітню допомогу братсько#
му народу, відстоювали його інтереси перед світо#
вою спільнотою» [10].

А спікер Верховної Ради Володимир Литвин у
Києві запевняв кубинську урядову делегацію, що
Україна буде підтримувати Кубу у міжнародних
організаціях. 

Показово, що кубинські дипломати пояснюва#
ли, що не проти обговорення будь#яких проблем,
але Україна до того ніколи не ставила це питання
для обговорення власне із самою Кубою. І тут
дійсно можна запитати, чому для того, щоб вису#
нути вимоги моральної площини, офіційному
Києву знадобилося робити це у зв'язці із США,
які десятиліттями здійснюють економічну блока#
ду Куби, що неодноразово засуджувалося міжна#
родною спільнотою, а не разом із Європейським
Союзом, про гармонізацію політики з яким багато
говорять урядовці, який якраз перед подіями
повністю нормалізував відносини із Гаваною і до#
мовився про діалог щодо стану із правами люди#
ни на острові.

Подальші події підтвердили побоювання ку#
бинців, що скандальна сентенція в спільній заяві
Буша і Ющенка була невипадковою і пов'язана з
намаганнями США провести в Комісії ООН з
прав людини 14 квітня ц. р. резолюцію із засуд#
женням Гавани. До речі, представник України в
цій комісії займає посаду заступника голови. Тра#
диційно український представник роками голосу#
вав проти спроб провести антикубинські резо#
люції (і всі вони провалювалися). Як говорили
тоді автору на правах анонімності посвячені, в
світлі українсько#американської заяви Україна
утримається під час голосування.

Напередодні дня голосування МЗС України —
знову у жанрі коментаря — зазначив, що обіцянка
просувати свободу на Кубі і в Білорусі у спільній
заяві президентів України і США є «конкретним
відображенням нових зовнішньополітичних ак#
центів України». І попередило про «зміну позиції

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
6

/
2

0
0

5

Економіка
і  політика



15

делегації України на нинішній сесії Комісії ООН
з прав людини» [4]. Але 14 квітня Україна навіть
не утрималася, а проголосувала за прийняття ан#
тикубинської резолюції. Сама ж резолюція
пройшла із перевагою у чотири голоси — через те,
що кілька країн, які до того теж голосували проти
засудження Куби, цього разу утрималися. Проти
резолюції голосували, зокрема, Росія, а також такі
регіональні лідери як Китай, Південна Африка,
Малайзія. Як заявив після голосування представ#
ник Китаю Ша Зуканг, «США роками змушують
інші країни висувати такі резолюції і боротися за
них, тим самим ввергаючи Комісію в хаос» і «Ку#
ба втратила кілька голосів, але завоювала багато
людських сердець» [11]. 

Показово, що того ж дня Україна утрималася
під час голосування резолюції «Про ізраїльську
практику щодо прав палестинців на окупованих
палестинських територіях». Ця резолюція (і вона
пройшла завдяки більшості тих, хто проголосував
«за» — 29, «проти» — 10) «засудила Ізраїль за ви#
користання сили проти палестинських цивільних,
що призвело до великої кількості смертей, пора#
нень, масового руйнування помешкань, власності,
сільськогосподарських угідь (...) зобов'язала Вер#
ховного комісара ООН із прав людини вимагати
негайного звільнення затриманих палестинців,
включно з дітьми, жінками і хворими, та вимагати
розслідування відомих випадків тортур та пе#
реслідувань і притягнення до суду причетних до
цього ізраїльських офіцерів» [11]. 

Напевно, буде риторичним запитанням: чи
відповідає проголошеним «новим акцентам» у
зовнішній політиці, які нібито віднині ґрунтують#
ся на вимогах до інших держав поважати права
людини, рішення утриматися під час голосування
за резолюцію на захист прав окупованого палес#
тинського народу?

Ще у розпал «кубинського скандалу» міністр
Борис Тарасюк визнав, що сентенцію про «просу#
вання свободи» було включено за пропозицією
США. І на пряме запитання кореспондентки газе#
ти «День», чому для биття обрали Кубу, а не Турк#
меністан чи іншу країну, простодушно відповів:
«Річ у тім, що резолюцій з приводу названих вами
країн немає на розгляді Комісії з прав людини
ООН» [12]. Точніше було б сказати, тому що
США не висувають таких резолюцій. Дійсно, поп#
ри величезну кількість критичних публікацій у
світовій пресі та заяв правозахисних організацій,
режим у Туркменістані ніколи не наражався на
гнів Вашингтону. Ба більше, політика США до
Туркменбаші відверто сприятлива — ще у 1993 р.
США скасували щодо цієї країни поправку Джек#
сона — Веніка, про що Україна, до речі, принизли#
во благає роками, мало того, надали режим

найбільшого сприяння в торгівлі. І пояснення цьо#
му очевидне: Туркменістан не тільки має великі
запаси енергоносіїв, а відіграє важливу роль у
створенні та використанні транспортних кори#
дорів для енергоносіїв. Тобто прагматизм і розра#
хунок узяли гору над мораллю.

Не буде занадто категоричним підсумувати,
що українському керівництву не вдалося
віднайти згадану вище «комбінацію моралі із
прагматичними завданнями». Є очевидним, що
антикубинський демарш Києва було здійснено
на догоду Вашингтону із розрахунком отримати
позитивні відповіді на так званий «список
Ющенка» (перелік прохань, виголошений Пре#
зидентом у Конгресі США під час свого візиту):
від скасування дискримінаційної поправки
Джексона — Веніка до залучення України до 16
країн, переважно африканських, що отримують
американську допомогу «для подолання
злиднів».

(Далі буде)

Економіка
і  політика

Література

1. Із виступу Дж. Картера на конференції CNN 31

травня — 2 червня 2001 р. в Атланті.

2. Mills, Greg, 2000: The Wired World. South Africa,

Foreign Policy and Globalisation, The South African

Institute of International Affairs. P. 72–3.

3. Al Ahram, 7–13 April 2004.

4. Цит. за веб!сайтом Міністерства закордонних

справ України www.mfa.gov.ua.

5. Виступ Б. Тарасюка на конференції «Україна, Росія,

Європейський Союз: виклики та можливості для нових

відносин». — Київ, 10!го лютого ц. р. www.mfa.gov.ua.

6. Lе Monde, 5 Avril 2005.

7. Цит. за Economist, 12 April 1997. P. 25.

8. Mills, Greg, 2000. P. 263.

9. Новини 5!го каналу. www.5tv.com.ua

10. День, — 2005. — 7 квітня.

11. Цит. за: вебсайтом Коміссії ООН http://www.unhchr.!

ch/huricane/huricane.nsf/newsroom 

12. День. — 2005. — 9 квітня.



16

Світ упевнено йде в третє тисячоліття — час по#
зитивних і незворотних змін, заради яких
людство виважено і наполегливо почало працю#
вати ще в минулому столітті. Світове співтовари#
ство прагне єднання, інтеграції та поглиблення
об'єднавчих процесів між країнами#сусідами і
різними континентами. Європейські й азійські
держави вже не перший рік намагаються налаго#
дити взаємовигідні економічні, політичні та куль#
турні зв'язки. Серйозний прогрес став відчутним
у 90#х роках минулого століття. 1996 року було
створено Форум азійсько#європейського спів#

робітництва (ASEM — Asia — European Meeting)*.
Остання зустріч у межах АСЕМ (АСЕМ65) відбу#
лась нещодавно у В'єтнамі. Саме про це хочу роз#
повісти докладніше.

V саміт АСЕМ відбувся у м. Ханой, Соціалістич#
на Республіка В'єтнам (8–9 жовтня 2004 р.). Гасло
зустрічі було таким: «На шляху до реалістичніших
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П'ята зустріч країн!учасниць  

Наталія ЧАБАЛА,
референт Посольства Соціалістичної

Республіки В'єтнам в Україні

* Об'єднання є форумом, а не регламентованою організацією, діяльність АСЕМ в основно#
му зводиться до політичного діалогу і не завжди переходить у конкретні проекти, тому ос#
новна структура її — це система засідань. Основні засідання — це саміти. Їх учасники —
глави держав або урядів країн, які входять в АСЕМ, а також Глава Європейської Комісії.
Саміти відбуваються раз у 2 роки, почергово то в Європі, то в Азії. Уже відбулося п’ять та#
ких зустрічей найвищого рівня, а шоста має відбутися у Фінляндії у вересні 2006 року.

— крок до зближення 
Азії та Європи
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та істотніших азіатсько#європейських партнерсь#
ких відносин». Це був історичний саміт, тому що
вперше АСЕМ розширився з 26 до 39 членів.
Прийнято 13 нових учасників, серед яких 3
азійські країни (Камбоджа, Лаос і М'янма — члени
АСЕАН) та десять нових членів ЄС (Кіпр, Чехія,
Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Поль#
ща, Словаччина і Словенія).

У межах Форуму АСЕМ65 відбулося багато
різноманітних заходів: ІІІ Конференція азійсько#
європейських партнерів#парламентів, Народний
форум Азія — Європа, Азійсько#європейський
форум профспілок, ІХ Азійсько#європейський
форум підприємців, Семінар про досягнення і
перспективи азійсько#європейського співробіт#
ництва, Виставка#ярмарок сфери торгівлі, освіти,
туризму, Азійсько#європейський форум культур#
ного розмаїття й обміну, концерти азійських та
європейських мистецьких колективів, Тиждень
азійських та європейських фільмів.

На саміті була затверджена Декларація голови
форуму, уперше прийнята Ханойська декларація
про тісніші партнерські економічні відносини
між Європою й Азією, а також Декларація про
діалог культур, цивілізацій і напрямків у роботі
АСЕМ [7].

Прийнято девять пропозицій задля зміцнення
співробітництва між Європою й Азією: впровад#
ження телекомунікаційних та інформаційних тех#
нологій у розвиток трудових ресурсів і підвищення
їх можливостей; проведення семінару АСЕМ із пи#
тань азіатсько#європейського науково#техно#
логічного співробітництва, співробітництво з пи#
тань контролю і протидії поширенню СНІДу,
Азійсько#європейська торгово#інвестиційна вис#
тавка, установчі доку#
менти азійсько#євро#
пейського форуму
молодих керівників,
зміцнення безпеки в
азіатсько#європейсь#
кому регіоні, впро#
вадження другого
етапу Програми сти#
пендій ASEM DUO,
Діалог між релігіями,
Програма створення
азіатсько#європейсь#
кого дослідницько#
освітнього центру з
питань безтерміново#
го навчання. Оціню#
ючи АСЕМ65 у Ханої,
п р е м ' є р # м і н і с т р
В'єтнаму Фам Ван
Кхай зазначив: «Най#

вищий рівень АСЕМ — це найвищий рівень рішу#
чості і прагнення до змін із метою просування
партнерських відносини між Азією і Європою на
стадію істотнішого й ефективнішого співробіт#
ництва» [4].

Том Рое, радник#координатор з АСЕМ при Ге#
неральному департаменті зовнішніх відносин
Європейської Комісії з 2002 р., є одним із неба#
гатьох офіційних осіб, який ґрунтовно знає
діяльність АСЕМ, так виклав свої міркування з
приводу останнього саміту: «За останні декілька
років постало питання про розширення та вступ
Бірми (М'янми). Цю проблему вирішили на
засіданні європейських міністрів закордонних
справ 13 вересня: Бірма (М’янма) може бути
присутньою на саміті на рівні, що є нижчим за
главу держави чи парламенту. Це питання також
піднімалося упродовж саміту в Ханої 7–9 жовт#
ня 2004 року.

Європейська комісія є постійним координато#
ром АСЕМ і має чотири координатори: два в Азії і
два в Європі. В Європі — один постійний коорди#
натор — це Комісія, інший — країна, що головує в
ЄС (нині це Нідерланди), і змінюється що шість
місяців. З азійської сторони — одна країна з АСЕАН,
(нині це В'єтнам), інша — північно#західна, наразі
Японія. Потім буде Індонезія та Південна Корея.
Але Комісія є постійним координатором,
відповідає за секретаріат для європейської сторо#
ни. Такий секретаріат потрібен і азійській стороні.

Саміт відбувається що два роки (2002 — в Ко#
пенгагені, 2004 — в Ханої, 2006 — в Гельсінкі). Але
в період між самітами відбуваються зустрічі
міністрів закордонних справ, торгівлі та фінансів,
міністрів культури та освіти або охорони навко#
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лишнього середовища. Нижче цього рівня існу#
ють декілька зустрічей вищих чиновників упро#
довж року щодо АСЕМ, плюс десятки зустрічей на
рівні директорів та експертів, що створюють без#
зупинний політичний діалог між Азією та Євро#
пою в різних сферах. Наприклад, для опрацюван#
ня плану дій щодо сприяння торгівлі існує понад
десять робочих груп. Мало того, Фундація Азія#
Європа опікується справами суспільного розвит#
ку та питаннями культурного й інтелектуального
обмінів. У 2002 р. та 2003 р. ЕС приймав такі
зустрічі, в червні 2004 р. у м. Барселона.

Тому діалог в АСЕМ — глибокий багаторівневий
процес.

Розширення кола членів організації завжди вно#
сить зміни і проблеми в організаційний процес і
процес ефективного вироблення рішень. Так вийш#
ло з розширенням ЄС в 2004 р., коли приєдналися
нові десять країн#учасниць із числа країн Півден#
но#Східної Європи. Такі ж зміни відбудуться після
розширення АСЕМ, яке відбулося на Саміті в Ханої.
До АСЕМ приєдналися 3 азійські країни та 10 євро#
пейських з числа нових членів ЄС. Міністри закор#
донних справ країн#членів АСЕМ отримали завдан#
ня: модернізувати процес задля збереження не#
офіційного характеру організації.

В'єтнам добре підготувався до проведення саміту.
Такі думки звучали від багатьох учасників Ханойсь#
кого саміту. «Я впевнений, що організацією цієї
події в'єтнамці можуть пишатися. Їхня відданість
справі АСЕМ вражає», — констатував Том Рое. 

Саме бажання країни прийняти такий саміт є
показником волі і бажання суспільства, органів
державного управління, влади в цілому привер#
нути увагу до своєї країни і стати частиною
міжнародної спільноти. 

Зустріч у Ханої мала визначальну роль в азійсь#
ко#європейських відносинах. По#перше, було
вирішено складне питання — розширення АСЕМ.
Це засвідчило про розвинутість і продуманість
азійсько#європейського діалогу. Упродовж
декількох років тривала дискусія щодо питання
про вступ Бірми/М'янми, але нині члени АСЕМ
знайшли компроміс. Це питання ще обговорюва#
ли на саміті. Країни АСЕМ вміють порозумітися і
це можна вважати великим досягненням перего#
ворів.

Розвиток відносин Азії й Європи відбувається у
площині задекларованих трьох основних нап#
рямків взаємовідносин. 

Щодо політичних відносин, головною темою
буде принцип багатосторонніх відносин та рефор#
мування ООН. Орієнтуючись на дебати міністрів
закордонних справ у м. Кілдарі (Ірландія в квітні
2004 р.), глави держав у Ханої обговорювали ре#
формування ООН, а також урізноманітнення
підходів до вирішення економічних проблем,
проблем управління і безпеки. І це своєчасно,
оскільки більшість лідерів нещодавно поверну#
лись з Нью#Йорку із засідань Генеральної Асамб#
леї ООН. Існують важливі аспекти реорганізації
Ради Безпеки ООН. Високого рівня група рефор#
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мування ООН звітувала в грудні 2004 року. Та#
ким чином саміт АСЕМ є чудовою нагодою для де#
батів, щоб виявити, які нагальні питання потрібно
вирішувати разом Азії та Європі.

Щодо економічних відносин, лідери обговорю#
вали багато торговельних, фінансових питань,
відносини економічного партнерства та Декла#
рацію про ближче азійсько#європейське еко#
номічне партнерство.

Щодо культурних і суспільних відносин, цей
саміт зробив справжній стрибок уперед. «Після
багатьох дискусій про культури та цивілізації за
декілька минулих років, — говорить Пан Том Рое,
— ми нині уже обговорюємо низку таких практич#
них заходів, як освітні обміни, залучення
дослідницьких інститутів та діалоги з освітніх пи#
тань. Наприклад, Європейська Комісія надасть
100 млн євро як додаткове фінансування після
саміту для Азійсько#Європейських обмінів у
сфері вищої школи в межах програми Еразмус
Мундус (Erasmus Mundus Programme). Також ми
дійшли згоди щодо перспективи для розвитку
Фундації Азія#Європа в Сінгапурі.

Розвиток всестороннього діалогу між Азією та
Європою має багато перспектив, однак дослідни#
ки вважають, що начебто азійські країни більше
цікавляться діалогом, ніж європейські колеги.
Азійський інтерес є значним: це і розширення
ринку, знайомство з новими технологіями, вход#
ження у «велику політику», розширення
міграції. Справді, участь країн на рівні міністрів
є вищою з азійської сторони. Азійські країни
вбачають в АСЕМ механізм налагоджування
співробітництва. Для Європейського Союзу
АСЕМ — це налагодження двосторонніх відно#
син, регіональних програм та затвердження їх
угодами зі співпраці.

А що ж може стимулювати європейський інте#
рес до Азії? «Ми вважаємо, що АСЕМ — це діалог і

структура для координації політики.
Розширення АСЕМ до 39 членів може,
насправді, призвести до його розмиву і
некерованості», — вважає Том Рое.
Європейський Союз запропонував
заснувати робочі групи, щоб посилити
відповідальність координаторів, але
АСЕМ#партнери бажають співпрацю#
вати у повному складі, а це робить
процес прийняття рішень повіль#
нішим і може призвести до формаль#
ності у відносинах. Однак Ханойський
саміт довів, що глибоке осмислення
майбутнього процесу, структури та
відповідальності є актуальним і нині.
Було вирішено надати мандати
міністрам закордонних справ, щоб ті

рапортували на наступній зустрічі міністрів у
Кіото в Японії 2005 р. про офіційні позиції із цих
питань. Продовження обговорення буде на саміті
в Гельсінкі 2006 року.

Упродовж восьми років АСЕМ як міжнародний
азійсько#європейський форум є найбільшою
структурою, яка прагне підвищити рівень
міжнаціонального діалогу Азії та Європи в різних
сферах політики, економіки, культури, безпеки.
Учасники діалогу декларують і прагнуть поглиб#
лення відносин для впровадження в життя спіль#
них домовленостей. 
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Мілай А. О.

Кредитно6розрахункові операції 
Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204с. — Бібліогр.:с. 197–200.

У посібнику систематизовано і викладено основний матеріал, необхідний для вив#
чення курсу «Кредитно#розрахункові операції». Зокрема, розглянуто питання ор#
ганізації кредитного процесу в комерційному банку і здійснення безготівкових роз#
рахунків. Охарактеризовано види кредитів, управління ризиками кредитного порт#
феля банку, формування резервів на покриття ризиків, форми безготівкових розра#
хунків, особливості касового обслуговування клієнтів тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто бажає детальніше
ознайомитися з організацією банківської роботи зі здійснення безготівкових розра#
хунків і кредитних операцій.

Кузьменко Василь

Наука за біологічним принципом, або Дещо
про академічну мафію

К.: МАУП, 2004. — 160 с. — Бібліогр.: с. 110–116. — (Б�ка журн. "Персонал")

У цій книзі автор розкриває проблеми НАНУ, критикує кадрову політику,
авторитарний, диктаторський режим її керівництва, розвінчує нлагіатні афери
академіків і членкорів академії, грабіжницьку приватизацію на теренах установи,
наголошує на необхідних змінах організаційної системи академії.

Мілютіна К. Л.

Теорія та практика психологічного
тренінгу

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 192 с.: іл. — Бібліогр.: с. 180–184

У посібнику вміщено теоретичні положення та рекомендації, а також приклади різних
моделей тренінгової роботи. Матеріал посібника допоможе сформувати уявлення про
послідовність і специфіку дій тренера на різних етапах підготовки та проведення роботи з
групою.

Для студентів, які вивчають психологію, педагогіку, методику соціальної роботи, а
також на допомогу спеціалістам для тренінгової роботи під час навчання і перенавчання
персоналу та реалізації профілактичних програм.
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Дахно І. І.

Міжнародне приватне право
Навч. посіб. — 2�ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 312с.

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дис#
ципліни «Міжнародне приватне право». Поданий матеріал узгоджений з чинним за#
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У XXI ст. тероризм став
невід'ємною частиною полі#
тичних і економічних про#
цесів у світі і значно загрожує
громадській і національній
безпеці. Поодинокі прояви
переросли у масове явище. 

Нині тероризм — проблема
не лише для країн із політич#
ним, національним чи
релігійним розладом, — це
вже проблема Північної
Ірландії та Великої Британії,

Лівії та США, Палестини й Ізраїлю, це проблема
всієї світової спільноти. 

Терористичні акти у США 11 вересня 2001
року кардинально змінили характер загроз
міжнародній безпеці у світі. Вони продемон#

стрували можливість ураження значної кіль#
кості людей та об'єктів без застосування тра#
диційної зброї: викрадений літак, комп'ютерні
мережі, банківська або поштова система, засоби
масової інформації, тобто те, що не підходить
під визначення «зброя» у загальноприйнятому
значенні. 

Нині існує понад 100 визначень поняття «теро#
ризм», однак жодне з них не підтримане міжна#
родною спільнотою як загальновизнане.

Терміни «терор» і «тероризм» історично вжива#
ються в декількох аспектах, що відкриває простір
для довільного маніпулювання ними. Слово «те#
рор», що у перекладі з латинської мови дослівно
означає «страх, жах», вперше вжитий у політич#
ному лексиконі у Франції жирондинцями та
якобінцями, які об'єдналися для підготовки повс#
тання й повалення «за допомогою залякування та
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помилування» кабінету міністрів при королі Лю#
довіку XVI [12]. 

Першою терористичною групою в історії
людства була, певно, секта сікаріїв, яка діяла у
Палестині в 66–73 роках. н. е. Назва цієї секти по#
ходить від назви улюбленої зброї бойовиків угру#
повання, а саме короткого меча (сіки), який легко
можна було сховати під одягом. Тактика діяль#
ності сікаріїв спрямовувалась головним чином на
дії під час масових заходів. Вони вважали, що як#
раз натовп є темрявою завдяки своїй щільності,
давці і неможливості визначити, хто саме завдав
смертельного удару. «Темрява натовпу» була їх
улюбленим місцем здійснення терористичних
актів. Головними цілями сікаріїв були представ#
ники єгипетської і палестинської діаспори, які
виступали за налагодження дружніх стосунків із
Римською імперією. Уже в ті часи сікарії відрізня#
лися релігійним фанатизмом. У муках вони вба#
чали радість, вірили в те, що після повалення не#
нависного режиму народ звільниться від мук та
страждань [8].

У XI ст. Хасаном ас#Сабахом була створена
таємна секта ассасинів, назва якої стала си#
нонімом підступного вбивства. Вони вбивали
кожного, хто був іншого віросповідання або нама#
гався протистояти їм. 10 жовтня 1092 р. людина
Хасана ас#Сабаха вбила самого візира сельд#
жукського султана — Нізам аль#Мулька [12]. 

Саме ас#Сабах розробив ідеологічні підвалини
так званої терористичної «держави», яка не має
кордонів, чітко визначеної території. Володіння
цієї «держави» складалися з окремих замків#фор#
тець, які дуже важко було захопити, а людей
підкорити. 

Наприкінці XVIII й упродовж двох третин XIX ст.
поняття «терор» сприймалося у найширшому
значенні неподільно від його етимології (La ter6
reur — жах). Цим словом називали і відкрито на#
сильницьку форму диктатури, і практику однора#
зових політичних замахів. 

Із появою у XIX ст. опозиційних організацій,
які практикували систематичні замахи, поняття
«терор» і «тероризм» не поширюється на сферу
воєнних дій, а виділяється як характеристики
певного виду політичної боротьби. Ці поняття
конкретизуються і відокремлюються одне від од#
ного. Термін «тероризм» почали вживати на поз#
начення політичних вбивств, які практикують
опозиційні організації, а поняття «терор» закріпи#
лось за репресивними діями держави. 

Проаналізуємо, що нині розуміють під понят#
тям «тероризм». 

Енциклопедичні словники, зокрема і юридичні,
визначають у його міжнародному аспекті:

• тероризм міжнародний — насильницькі акти,

вчинені проти окремих громадян чи об'єктів, зок#
рема тих, що перебувають під захистом міжнарод#
ного права, вбивства глав іноземних держав та
урядів (їхніх дипломатичних представників),
підривання приміщень посольств і місій, предс#
тавництв організацій, штаб#квартир міжнародних
організацій, вибухи у громадських місцях, на ву#
лицях, аеропортах, вокзалах та ін. [13];

• тероризм міжнародний — сукупність суспіль#
но небезпечних у міжнародному масштабі діянь,
що тягнуть за собою невиправдану загибель лю#
дей, порушують нормальну дипломатичну діяль#
ність держав, їхніх представників й утруднюють
здійснення міжнародних контактів і зустрічей, а
також транспортних зв'язків між державами [14]; 

• тероризм — злочинна діяльність, яка вира#
жається в залякуванні населення та органів влади
з метою досягнення злочинних намірів [10]. 

Науковці України, зокрема В. Ємельянов, тлу#
мачать тероризм як загально небезпечні дії або
погроза ними, що вчинюються публічно, посяга#
ють на суспільну безпеку і спрямовані на створен#
ня в соціальній сфері обстановки страху, непокою,
пригніченості з метою прямого або непрямого
впливу на прийняття будь#якого рішення чи
відмови від нього в інтересах винних [7]. 

Відомий фахівець із питань вивчення терориз#
му Ю. Антонян вважає, що тероризм — це на�
сильство, яке містить загрозу іншого, ще більшо#
го насильства для того, щоб викликати паніку,
зруйнувати або порушити державний чи суспіль#
ний порядок, викликати страх, примусити про#
тивника прийняти бажане рішення, викликати
політичні та інші зміни [1].

С. Зелінський  у своїй праці намагається визна#
чити сутність сучасного тероризму: «Слід зазна#
чити, що за всю історію існування соціального фе#
номену тероризму значно змінився його зміст та
форми прояву, хоча сутність залишилась тією ж —
використання крайнього насильства або погрози
насильством для досягнення певних політичних,
релігійних чи інших публічних цілей, за наявності
основного конструктивного елементу — мотиву
злочинного терористичного діяння — залякуван#
ня державної влади, суспільства або його частини
[6]».

У контексті пошуків визначення тероризму у
міжнародному правовому полі 27 січня 1977 р. у
Страсбурзі було прийнято Європейську кон�
венцію про боротьбу з тероризмом.

У цій конвенції було домовлено вважати теро#
ристичними актами:

•правопорушення, що підпадають під дію Кон#
венції про боротьбу з незаконними актами, спря#
мованими проти безпеки цивільної авіації, підпи#
саної у Монреалі 23 вересня 1971 року; 
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• серйозні правопорушення із посяганням на
життя, фізичну недоторканість або свободу осіб,
що мають міжнародний захист, зокрема диплома#
тичних агентів; 

• правопорушення із викраденням, захоплен#
ням заложників або серйозним незаконним зат#
риманням; 

• правопорушення із застосуванням бомби, гра#
нати, ракети, автоматичної вогнепальної зброї або
листів чи пакетів із закладеним вибуховим прист#
роєм, якщо таке застосування створює небезпеку
для осіб; 

• замах на реалізацію будь#якого з наведених
вище правопорушень або участь як спільника осо#
би, яка намагається здійснити таке правопору#
шення; 

• правопорушення із застосуванням насильства
проти життя, фізичної недоторканості, проти
власності, якщо таке діяння створило колективну
небезпеку для осіб або свободи особи; 

• замах на здійснення будь#якого із наведених
вище правопорушень [4]. 

Окрім зазначеного, тероризм також трактують
як загрозу застосування насильства, яка спричи#

нює почуття страху як у окремих громадян, так і
загалом у суспільстві і розрахована на залякуван#
ня та породження недовіри до органів державної
влади у здатності протидіяти цим злочинним про#
явам. Саме таке визначення наведене на Міжна#
родній конференції із питань тероризму «Європа#
2000», яка відбулася у м. Києві у березні 1996 р.
[3]. 

Як уже зазначалось, сучасний тероризм — дуже
складне, структуроване явище, яке відображає
інтереси різних суспільно#політичних сил. Це дає
змогу по#різному підходити до вироблення
універсального визначення тероризму, що серйоз#
но перешкоджає пошуку оптимальних заходів
протидії та попередження терористичних виявів.

Найуніверсальнішим і найпоширенішим є тлу#
мачення американських дослідників В. Маллісо#
на і С. Маллісона: тероризм — «це систематичне
використання крайнього насильства та погрози
насильством для досягнення публічних і політич#
них цілей» [17].

Відомий керівник спецслужб ФРН Г. Нолан
запропонував таке визначення: «Тероризм не#
обхідно розуміти як вид боротьби, що в політич#



них цілях або з політичних мотивів намагається
примусити державні органи або громадян насиль#
ством або погрозами до певних дій» [16].

Поширення терористичних виявів та масш#
табність їхніх руйнівних наслідків дає підстави
деяким дослідникам, зокрема єгипетському
політологу М. Сід#Ахмеду, трактувати поняття
тероризму значно ширше, ніж було прийнято
раніше. На його думку, технологічний розвиток,
який досяг небаченого рівня у військовій галузі,
призвів до того, що війна в класичному сенсі цьо#
го слова стала неможливою, якщо не абсурдною.
Оскільки абсурдність війни не означає закінчен#
ня конфлікту, боротьба тепер загрожує набути
інших форм. Зі специфічної точки зору, тероризм
може розглядатися як продовження війни, а не
тільки політики, іншими заходами [19]. 

Дослідник Максиміліан Стрімска визначає
сутність сучасного тероризму так: «Сучасний те#
роризм можна дефініювати як політично вмоти�
вований та обґрунтований метод використання
радикального насильства, головна мета якого —
досягнення певного психічного ефекту. Характер#
ною рисою сучасного тероризму є комуніка#
тивність: поєднання насильницьких вчинків із
політичним посланням, при чому це послання мо#
же бути, а часто і є, диференційованим із огляду
на різні сектори цільової публіки. Його ор#
ганічною частиною може бути як інтенсивне заля#
кування, тероризування одних, так і підбурюван#
ня інших, потенційних спільників і наслідувачів
терористів. Від останніх видів тероризму сучас#
ний тероризм відрізняється насамперед система#
тичним використанням крайнього насильства,
яке визначає також характер навмисне виклика#
ного психічного ефекту» [11]. 

Проект Кодексу злочинів проти миру та безпе#
ки людства ООН закріплює таке тлумачення те�
роризму: «...здійснення, організація, сприяння
здійсненню, фінансування або заохочення агента#
ми чи представниками однієї держави актів проти
іншої держави, або попускання з їхнього боку
здійсненню актів, спрямованих проти осіб або
майна, і які за своїм характером мають за мету
викликати страх у державних діячів, груп осіб або
населення в цілому» [9].

Державний департамент США тлумачить сучас#
ний тероризм як « ... заздалегідь продумане,
політично вмотивоване насильство, що здій#
снюється проти невійськових об'єктів певними
групами всередині держави або таємними агента#
ми якоїсь держави найчастіше з метою ефективно#
го впливу на суспільство, який поширюється на
громадян або територію двох або більше країн» [2].

У Законі України «Про боротьбу з тероризмом»
від 20.03.03 р. тероризм трактується як « ... суспіль#

но небезпечна діяльність, яка полягає у свідомо#
му, цілеспрямованому застосуванні насильства із
захопленням заручників, підпалами, убивствами,
тортурами, залякуваннями населення та органів
влади або здійсненням інших посягань на життя
чи здоров'я ні в чому не винних людей або погро#
зами виконати дії для досягнення злочинних
цілей» [5].

Як свідчить аналіз, при дослідженні феномену
сучасного тероризму, доцільно зважати на чотири
основні характеристики.

По�перше, тероризм — це одна із форм ор#
ганізованого насильства.

Він об'єктивно виражається в конкретному
своєму прояві — у терористичному акті, який по#
лягає у вчиненні певних злочинних діянь, а саме
— вибухів, підпалів та інших загально небезпеч#
них дій, що реально можуть заподіяти чи за#
подіюють шкоду невизначеній кількості осіб і мо#
жуть спричинити інші тяжкі наслідки, і так само у
погрозі виконати такі дії.

Терористи не завжди мають намір вбити конк#
ретну персону — вони прагнуть насиллям дес#
табілізувати, залякати суспільство і владу, вбива#
ючи пересічних громадян, тих, хто опинився по#
ряд із об'єктом терористичного акту.

По�друге, тероризм переслідує політичні цілі і
мотиви, це специфічна форма політичного на#
сильства. Сучасний тероризм має за мету прове#
дення насильницьких акцій аби примусити дер#
жавні або інші органи прийняти рішення, яке б за#
довольнило вимоги терористів.

Терористи прагнуть насильством дестабілізува#
ти, залякати суспільство і владу, вбиваючи пе#
ресічних громадян, тих, хто опинився поряд з
об'єктом терористичного акту. 

Сучасний тероризм поєднує високий рівень
політичної мотивації з низьким рівнем участі мас,
що відрізняє його від війни, партизанської бо#
ротьби, національно#визвольного руху та інших
масових політичних явищ. 

По�третє, тероризм спрямований проти перева#
жаючих за потужністю державних машин. 

Феномен сучасного тероризму полягає у тому,
що загибель від терористичних актів ні в чому не#
винних людей відбувається на очах суперсучасних
армій. Сучасні терористи розробляють або вико#
ристовують уже існуючі в комунікаційному прос#
торі сценарії застосування звичайних, цивільних,
порівняно доступних і дешевих технологічних роз#
робок, наслідки застосування яких із руйнівною
метою можна порівняти з наслідками війни. 

Класичні військові схеми за цих умов не спраць#
овують, і як результат — колективні системи без#
пеки виявляються не адекватними викликам часу
та неспроможні активно протидіяти тероризму. 
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Сучасний тероризм за наявності незначних
власних ресурсів здатен насильницькими метода#
ми вирішити конфлікт навіть із значно переважа#
ючими силами завдяки двом особливостям, які
відрізняють його від інших форм збройного
вирішення конфлікту, а саме:

• цілковите ігнорування всіх правил ведення
війни, починаючи від означення учасників бойо#
вих дій до використання цивільного населення
ворога як захисного щита та заручників задля
власних інтересів; 

• нещадне використання цивільних ресурсів
атакованого противника для досягнення власної
мети.

По�четверте, характерним змістом тероризму є
свідома спрямованість на чисельні людські жерт#
ви, руйнування матеріальних і духовних ціннос#
тей, провокація війни, недовіри і ненависті між
соціальними, національними і релігійними група#
ми, що сприяє виникненню і поглибленню анта#
гонізмів у світі.

Останні найсерйозніші і чисельні за кількістю
жертв терористичні акти спрямовувались на не#
визначену кількість жертв, про що свідчить чіт#
кий вибір об'єктів терористичних дій: вибухи в
токійському і паризькому метро, вибухи по#
сольств США в Кенії та Танзанії, вибухи в Москві
і Міжнародному торговельному центрі в Америці.

Значно розширилися дії, які терористи можуть
реалізувати проти людства: масові отруєння,
радіоактивне зараження, зараження небезпечни#
ми хворобами, поширення епідемій та епізоотій
тощо. Знаряддями для здійснення терористичних
актів можуть бути вибухові пристрої широкого
спектра дії, радіоактивні, отруйні та інші небез#
печні хімічні речовини, не виключаючи і атомної
зброї.

Органічною частиною сучасного тероризму є як
інтенсивне залякування, тероризування одних,
так і підбурювання інших, потенційних спіль#
ників і послідовників терористів. Від попередніх
видів тероризму сучасний відрізняється насампе#
ред систематичним використанням крайнього на#
силля, яке визначає також характер навмисне
викликаного психічного ефекту. Логіка політич#
ного тероризму — це логіка винятково нищівної
психологічної війни [18].

Логіка тероризму містить момент неповаги до
усіх конвенцій і у цьому, певним чином, полягає
його дієвість. Важлива не так нахабність терорис#
тичних нападів, як те, що конкретні терористичні
акти пов'язані з прогнозуванням екстремального
насилля, не обмеженого жодною складовою час#
тиною конвенцій [15]. 

Таким чином, сутність сучасного тероризму
можна тлумачити як насильницьку дію, що дає

змогу використовувати інформаційні, фінансові
та технологічні ресурси, спрямовується на свідо#
ме нехтування людським життям для досягнення
основної мети — стати впливовим елементом
формування нового світового порядку.

Сучасний тероризм успадкував від історичних
попередників усі риси політичного насильства.
Він володіє специфічними особливостями і ста#
новить новий ступінь розвитку цього явища. 

Трактування об'єктивного загальноприйнятого
розуміння тероризму потребує врахування
складності структури цього феномену, який є
єдиним монолітним явищем із чітко визначени#
ми межами і є методом політичної боротьби, що
використовується різноманітними політичними
силами. 
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Президентська кампанія 2004 року в Україні
ввійде не тільки в новітню українську політичну
історію, а й у світову, завдяки довготривалості вибор#
чого процесу «на грані фолу», соціальній напрузі,
вражаючій активності виборців, найгострішій за всі
роки державної незалежності політичній кризі, мир#
ному, цивілізованому характеру низки подій, зокре#
ма, «Помаранчевій революції» — рішучому виступу
мільйонів українських громадян проти спроби
сфальсифікувати результати виборів — історичному
компромісу від 8 грудня минулого року і передачі
влади опозиції.

Український транзит (процес переходу від автори6
таризму до демократії. — Ред.) отримав довгоочіку#
ваний імпульс для зміни його стадій: від лібералізації
до демократизації. На першій стадії в Україні стали#
ся майже хрестоматійні для транзитології процеси:
поступово змінився баланс сил між елітою екс#пре#
зидента Леоніда Кучми та контрелітою Віктора
Ющенка, що супроводжувалося розколом усередині

еліт та катастрофічною втратою довіри правлячою
елітою і відповідно «перетіканням» цієї довіри до
опозиціонерів [1]. Це відбувалося настільки швидко,
що представники старої влади ледве встигали осмис#
лювати ті карколомні зміни у масовій свідомості
більшості українського електорату під час виборів.
Саме ця інертність, як наслідок повної відірваності
від свого народу, і стала основною причиною поразки
старої влади, яка  використовувала здебільшого ко#
мандні методи КПРС, які сучасна молодь не тільки
не сприймає, а й активно їм протидіє.

Початок стадії демократизації характеризувався
такими базовими ознаками: висування реформа#
торських груп політичної еліти — колишньої
об'єднаної опозиції на чолі з В. Ющенком, на владні
позиції та досягнення компромісу з силами ко#
лишньої правлячої еліти щодо необхідності демок#
ратизації політичного режиму та зміни правил
політичної гри за підтримки більшості українського
народу. 
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«Помаранчева революція» — це вияв ще однієї
стадії демократичного транзиту, яку виділяють
відомі політологи Ф. Шміттер та Г. О'Доннел, —
стадії ресоціалізації, упродовж якої відбувається зас#
воєння громадянами справді демократичних ціннос#
тей та правил гри і поступове впровадження цих
принципів у нову політичну систему. Важливо зазна#
чити, що цей процес має відбутися на рівні буденної
свідомості, стати звичкою [2, р. 37], лише тоді ми
зможемо стверджувати, що сформувалась нова, гро#
мадянська культура, властива всім демократичним
державам. 

Серед концептуальних модифікацій поняття
«політична культура», актуалізація яких відбуваєть#
ся під впливом згаданих подій, саме модерна її кон#
цепція дасть змогу глибоко науково вивчити дійсно
системні зрушення у політичному світогляді ук#
раїнського народу та спрогнозувати майбутній роз#
виток подій. Культура електорального процесу в Ук#
раїні стала своєрідним лакмусовим папірцем, який
виявив відчутні зміни у політичній культурі грома#
дян України. Це дає підстави говорити про акту#
альність та очікувану плодотворність вивчення
політичної культури як сучасного напрямку політич#
них досліджень.

Яка ж структура поняття «політична культура»?
Відповідь на це питання необхідно розпочати з розг#
ляду загальних методологічних підходів, які сформу#
валися у світовій науці для вивчення політичних
явищ та процесів.

Західна політологія визначає такі основні питання
наукового аналізу: що влада робить, чому вона це ро#
бить, як вона це робить? [3] Існує два основні підхо#
ди: раціональний (Саймон) [4] та інкрементальний
(зростати, вирощувати) (Ліндблом) [5].

Згідно з першим підходом, політика має ґрунтува#
тися на чітких раціональних схемах: ранжування
цінностей, формулювання вибору, прогноз резуль#
татів вибору та визначення альтернативи для досяг#
нення кращих результатів.

Другий був розроблений частково як реакція про#
ти раціональної моделі. Ліндблом вважав, що політи#
ка — не лише результат єдиного обдуманого всеохоп#
люючого плану, це не домовленість груп різних інте#
ресів, утягнутих у політичний процес.

На Заході дедалі частіше критикують раціоналізм,
який бере свій початок ще в епосі Просвітництва.
Відомий англійський політолог Джон Грей, який
пов'язує його із недієздатністю сучасного лібералізму
як такого: «Претензії класичної політичної філософії
на універсалізм, який притаманний головній західній
традиції, були успадковані сучасною політичною
думкою, усі різновиди якої, зокрема ліберальні, ви#
росли з проекту Просвітництва. Мета цього проекту —
формувати суспільні інститути за допомогою розуму,
який має універсальне значення. Цей проект розро#

бив першим політичний мислитель Просвітництва
Томас Гобі (не ліберал), який, як і Спіноза#мислитель,
передбачив багато основних положень лібералізму,
шукав основи політичної влади не стільки в традиції
або в приватних розпорядженнях, скільки в
раціональному виборі її суб'єктів. У політичних те#
оріях Просвітництва універсалістська спрямованість
класичного політичного раціоналізму відроджується
в філософії історії, яка прагне до раціоналістичної
цивілізації як до своєї мети. Ідею прогресу, яка втіле#
на в проекті Просвітництва, можна розглядати як
діахронічне повторення класичної концепції природ#
ного закону. Це сучасна концепція суспільного роз#
витку, яка послідовно змінює дискретні стадії, які є не
всюди однаковими, але схожими в тому, що всі вони
втілюють одну форму життя — єдину цивілізацію,
раціональну та космополітичну. Сучасний лібералізм
в усіх його відомих формах — від Локка до Канта та
від Джона Стюарта Мілля до пізнього Ролза — нероз#
ривно пов'язаний із філософією історії та з ідеєю
прогресу, які виражені у проекті Просвітництва. 

За відправний пункт свого аналізу я беру крах про#
екту Просвітництва в нашу епоху та його наслідки
для ліберальної думки» [6, с. 131–132].

Вважають, що адекватність раціоналізму сучасним
реаліям слід розглядати не абстраговано#теоретично,
а через призму певної національної політико#куль#
турної традиції, про що неодноразово в своїх науко#
вих працях зазначав згаданий автор. Особливо це
стосується концептуальних пошуків у сфері політич#
ної культури.

Американець Г. Алмонд, засновник концепції
політичної культури, аналізуючи цю категорію, дот#
римувався функціонального підходу та трактував її
як важливу частину політичної системи, насамперед
як психологічний феномен. На його думку, кожну та#
ку систему можна зіставити з особливим зразком
орієнтацій на відповідні дії, які і є політичною куль#
турою. Співавтор Г. Алмонда С. Верба, розвиваючи
цю думку, припустив, що політична культура сус#
пільства складається із системи емпіричних переко#
нань, експресивних символів та цінностей, які визна#
чають ситуацію, в якій відбувається дія. Вона фор#
мує суб'єктивну орієнтацію на політику.

Г. Алмонд та С. Верба висловили думку, що
політична культура обмежується сферою свідомості
та є сукупністю психічних станів індивіду, які вияв#
ляються на трьох рівнях: когнітивному (пізнання),
афективному (емоції) та оціночному (судження). Та#
ким чином, засновники досліджуваного явища вва#
жають його сукупністю сталих політичних уявлень,
переконань, почуттів та оцінок. Отже, вони наголо#
шують на суб'єктивних рисах політичної культури і
не зараховують до неї політичну діяльність. Сфор#
мульоване Г. Алмондом і С. Вербою визначення
політичної культури вважають класичним [7, р. 498].



А. Кардинер і С. Вайт, на противагу згаданим вче#
ним, акцентують увагу на об'єктивному аспекті, а са#
ме: на політичній діяльності та поведінці носіїв
політичної культури.

Є. Вятр та Д. Пол переконані, що разом із «зразка#
ми» політичної свідомості до політичної культури
обов'язково мають належати також «зразки»
політичної поведінки. На їх погляд, не все в нашій
діяльності контролює і фіксує свідомість, що дає
змогу стверджувати, що не всі моделі поведінки
індивідів і груп можна пояснити моделями їхньої
свідомості. Приблизно таку саму позицію зайняв
відомий історик та політолог Р. Такер: «Культура —
звичний спосіб життя суспільства, яке містить як за#
гальноприйняті способи мислення, переконання, так
і загальноприйняті зразки поведінки. Політична
культура — це ті елементи культури, які стосуються
правління та політики» [8, р. 7]. При цьому не#
обхідно підкреслити, що йдеться про свідомість та
поведінку як індивідів, так і різних спільнот, зокрема
соціальних класів і націй.

Пізнавальна цінність наведеного визначення
політичної культури засновника її концепції Г. Ал#
монда полягає в тому, що воно містить інформацію
про структуру цього явища, свідчить про критерії,
які окреслюють і водночас диференціюють політич#
ну культуру та її предметне поле. 

Вирізняючи політичні орієнтації#настанови як
форми індивідуального буття політичної культури,
Г. Алмонд водночас розподіляє їх за об'єктами, до
яких зараховує суб'єкт орієнтації — «Я» і політичну
систему. Останню він поділяє на три класи об'єктів:

• специфічні ролі або структури, наприклад, зако#
нодавчі і виконавчі органи;

•виконавці ролей (монархи, законодавці й
адміністратори);

• конкретні публічні політичні події, рішення та їх
виконання.

Об'єкти, які становлять предметне поле політичної
культури, відображені у відповідних формах свідо#
мості — уявленнях, почуттях, оцінкових судженнях.
У дослідженні Г. Алмонда і С. Верби структура
політичної культури — це сукупність запитань, спря#
мованих на отримання такої інформації.

1. Якими знаннями про політичну систему взагалі
та її «конституційними» характеристиками зокрема
володіє індивід? Яке його емоційне ставлення до цих
характеристик? Якої він думки про них?

2. Якими знаннями про політичні структури, еліти
і лідерів він володіє? Чи володіє інформацією про ці
структури, еліти і лідерів?

3. Що він знає про локальний рівень політики,
структури, індивідів і рішення цього рівня? Які його
почуття і думки про них?

4. Наскільки він усвідомлює себе членом своєї
політичної системи? Що знає про свої права,

обов'язки і можливості впливати на прийняття рі#
шень? Які норми участі і поведінки визнає і вико#
ристовує? [9, с. 37]

Отже, політична культура має складну бага#
торівневу структуру, основними компонентами якої
є:

• знання про політику, ознайомленість із політич#
ними фактами, інтерес до них;

• оцінка політичних явищ, нормативні судження
про те, якою повинна бути влада;

• емоційна сторона політичних позицій, наприк#
лад, любов до батьківщини, негативне ставлення до її
ворогів;

• загальноприйняті у цьому суспільстві зразки
політичної поведінки, які визначають норми прий#
нятного і необхідного у політичному житті.

Зазначені позиції відомих фахівців вимагають пев#
них узагальнень. Отже, зі структурного погляду,
політична культура — це єдність політичної свідо#
мості та політичних знань, а також політичної по#
ведінки і дій. Водночас політична свідомість та по#
ведінка громадян також мають свою внутрішню
структуру.

Політична свідомість — це духовне утворення, яке
містить політичні ідеї, погляди, уявлення, традиції,
соціально#політичні почуття народу, відображені у
найістотніших економічних, соціальних, політичних
та духовних інтересах людей, і мають бути реалізо#
вані через інститути політичної системи.

У межах гносеологічного підходу із застосуванням
критерію впорядкованості політичних знань та уяв#
лень про політичні процеси, виокремлюють повсяк#
денний (емпіричний) та теоретичний рівні політичної
свідомості. Повсякденний або емпіричний рівень
політичної свідомості є сукупністю уявлень і пог#
лядів, стереотипів та переконань, які виникають
внаслідок повсякденної практики людей; ґрунтується
на поширених у певній соціальній (національній)
групі уявленнях про природу політики як соціального
явища. Він характеризується чітко вираженими
соціально#психологічними рисами: соціальними по#
чуттями, настроями, емоціями, імпульсивністю, гост#
ротою сприйняття політичних процесів, подій  та
рішень. Безпосередній зв'язок із практикою та
соціально#політична визначеність надають цьому
рівню рис особливої динамічності, рухливості, гнуч#
кості, здатності чутливо реагувати на політичні зміни,
інколи суттєво, а то й вирішально впливає на перебіг
політичних процесів. Повсякденному рівню властиве
поверхове, спрощене, не зовсім осмислене, неповне,
обмежене уявлення про складні політичні процеси та
явища. Як правило, повсякденна політична свідомість
визначається превалюванням емоцій над розумом, за#
гостреним сприйняттям політичних проблем, надзви#
чайним захопленням політичними кумирами або, нав#
паки, граничним невдоволенням деякими політични#
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ми лідерами. Його особливість полягає в істотному
впливі на формування громадської думки, яка є важ#
ливим політичним інститутом, що впливає на
здійснення політичної влади і є сукупною думкою
різних верств населення щодо тих чи інших соціаль#
но#політичних явищ та подій політичного життя. Гро#
мадська думка виконує дуже важливі для суспільства
функції: контрольну, директивну, експресивну, і як
свідчить досвід насамперед демократичних країн, має
зростаюче значення в тих випадках, коли політичний
режим є поліархією або має значний демократичний
потенціал, який втілюється в реальній політичній
дійсності. І навпаки, якщо політичний режим тієї чи
іншої країни має антидемократичний характер, близь#
кий до тиранії чи автократії, то значення інституту
громадської думки для політичного життя такої
країни, як правило, зводиться нанівець. Важливою її
особливістю є концентрування в ній не тільки
справжніх, адекватних реальній політичній дійсності
уявлень, а й ілюзорних, хибних і спотворених.

Повсякденну свідомість великої кількості людей
часто називають масовою свідомістю, а свідомість
певної групи людей — груповою свідомістю. Через
недостатню спроможність до критичної оцінки масо#
ва та групова свідомості є об'єктом для всіляких
маніпулювань, які здійснюють різні політичні сили,
особливо під час електоральних компаній. Вона су#
перечлива, оскільки формується під впливом
політичних, соціально#економічних, історичних чин#
ників; і еклектично через різнорідність складових:
форми психіки, мислення (раціональні й ірраціо#
нальні компоненти), ідеологічні конструкції тощо.

Цього не можна сказати про теоретичну політичну
свідомість. Це вищий рівень політичної свідомості,
який є сукупністю політичних теорій, поглядів та
ідей, які формуються на базі наукових досліджень, що
вивчають різноманітні політичні процеси та явища.
Теоретична свідомість — стрижень політичної ідео#
логії, до структури якої належать насамперед наукові
знання, які спроможні — визначаючи стан політичної
свідомості — відігравати суттєву роль у соціальній
практиці.

Іншим важливим компонентом політичної свідо#
мості є політичні цінності й ціннісні орієнтації. Це
мотиваційний базис політичної культури, руйнуван#
ня якого людина часто переживає як особисту тра#
гедію, а в масштабах суспільства  ці процеси можуть
призвести до духовної катастрофи. До політичних
цінностей належать, наприклад, демократія, політич#
на свобода, соціальна справедливість, політичні пра#
ва людини та їх гарантії.

Отже, якщо застосувати соціологічний підхід, кри#
терієм якого є суб'єкт, можна виділити такі рівні
політичної свідомості: всього суспільства, окремої
соціальної спільноти (класу, професійної групи, віко#
вої групи тощо), індивіда.

Залежно від того, яких сфер, інститутів, етапів
політичного процесу стосуються ціннісні орієнтації
суб'єктів політики, виокремлюються різні види
політичної культури: правова культура, культура
політичного мислення, політичної організації, уп#
равління і самоуправління, політичної діяльності,
політичної критики і самокритики, політичного
лідерства тощо.

Одним із рівнів політичної культури є культура ма#
сової свідомості, особливістю останньої є зміню#
ваність — підвищення або зниження — рівнів її ідео#
логізованості та когерентності, залежно від конкрет#
ної політичної ситуації.

Органічним елементом політичної культури є
культура політичної самосвідомості. У кожному
суспільстві існують зразки політичної самоіден#
тифікації його членів, тобто здатність зіставляти себе
з існуючими у суспільстві інститутами і ролями,
політико#ідеологічними течіями, а також потреба в
такому зіставленні. Залежно від країни, люди визна#
ють свою політичну ідентичність на основі таких
порівнянь: «ліберал#консерватор», «унітарист#феде#
раліст», «комуніст#антикомуніст», «націоналіст#
інтернаціоналіст» тощо. 

Культура прийняття політичних рішень визначає
найважливіші аспекти цього процесу: хто, які
індивіди, групи, офіційні чи неофіційні особи беруть
участь у прийнятті рішень; якими мотивами вони ке#
руються; якою є процедура прийняття рішень тощо.
Політичні рішення можуть прийматися на демокра#
тичному авторитарному або елітарному рівнях.

У кожній державі сформувалась і функціонує пев#
на культура проведення виборів (електорального
процесу). Залежно від країни або ситуації виборці
можуть трактувати вибори як акт підтвердження
своєї відданості політичній системі, національним
цінностям або як просто формальний процес утверд#
ження політичних діячів.

Існують певні загальні риси поведінки тих, хто
обирає та кого обирають під час виборчої кампанії. В
умовах демократичної політичної культури кандида#
ти на посаду намагаються займати здебільшого цент#
ристську позицію, яка б задовільнила прихильників
різних політичних ідеологій: лібералів і консерва#
торів, лівих і правих. Вони уникають однозначної
прихильності до однієї якоїсь ідеології, створюють
позитивний образ політика, який є прихильником
універсальних людських цінностей.

Зазвичай виділяють три основні рівні політичної
культури: світоглядний (базовий), громадський і
політичний.

Віддзеркаленням політичної культури суб'єкта
соціальної дії  є його політична практика. Зміст та ос#
новні типові характеристики політичної діяльності є
ознаками якісного рівня політичної культури
індивідуального або колективного суб'єкта. Причому



змістове навантаження політичної культури різних
суб'єктів соціальної дії різниться за структурою та
об'ємом. Політична культура всього соціуму —
своєрідний синтез політичних субкультур усіх існу#
ючих у ньому соціальних груп і політичних інсти#
туцій, але аж ніяк не сума. Справа в тому, що в ре#
зультаті взаємодії згаданих субкультур виникає нова
якісна субстанція — загальна політична культура, яка
вбирає в себе найголовніші ознаки і певний рівень
політичної свідомості та поведінки в цілому
суспільства. У цій інтегрованій структурі можуть
превалювати тоталітарні, авторитарні або демокра#
тичні риси, поєднуватися різноманітні рівні й ознаки
соціальних суб'єктів. Вона уможливлює визначення
якісного рівня політичного життя певного
суспільства. Те саме стосується й індивідуальної
політичної культури, яка теж складається переважно
з політичної свідомості та поведінки. За їхнім харак#
тером та якістю, які формують оригінальний зміст та
взаємодію, можна давати оцінку рівню зрілості
політичної культури певного індивіда.

Яке поняття можна застосувати, аби визначити
найвищий щабель політичної культури? У сучасній
науковій політологічній літературі для цього вико#
ристовують різні поняття, але найчастіше, із легкої
руки Г. Алмонда і С. Верби, «громадську культуру»
або «культуру громадянина», властиву суб'єктам
політичного процесу, які у своїй діяльності надають
перевагу інтересам всього суспільства, а не приват#
ним або корпоративним потребам. Діяльність таких
суб'єктів, як правило, спрямована на забезпечення
громадянського консенсусу через дотримання прин#
ципу верховенства права. Громадянську політичну
культуру визначають приматом прав і свобод
індивіда, діалектична єдність прав і обов'язків грома#
дян. Сподіваємося, що передвиборчі події 2004 року
стануть своєрідним вступом до формування грома#
дянської культури в Україні.

Рівень політичної культури індивіда залежить від
рівня його політичної свідомості, від того, наскільки
адекватно до існуючих реалій відображена у його
свідомості політична дійсність. Від цього залежить
інтерес, який виявляє до політичного життя
суспільства той чи інший індивід, а також характер
його уявлень про політику. Саме політична
свідомість вирішально впливає на розвиток політич#
ного життя, адже вона впливає на виникнення
політичної активності або навпаки — пасивність чи
навіть апатію конкретного індивіда. Вона відіграє
роль своєрідного регулятора політичної поведінки
людини. Політична свідомість, як ми могли переко#
натися, є складним, багатоструктурним і бага#
торівневим поняттям.

Структура поняття «політична культура» в конце#
нтрованому вигляді складається з таких основних
змістових блоків: 1) культури політичної свідомості

(політичні знання, інтереси, уявлення, переконання,
цінності, звичаї, традиції, норми, настанови); 2)
культури політичної поведінки (участь у політично#
му житті, політична діяльність); 3) культури
функціонування політичних інститутів (культури
електорального процесу, культури прийняття та ре#
алізації політичних рішень, культури врегулювання
політичних конфліктів). 

Створення концепції політичної культури зали#
шається доволі плідним, евристично насиченим нап#
рямком наукових пошуків, який, проте, потребує мо#
дернізації з метою пошуку найадекватніших до те#
перішніх політичних процесів категоріальних інди#
каторів, які дадуть змогу змоделювати і дослідити
складні політичні явища та феномени, притаманні
нашій швидкоплинній сучасності.

У цьому контексті культура електорального проце#
су є перспективним напрямком проведення май#
бутніх політичних досліджень, адже дає змогу зро#
зуміти змістовний вектор одного з детермінаційних
процесів — виборчого. Остання передвиборча кам#
панія продемонструвала необхідність проведення
ґрунтовних розвідок, спрямованих на вивчення
трансформаційних зрушень у політичній культурі
українського електорату.
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Рух всесвіту і людства цикліч�
ний. Це засвідчують священні
тексти прадавніх релігій, це було
відомо античним мислителям, і
підтверджує сучасна наука. Нап#
риклад, відомий американський
соціолог російського походження
Питирим Сорокін розрізняв три
соціокультурні цикли (ідеаціо#
нальний, ідеалістичний та чут#
тєвий), які зіставляються як із
соціологічною структурою (ду#
ховна, політична, економічна
сфери організації суспільства),

так із структурою психологічною (пізнавальна, вольова,
чуттєва сфери), на що вказував у своїх працях ще Пла#
тон [11; 14].

Основою та фундаментом різних соціокультурних
циклів є такі ж різні базові цінності — специфічні
соціальні визначення об'єктів та явищ оточуючого світу,
які мають фундаментальне значення для людини і
суспільства. Розрізняють, як відомо, матеріальні,
політичні та духовні цінності, які і становлять зміст
ціннісних орієнтацій особистості, що дає уявлення про
групування соціальних суб'єктів: орієнтованих на
цінності матеріального виробництва; політичної діяль#
ності; абсолютні, духовні цінності. При цьому, як зазна#
чав Макс Вебер, базові цінності в соціумі одночасно
взаємозалежні і протиставні, тому примирення «ворогу#
ючих» цінностей неможливо: ніяке наукове мислення,
ніякі філософські шукання і ніяка релігійна медитація
не в змозі знайти достатнє обґрунтування для переваги
однієї базової цінності над іншою [5]. Зміна їх відбу#
вається циклічно і, очевидно, еволюційно.

Наприклад, існування ідеаціональної, духовної
культури П. Сорокін датує часами брахманської Індії,
становлення буддистської релігії та розвиток давньо#
грецької культури — VIII–VI ст. до н. е., а також —
X–XII ст. н. е. у Європі; існування ідеалістичної, пе#
реважно політичної культури датоване V–IV ст. до н. е.
для грецької культури і XIII–XIV ст. н. е. для
Західної Європи. Початок  сучасної чуттєво#сенсор#
ної, матеріальної культури західної цивілізації П. Со#
рокін датує приблизно XIV ст. і вбачає нинішню кри#
зу суспільства саме в руйнуванні чуттєвої системи
євро#американської культури. Зміна історичних
соціокультурних циклів — явище дуже рідкісне:
впродовж останніх трьох тисячоліть греко#римської і
західноєвропейської історії подібне відбувалося тіль#
ки чотири рази. Такий масштаб нинішньої кризи [14].

Подібні до сорокінських і геосоціокультурні цикли
відомого українського вченого Миколи Чмихова, який
вирізняв епохальні періоди тривалістю близько 1600
років, складені з трьох рівних епох приблизно по 550
років, що в цілому відповідає поетапній зміні трьох
типів культур [17]. 

Цим культурно#цивілізаційним зрушенням в історії
людства відповідає і космічний корелят, що вияв#
ляється передусім у циклах сонячної активності,
уперше вивчених О. Чижевським [16]. Із принципу
єдності Космосу, Суспільства і Людини, обґрунтова#
ного в новітні часи В. Вернадським [6], випливає, що
в основі «хвилеподібного руху культур» лежать
космічні фактори, заломлені через призму колектив#
ного несвідомого, описаного К. Юнгом [24].

Це положення підтвердили сучасні астрофізичні
дослідження. Наприклад, американський астроном
Дж. Едді, вивчаючи сонячну активність за останні 5

України і Польщі

Георгій ЩОКІН,
президент
Міжрегіональної 
Академії управління 
персоналом (Київ)

Конференція

Доповідь для українсько#польської конференції
(Варшава, 17 травня 2005 р.)

Цивілізаційний аспект 
глобалізації та місце в ній



тис. років, виявив чітко фіксований цикл середньою
тривалістю 600 років (у межах 500–700 рр.). У струк#
турі відкритих ним космічних циклів простежується
певний 900–1200#річний цикл, який, у свою чергу,
складається з двох півциклів — довгого (500–700
років) і короткого (200–300 років). Структура цих
циклів у загальних рисах корелює з рухом культур у
теорії П. Сорокіна та з циклами М. Чмихова [7]. Авто#
ром цієї доповіді проведено дослідження історичного
розвитку релігійних систем, у якому також були ви#
явлені приблизно 600# і 300#річні цикли між появами
різних систем вірувань, що вказує на періодичну за#
кономірну зміну в суспільстві базових цінностей та
відповідних до них соціокультурних систем [19].

Звідси висновок: базові цінності та відповідні
соціокультурні системи змінюються за певними цикла#
ми, що призводить до закономірної заміни однієї систе#
ми іншою — духовні цінності замінюються з часом
цінностями політичної діяльності, а останні — ціннос#
тями матеріального виробництва, після чого знову нас#
тає домінування духовних цінностей. Саме таку заміну
панівних споживчих, чуттєво#сенсорних цінностей
євро#американської цивілізації ми нині і спостерігаємо.

Ідеологічні утопії 
та відродження патріотизму

Ми є свідками завершення розквіту і кризи сучасної
епохи, яка проходила під знаком утвердження та транс#

32

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
6

/
2

0
0

5

Конференція



33

Конференція

формації у світовому масштабі двох ворогуючих ма#
теріалістичних тенденцій — капіталістичної і ко#
муністичної. Межі цієї епохи, згідно з М. Чмиховим,
між 1880 та 2015 роками [17]. Ця світова криза спричи�
нила критичну невпевненість у майбутньому, обіцяно#
му соціалізмом з його орієнтацією на політичні
цінності та лібералізмом з його опорою на економічну
сферу людського буття. Нездійсненність сучасного
лібералізму може спричинити катастрофічні наслідки
для західної цивілізації, зокрема перетворення лібе#
ральних західних держав на відверто фашистські [7].
Лібералізм, подібно до соціалізму, виявився справжнь#
ою утопією (Р. Лернер, С. Мічем, Е. Берне та ін.), і тому
дуже вірогідно, на думку японського філософа Т. Уме#

хара, що історія СРСР стане історією США, а тотальне
руйнування марксизму є лише передвісником руйну#
вання західного лібералізму. Загалом, як зазначає бага#
то сучасних дослідників, розвиток подій після
закінчення «холодної війни» демонструє тріумф не
соціалізму і лібералізму, а націоналізму, етнізму та
патріотизму. Звідси випливає неадекватність
мондіалістської моделі, яка абсолютизує тенденцію до
уніфікації світу за стандартами західної цивілізації, а
також принципова неможливість встановлення світо#
вого панування якоїсь однієї великої держави, групи
держав або однієї цивілізації [7].

Культура і цивілізація
Культура, як відомо, є специфічною ознакою людини

і виявляється в системі різноманітних позабіологічних
засобів оформлення суспільних видів діяльності: ви#
робничої, соціонормативної, пізнавальної. У цілому во#
на притаманна всім людям, але у кожній етно#
соціальній спільноті ці види діяльності оформлюються
різними, специфічними саме для цієї спільноти засоба#
ми, які у сукупності і становлять її культуру. Культура є
універсальним механізмом адаптації етносоціальної
спільноти до різноманітних умов оточуючого середови#
ща, і її надзавдання полягає у забезпеченні взаємодії
всіх своїх підсистем для ефективного саморозвитку
суспільства. Ті явища, які перешкоджають виконанню
цього надзавдання (шкідливі пережитки колись не#
обхідних соціальних інститутів або якісь антигуманні
новоутворення) розглядаються як антикультура, тобто
культура з її негативним знаком [2].

Певні ознаки такої антикультури спостерігаються
нині в західній євро#американській цивілізації, де,
згідно з відомим американським політологом П.
Б'юкененом, домінують споживацькі, «чуттєві»
цінності, відчувається втрата високих духовних іде#
алів, поширюється хибна «масова культура», набуває
розвитку культ насилля, руйнуються шлюбно#сімейні
основи, культивуються войовничий індивідуалізм,
наркоманія, криміналізація, гомосексуалізм, аборти,
розпуста, що веде до тотальної деідеологізації, безду#
ховного атеїзму і культу мамони [3]. На суттєву
відмінність культури і цивілізації вказував ще Ос#
вальд Шпенглер, який виділяв у кожному соціокуль#
турному циклі два головні етапи: підйом («культура»)
і спуск («цивілізація»). Перший етап є природним,
другий — штучним, який характеризується процесами
«омасовлення», урбанізації, глобалізації і втілюється
у світових війнах. Метою останніх є глобальне пану#
вання над світом єдиної наддержави. Це є, за Шпенг#
лером, найвищим сенсом існування «цивілізації» і уо#
соблюючого її диктатора — постаті, яка завжди з'яв#
ляється у всіх соціокультурних системах на стадії
«цивілізації» [18].

Альфред Вебер, на відміну від О. Шпенглера, розг#
лядав «культуру» і «цивілізацію» не як дві фази роз#



витку соціокультурного циклу, а як два його відносно
самостійні аспекти — духовний та матеріальний. При
цьому цивілізація уособлює «генералізуючу» тен#
денцію розвитку етносоціальної спільноти, а культура
— її «індивідуалізуючу» тенденцію. Саме в цій
взаємодії етносоціального, цивілізаційного і культурно#
го факторів А. Вебер вбачав головне джерело існування
всіх культурно#історичних спільнот, які весь час руха#
ються до більших, міцніших та зріліших соціальних ут#
ворень. Кінцевою стадією такого руху є, як і у Шпенг#
лера, оціпеніння, «старечий» розлад культурно#істо#
ричної цілісності або її світова експансія, у процесі
якої зникає власна етносоціальна природа. Звідси ви#
никає небезпека нинішньої кризи матеріалістичної
євро#американської цивілізації, яка наприкінці свого
існування здатна до дестабілізації світової системи че#
рез війни та інші деструктивні, антикультурні дії.

Цивілізації та суперетноси
Фаза цивілізації, на думку відомого російського вче#

ного Льва Гумільова, є фазою накопичення матеріаль#
них благ і втрати духовних ідеалів [8]. Ця фаза прита#
манна всім етносоціальним спільнотам, які не загину#
ли до її досягнення, і головною особливістю має хи#
жацьке ставлення до природи. Це фаза своєрідного ет#
носоціального «надлому», який збігається з появою
суперетносів — метаетнічних спільнот народів, які ма#
ють загальні риси культури і загальну самоназву. При
цьому суперетноси мають одну загальну особливість
— внутрішню поляризацію. Як монолітні цілісності,
суперетноси поводять себе тільки у фазі етносоціаль#
ного підйому, а потім, підпорядковуючись закону
єдності протилежностей, набувають стійкої рівнова#
ги в постійній боротьбі між собою. Але стосовно
інших суперетносів, за Л. Гумільовим, вони виступа#
ють як цілісність, хоча різні її частини поводяться не#
однаково.

На нашу думку, це відбувається внаслідок того, що
кожна частина метаетнічної цілісності має різну
ціннісну орієнтацію, що зумовлено домінуванням
різних базових цінностей. Наприклад, якщо розгляда#
ти європейську етносоціальну спільноту як мета#
етнічну цілісність найвищого таксономічного порядку,
то в ній чітко вирізняються три суперетноси: романсь#
кий, германський і слов'янський. Всі вони визнають
християнство, але різні його гілки: Східна і Південно#
Східна Європа є основним районом поширення пра�
вослав'я; Західна і Південна Європа — переважно ка�
толицизму; Північна та Центральна Європа є тра#
диційним оплотом протестантизму. Іншими словами,
основними носіями православ'я та притаманних йому
духовних цінностей є переважно слов'янські народи,
католицизму з його орієнтацією на соціонормативні
цінності переважно романські, а протестантизму з
його опорою на економічні цінності — германські
[19; 23].

Кожний етнос не може бути зруйнованим доти, поки
функціонують притаманні для нього цінності. Народ,
за відомим російським соціологом Миколою Дани#
левським, який сприйняв чужі начала культурно#істо#
ричного типу, із самостійного історичного діяча перет#
ворюється в етнографічний матеріал [9]. Такої думки
дотримувався також польський історик і культуролог
Фелікс Конєчни, який стверджував, що схрещуватися і
давати творчий синтез різні цивілізації не можуть,
можливий тільки синтез споріднених культур у межах
однієї цивілізації. При механічному ж, штучному нак#
ладенні різних цивілізацій, між ними, як між ворожими
організмами, виникає боротьба. При цьому завжди пе#
ремагає нижча за своїм духовним розвитком
цивілізація, тому вища цивілізація може зберегти себе
тільки за умови жорсткої ізоляції від носіїв нижчої
цивілізації [13]. Звідси зрозуміло, що в епоху нароста#
ючої глобалізації на чолі з американською «чуттєво#
сенсорною» цивілізацією, кожна метаетнічна спільнота
і кожен народ для того, щоб не розчинитися безвісти в
«уніфікованому світі», повинні спиратися на власні
традиційні цінності.

Глобалізація: різні варіанти розвитку
Відомий німецький філософ Карл Ясперс, зазначаючи

про неминучість глобального єднання світу, вбачав два
шляхи майбутнього розвитку людства: з одного боку,
завжди буде діяти потяг до влади, яка ставить за мету
створення світової імперії; з іншого — прагнення до ми#
ру, до такої світобудови, де життя людей буде вільним
від страху. Світова імперія утримується однією — єди#
ною владою, яка підпорядковує собі всіх з якогось одно#
го центру через насильство, а світовий справедливий по�
рядок — це єдність без єдиної влади, єдність загальної
згоди [25]. Закон необхідного розмаїття вимагає збере#
ження і постійного розвитку різних спільнот у багатопо�
люсному світі, що передбачає відновлення етнічних тра#
диційних цінностей, морально#правових засад існування
суспільства та етносоціальних структур.

Етносоціальна структура, як відомо, — це сукупність
взаємопов'язаних соціальних груп та інститутів, які ди#
ференційовані на відповідні соціальні верстви в
ієрархічному порядку, і становить своєрідну соціальну
піраміду або стратифіковане суспільство. Нормальним
є таке становище, коли всі щаблі етносоціальної струк#
тури заповнені абсолютною більшістю представників
титульної, державотворчої нації. Особливо це сто#
сується верхніх, елітних «рівнів». Наприклад, Польща
пережила процеси германізації, євреїзації, литовізації, а
також три поділи у XVIII ст., що мало негативні впливи
на її етносоціальний розвиток. Для України важливу
роль відіграла необхідність протистояти тюркізації, по#
лонізації, русифікації, що сприяло неповноті її сучасної
етносоціальної структури. Тривале панування в Україні
і Польщі тоталітарної комуністичної ідеології тільки
посилило деструктивні етносоціальні процеси. Нині

34

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
6

/
2

0
0

5

Конференція



наші країни стоять перед проблемою своєрідної етно#
соціальної регенерації, яка полягає у відновленні при#
родної повноти етносоціальної структури, що унемож#
ливить «розчинення» наших народів у нав'язуваному
нам «уніфікованому світі».

Повнота етносоціальної структури вимагає і повноти
національної державної влади, яка завжди, ще з часів
Платона і Аристотеля, гармонійно поєднувала в собі
п'ять взаємопов'язаних складових: світоглядно#концеп#
туальну, ідеологічну, законодавчу, виконавчу і судову
владу [12]. З часів Шарля Монтеск'є нам говорять тіль#
ки про три останні [10]. Водночас визначальними скла#
довими для державного управління є концептуальна та
ідеологічна влада, і якщо вони приховані від суспільства,
то йдеться, очевидно, про латентне управління соціумом
за допомогою чужинських концептуально#ідеологічних
постулатів. Для слов'янських народів, зокрема українсь#
кого та польського, традиційною світоглядною кон#
цепцією є християнська доктрина, а найбільш
відповідним ідеологічним типом, після краху соціалізму
та лібералізму — тільки національний консерватизм.

Звідси висновок: для запобігання встановлення гло#
бальної влади з одного центру необхідно кожному на#
роду відновити етносоціальну структуру та повноту
державної національної влади відповідно до тра#
диційних цінностей та з огляду на наступаючу духовну
епоху розвитку людства.

Євросоюз як можлива модель 
наддержавної диктатури

Євросоюз є вже третьою спробою (після США і СРСР)
штучного створення «федерації націй» із наддержавними
структурами управління. Прикметно, що в проекті конс#
титуції Об'єднаної Європи немає згадки про християн#
ство, завдяки якому взагалі став можливим сам феномен
європейської цивілізації. Не згадується в ньому і про іде#
ологічні засади, що вказує на можливе латентне уп#
равління європейською спільнотою. Фактична влада в
Євросоюзі буде належати прем'єр#міністру, якого затве#
рджує Європарламент, а міністрами стануть представни#
ки країн#членів ЄС за принципом: одна держава — один
міністр. За дотриманням законів, прийнятих Європарла#
ментом, як на міжнародному, так і на національному рівні,
наглядатиме Європейський суд.

У цілому, запропонована загальноєвропейська конс#
титуція вельми нагадує диктаторську модель наддер#
жавного управління, особливо якщо врахувати мало#
чисельність головного органу виконавчої влади (20–25
осіб). До того ж кожен міністр буде представляти пев#
ну європейську державу, а не певний європейський ет#
нос, що може призвести до поступового захоплення
цих посад представниками однієї національної менши#
ни, навіть неєвропейського походження. Продовжує
викликати занепокоєння і існування військово#
політичного блоку НАТО, статутні цілі якого, після
розвалу СРСР, давно вже і повністю виконані. Наприк#

лад, в теперішній Україні тільки 15% населення
воліють бачити свою країну у складі цього традиційно
агресивного альянсу. 

Звідси висновок: з огляду на загальносвітові тен#
денції соціального розвитку та відчутний нині злам
історичних епох, не варто, на нашу думку, підтримува#
ти агонізуючі космополітичні структури минулого, а
необхідно кожній національній державі разом зі своїми
історичними сусідами торувати шлях у духовне май#
бутнє, яке буде живитися тільки багатополюсністю та
культурним різноманіттям.
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Валентин Лисенко:
— У Міжрегіональній Академії управління персо6

налом викладали політологію, на яку я потрапив у
першій групі заочників. Вчився два з половиною ро6
ки за фахом «Політичний менеджмент і марке6
тинг». Закінчив з відзнакою. Пору навчання згадую
й донині, адже тоді познайомився з багатьма відо6
мими фахівцями, від яких черпав, скільки міг. Це
люди мудрі своїм життєвим досвідом, професіона6
ли високого рівня: Микола Головатий, Ольга Бабкі6
на, Василь Храмов, Фелікс Рудич...

Навчався він охоче, з піднесенням, дарма, що це
було заочне навчання і, як дехто вважає, не дуже
ефективне. А на його, Валентина Лисенка, погляд,

усе залежить від мотивації. Якщо вона переконли#
ва, то людина здатна навчатися і дистанційно, і на
вечірньому відділенні, і заочно. Звичайно, для за#
очника неабияке значення мають базові знання,
вміння систематизувати матеріал, дбайливо доби#
рати «цеглинки», з яких він складається. Поціка#
вився, чи вплинув МАУП на його наукові уподо#
бання? 

— Безумовно, вплинув, і досить відчутно. Особ6
ливо щодо теоретичного осмислення, осягнення
матеріалу. Якщо раніше я, так би мовити, був те6
оретиком по життю, то МАУП дала методологіч6
ну політологічну базу, яка допомогла мені працю6
вати над багатьма цікавими темами. Важливо й
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Бачити, думати, діяти!.. І — досягати мети

Саме в такій, а не в якійсь іншій
послідовності, саме з таким, а не
інакшим наслідком докладання й
примноження зусиль, вершить бу�
денні земні справи Валентин Лисен�
ко — людина, якій довелося чимало

спізнати і скуштувати в житті різного,
часом і глевкого хліба долі. Свого
часу закінчив Ленінградський інже�
нерний Червонопрапорний інститут
ім. О. Ф. Можайського, а потім пра�
цював у підрозділах, де вимагалися
неабиякі якості аналітика, знання
людської психології…

У нього завжди конструктивна оцін�
ка зробленого, а відтак — належна й
ґрунтовна база, на якій можна буду�
вати щось нове. І робити це йому до�
водилося неодноразово. Наприклад,
з тією ж армією не склалося. Розпав�
ся Союз, фахівці його профілю вияви�
лися непотрібними Україні, хоча осо�
бисто його, Валентина Лисенка, на�
магались утримати у війську. Поза
штатом. Тобто одержуєш зарплату, і
досить пристойну, але жодних функці�
ональних обов'язків за твоїм фахом
на тебе не покладаються.

Хтось, можливо, й пристав би на
ці умови, «розумних ледарів» в армії
завжди не бракувало. Тільки ж не
Валентин з його: «бачити, думати, ді�
яти!».. До того ж він вважав амо�
ральним «просто так» одержувати
грошове утримання, до речі, досить
високе і за тодішніми мірками. Роз�
гледівся й вирішив піти у бізнес, був
директором і керівником підрозділів
кількох фірм, де опікувався комплек�
сними питаннями безпеки підприєм�
ництва, його інформаційним та пси�
хологічним забезпеченням — завдя�
ки знанням, здобутим у військовому
вузі. Був маркетологом, менедже�
ром. Проект�менеджером — люди�
ною, яка втілювала в життя той чи ін�
ший проект. І скрізь почувався впев�
нено. Врешті виник інтерес до полі�
тики, бо побачив, що це заняття пер�
спективне.

Наші
випускники
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те, що в Академії маю змогу друкуватися, зокрема
в журналі «ПЕРСОНАЛ», де вийшло в світ кілька
статей. У них, зокрема, я висловлюю свою точку
зору на те, як засоби масової інформації маніпулю6
ють свідомістю людей.

Запитав, чи достатньо, на його погляд, вивчена
нині роль засобів масової інформації, інформацій#
ного простору у житті суспільства?

— Тут ще чимало нез'ясованих питань. Немає
більш6менш усталеного розуміння проблеми, фа6
хівці по6різному трактують саме поняття «масо6
ва та суспільна свідомість». Також існують різні,
часом — зовсім протилежні думки про роль засобів
масової інформації, а якщо точніше, то засобів ма6
сової комунікації — залежно від тієї чи іншої пози6
ції, якої дотримується вчений. А певної загальноп6
рийнятої концепції, на жаль, немає...

— Чимало й цікаво про роль і місце новочас�
них мас�медіа в суспільстві пишуть, наприк�
лад, Ігор Слісаренко або віднедавна — Юрій
Бондар. Причому — використовуючи досвід
своєї безпосередньої роботи в засобах масової
інформації. Ви ж, Валентине Володимировичу,
здається, не маєте такого практичного сто�
сунку до ЗМІ, як названі мною журналісти з
багатолітнім досвідом роботи в пресі?

— Це не зовсім так. У тих чи інших випадках ме6
ні доводилося стикатися з роботою газет, журна6
лів, електронними мас6медіа. Нині переймаюся ви6
давничим проектом. А крім нього, паралельно, ще й
політичним. Так цікаво, й інколи ідеї ніби перелива6
ються з одного проекту в інший. Чому ЗМІ? Бо зно6
ву ж таки як спеціаліст6аналітик, як спеціаліст6
психолог усвідомлюю, що суспільна свідомість і
спосіб її формування визначається саме мас6медіа,
а також засобами неформальної комунікації —
спілкуванням міжособистісним та міжгруповим. І
це розуміння, хочу наголосити, прийшло саме зав6
дяки знанням з політології, одержаним в МАУП. Це
питання, які мене цікавлять чи не найперш, хоча я
відкритий для сприйняття й з'ясування інших ці6
кавих аспектів суспільного життя, погляду на них
із наукової точки зору...

До честі дослідника, він послідовний у розробці
обраних тем, кожна наступна публікація стає ніби
продовженням попередньої; щоразу він прагне
поглянути на проблему зусібіч, різні аспекти її
показати якомога випукліше, популярніше. Від#
так з#під пера Лисенка#вченого виходить у світ
наукова публіцистика, на яку залюбки відгуку#
ється читач. 

Назву одну із статей, у якій Валентин Лисенко
торкається проблеми інформаційних воєн і вияв#
ляє власний підхід до неї — із широкими екскур#
сами в історію, зіставленнями різних поглядів на
створення психологічних портретів, побудова#

них на основі фото, оточення людини, її вислов#
лювань чи промов. Скажімо, політичного лідера,
аби спрогнозувати його поведінку в різних ситу#
аціях.

Ясна річ, задумів завжди більше, ніж можливос#
тей реалізувати їх. Скажімо, бракує часу, і ти ка#
тастрофічно не встигаєш ґрунтовно розробити ту
чи іншу тему. Вирішив запитати у Валентина, чи,
бува, не боїться він, що хтось перехопить його
ідею? Та ні, виявляється, він не із хапливих — тих,
хто нерозважливо кидається з одного напрямку в
інший. Він іде своєю дорогою, але ставиться до се#
бе самокритично.

— Мабуть, у багатьох людей, пов'язаних з нау6
ковими дослідженнями, існує побоювання не встиг6
нути. Згоден, що, певною мірою, воно притаманне й
мені. Хоча — це швидше острах не встигнути са6
мому, ніж боязнь того, що хтось скористається
твоєю ідеєю. На здоров'я! Адже у тебе — свій пог6
ляд, і це зовсім не означає, що хтось інший займе цю
нішу. Просто жаль, що сам не зміг освоїти її так,
як міг би.

Раніше, як відомо, наукові відкриття, нові нап6
рямки в науці виникали на стиках наук. Сьогодні ж
успішно працювати в політиці чи бізнесі можна,
лише маючи фундаментальні знання в кількох га6
лузях. Тобто тільки комплексні знання дають змо6
гу рухатися вперед. І дивно, як той політик, не ма6
ючи базових, а незрідка — й спеціальних знань із
психології, може працювати з аудиторією? Хариз6
ма — це ще не все. Вона як позитивно, так і нега6
тивно може впливати на декларування ним тих чи
інших думок, ідей і відповідно — визначати його
імідж...

Валентин Лисенко — дослідник не лише чутли#
вий і ретельний, а й досить активний, його публі#
кації в різних часописах помітні уже самим вибо#
ром теми й вагомістю аргументів, за допомогою
яких він полемізує з опонентами, відстоюючи
власну точку зору. Їх одразу помічаєш у розмаїтті
журнальних публікацій. Скажімо, зовсім недавно
мене потішила своєю новизною, незвичними ак#
центами стаття магістра політології Валентина
Лисенка в журналі «Політичний менеджмент».
Називається вона: «Чутки — активний засіб моди#
фікації суспільної свідомості». Досить впевнено й
переконливо веде він логіку викладу від конкре#
тики до загального визначення чуток як різновиду
неформальної комунікації. І ще помітив: стаття
молодого вченого вміщена в одному номері з пуб#
лікаціями тих, кого він вважає своїми вчителями.
А це — хіба не визнання?

Вів розмову 
Олександр КАВУНЕНКО

Наші
випускники
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Ібн'Арабі 
і його вчення

(1165 — 1240)
Ібн'Арабі Абу Абдаллах Мухаммад бен Алі

аль#Хатім ат#Та'й, прозваний Мухйи ад#дін
(той, який оживляє релігію) (відомий також
під ім'ям аш#Шайх аль#Акбар, «Найве#
личніший Шейх» суфізму) — відомий філо#
соф і видатний поет, який мав вирішальний
вплив на розвиток суфізму в усьому ісламсь#
кому світі. 

Ібн'Арабі народився в Андалузії, у місті
Мурсія, у шанованій, благочестивій іспано#
арабській родині, яка претендувала на похо#
дження з племені та'й, мало того — навіть від
самого Хатіма ат#Та'й, який прославився
своєю щедрістю легендарного героя цього
племені. Батько і найближчі родичі філосо#
фа були суфіями. Деякі з них були попу#
лярні як суфійські наставники. Коли Ібн 'Арабі
було вісім років, він переїхав у місто Севілья,
де вивчав фікіх, хадис, теологію і філософію,
виконував обов'язки переписувача при
різних правителях. Там він зустрівся зі
своїми першими суфійськими наставника#
ми, яких на його шляху було чимало.

Фарид Юсеф АЛВАШ
доктор історії філософії, зав. кафедри

арабістики Українсько6Арабського інституту
міжнародних відносин ім. Аверроеса
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Ібн 'Арабі багато їздив по містах Андалузії і
Магріба, спілкуючись із різними суфійськи#
ми наставниками. У Кордові він познайомив#
ся з відомим філософом Ібн Рушдом (Авер#
роесом), який товаришував із його батьком і
виявив увагу до обдарованого юнака, який
вже тоді мав репутацію непересічного місти#
ка. Ібн'Арабі вивчав праці багатьох
суфійських наставників, серед яких можна
виділити роботи кордовського мислителя
Ібн Масаррі, який проповідував вчення про
очищуюче осяяння, і якого вважали філосо#
фом#містиком.

У 1194 році в пошуках авторитетних суфій#
ських наставників Ібн'Арабі мандрує Північ#
ною Африкою. Спочатку він приїжджає в
Туніс, де його посвячують у суфійський орден,
потім відправляється в Марокко, де в місті
Марракеш бере участь у похоронній церемонії
і поверненні тіла відомого іспано#арабського
філософа Аверроеса на батьківщину в Анда#
лусію. У Марокко, у місті Фесі він вчився у
впливового суфійського наставника Абу
Мадіана (помер 1198 р.), вчення якого зосере#
джувалося на «помірності»: акцент робився на
умоглядній практиці без відходу від соціаль#
ної відповідальності. Згодом Ібн 'Арабі
відправився в Єгипет, і в 1200#му пішов па#
ломником в Мекку, де зустрівся з високо#
освіченою молодою персіянкою. Захоплений
її красою і розумом, Ібн 'Арабі написав «Тард#
жуман аль#ашуак» (Тлумач пристрастей) — у
віршованій формі, дотримуючись традицій
класичної арабської поезії. У Мецці він провів
два роки в молитвах, медитаціях і міркуван#
нях.

Після Мекки Ібн'Арабі відвідав Ірак, де по#
знайомився із суфійським шейхом Омаром
ас#Сухраварді, який назвав філософа «океа#
ном істин». З Іраку Ібн 'Арабі відправився в
Сирію й Анатолію, де в місті Кон'є одружив#
ся. Потім — повернувся в Сирію в місто Да#
маск, де залишався до своєї смерті і був похо#
ваний. Могила розташована  біля гори Касе#
он. За наказом османського султана Саліма
на могилі була побудована мечеть (зараз її
контролюють дервіші: султан Салімо був да#
лекий від розуміння суті суфізму, тим більше
— вчення Ібн 'Арабі; і Османи, сприяючи
суфізму у своєму баченні, сприяли розвитку
дервіського руху. 

Ібн'Арабі автор близько чотирьохсот трак#
татів і книг, з яких збереглося біля двохсот,
однак дотепер далеко не всі з них видані. Се#
ред його робіт, безумовно, найвідомішими є,
крім згаданої роботи «Тлумач пристрастей»

(«Аль#Футухат аль#маккійа»), «Мекканські
одкровення» у 8 томах і «Гемми мудрості»,
(«Фусус аль#хікма»), що складаються з 29
глав. Кожна глава (гемма) розкриває людсь#
ку і духовну природу того або іншого проро#
ка і таким чином передає певний аспект Бо#
жественної мудрості, що відкрилася цьому
пророку. 

Ібн'Арабі стверджував, що «Мекканські од#
кровення» дав йому Бог (у юності під час
хвороби він мав видіння, що визначило його
майбутній життєвий шлях), а «Гемми муд#
рості» навіяні йому пророком (уві сні) [1. Т. 1,
с. 208].

«Одкровення...» і «Гемми...» містять ос#
новні його концепції про єдність буття, іде#
альну людину, релігію, віру, шаріат, про#
роцтва і святих. Найвідоміші з них — кон#
цепції про ідеальну людину і про єдність Су#
щого («вахдат аль#вуджуд»). Засновник ос#
танньої, його попередник — суфійський му#
ченик аль#Халладж (вб. 922 р. ), однак саме у
вченні Ібн 'Арабі ця концепція набула широ#
кого розвитку. 

У вченні Ібн'Арабі переплелося безліч по#
токів, які мають різні джерела: роботи давньо#
грецьких філософів, праці «Братів чистоти»,
твори мусульманських раціоналістів (му'та#
зилітів), роботи Ібн Баджа, Ібн Рушда, Ібн
Туфейля та ін. Маючи феноменальну
пам'ять, Ібн 'Арабі запам'ятовував усе почуте
і прочитане, засвоюючи і переосмислюючи
величезний, суперечливий матеріал. Тому в
його вченні поєднані воєдино мусульманська
догматика, філософія неоплатоників і Аль#
Газалі, ідеї «Братів чистоти», ісмаїлітів і
суфіїв. 

Як було сказано вище, одна з основних кон#
цепцій філософії Ібн 'Арабі — єдність буття;
світ субстанціональний (хакк) і світ феноме#
нальний (халк), єдине і множинне — лише
найменування суб'єктивних аспектів єдиної
реальності Бога. Різниця між хакк (істина) і
халк (творіння) зазвичай описується як ду#
альність єдиного і множинного, нескінченно#
го і кінцевого, абсолютного і відносного то#
що. «Усе буття єдине, — пише Ібн 'Арабі, — і
у світі немає нічого, крім вищого Єдиного,
або Єдиного, що проявляється у множинно#
му “Єдине — множинне”» [2, с. 111]. Хакк і
халк не існують один без одного, вони діалек#
тично переходять одне в інше, включають
один одного: «Хакк є халк, і халк є хакк» (2,
с. 79). Єдине не тільки все суще, але єдина і
кожна річ. Загальна єдність присутня в кож#
ному дрібному елементі дійсності [3, с. 2–4]. 

Пізнавальні
бесіди
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Єдине — Буття, якому мовою теології
відповідає слово «Бог», є абсолютне благо і
вища краса. «Бог прекрасний і любить красу»
— так гласить хадіс, повторюваний суфіями.
Світ створений за образом і подобою Бога,
він теж прекрасний. Він — найкращий з усіх
можливих світів. Прекрасний не тільки світ у
цілому, а й будь#яке суще. Кожна річ — кра#
сива. Бог — Прекрасне є об'єкт «містичної»
любові і близькості. Він присутній в усьому
красивому, «виявляється в усьому улюблено#
му». Єдина жива краса, розлита в незлічен#
них формах світу, з особливою яскравістю
втілюється в жінці. Тому «споглядання Бога
в жінці є найбільше і повне споглядання»
[1. T. 2, с. 326].

Згідно з Ібн 'Арабі, існує три типи любові:
божественна, духовна і природна. Божест#
венна любов є джерелом двох інших. З лю#
бові Бога до самовияву і до того, щоб бути
пізнаним, виникло творіння. Духовна, або
містична любов є прагнення люблячих
відчути єдність із божественною сутністю,
пізнати реальність божественної любові. На#
решті, любов природна — будь#який потяг,
притягання (від психічного до механічного)
— звернена на конкретний об'єкт. У кожному
з цих видів любові маніфестується божест#
венна краса, що перебуває одночасно і у всіх
формах, і над ними. Любов — причина
творіння — пов'язує весь множинний створе#
ний світ, повертаючи його до єдиної сут#
ності. 

Існування — взаємна опора між Творцем і
творінням. «Я теж даю Йому життя, пізна#
ючи Його у своєму серці» [4, с. 182].
Творіння існує буттям Творця і навпаки.
На думку відомого дослідника суфізму 
А. Афіфі, Ібн 'Арабі чистий пантеїст, для
підтвердження цього А. Афіфі посилається
на теорію Ібн'Арабі про любов. Пантеїзм
Ібн'Арабі чітко виявляється, коли він гово#
рить про остаточну мету любові, що поля#
гає в пізнанні реальності любові, і про те,
що реальність любові ідентична до сутності
Бога. Бог відкривається з чистого буття
«'ама», з абсолютної прихованості у світі
утворених речей: «Ми самі атрибути, за до#
помогою яких описуємо Бога. Наше існу#
вання усього лише об'єктивізація Його
існування. Бог необхідний нам для того,
щоб ми могли існувати тоді, коли ми не#
обхідні Йому, щоб Він міг маніфестувати
Себе Собі» [5, с. 171]. 

Говорячи про взаємини людини і Бога,
Ібн'Арабі в «Геммах» пише: 

«Ведь без Него, — как и без нас, пойми,— 
Тому, что было, никогда бы не случиться» 
[2, гемма 15].

«В нас — дар Его, и дар — Ему от нас: 
То, в чем Он сможет в нас затем явиться, 
Вот так меж Ним и нами на века 
Пришлось миропорядку разделиться» 
[2, гема 15].

Чи означають ці рядки Ібн 'Арабі те ж, що
й висловлення деяких атеїстів сучасності
про Божество як результат його мислення,
що ми Його створили? Ібн'Арабі не порушує
питання так примітивно і прямолінійно, хо#
ча він десь це стверджує. Хоча у контексті
всієї історії людства, яке нараховує, якщо не
мільйони, то, як мінімум, сотні тисяч років,
ідея Творця (у сучасному розумінні) виник#
ла недавно. Спочатку людина уявляла Бо#
жество в образі матеріального світу, далі ви#
никло ідолопоклонство, а пізніше — релігії.
Усе це свідчить про те, що поява ідеї Творця,
насамперед, була пов'язана з певним рівнем
розвитку людської свідомості. Людина уп#
родовж усієї своєї історії шукала Бога, і по#
шуки увінчалися успіхом. Ібн 'Арабі погод#
жується з тим, що Бог є наша знахідка, од#
нак, на відміну від «атеїстів», він вважає, що
якби не Він, не було б і нас. Суще стверджує
Його «реальне» існування. Це означає, що
наше існування пов'язане саме з Ним і що
Божество, яке ми знайшли, існує в таємниці
Всесвіту і струменіє в ній. Тому наш світ
красивий і гармонійний. «Немає красивішо#
го і дивовижнішого від нашого світу, тому
що він має божественну красу і диво#
вижність» [1. Т. 3, с. 449].

Зв'язок Творця з творінням виключає
принцип свободи волі. Світ, за Ібн 'Арабі,
існує за власними внутрішніми законами, а
не під впливом зовнішньої сили. Речі у світі
рухаються і перетворюються відповідно до їх
природи, і Бог не суперечить мудрості закону
природи. Ібн 'Арабі вбачає різницю між зако#
ном природи і законом, який організує рух
людини. Так, на думку філософа, у природі
все відбувається відповідно до її законів, і
вихід за межі природи існування суперечить
мудрості, до того ж нічого не додасть до дос#
коналості Божества. Таким чином, Бог — си#
ла, яка виявляється в речах відповідно до
«вічних законів», які керують природою і лю#
диною зокрема.

Ібн'Арабі заперечує втручання Бога в рух
речі. «І от створилася вона (річ). Створення
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зіставне з нею: коли б створення було понад її
силу, вона б не створилася. Таким чином, са#
ма ця річ (ніхто інший), до того не існуючи,
при наказі про створення розпочала своє
існування» [2, гемма 11]. 

Так само він відзначає, що «прихована
таємниця цього — виявленя у дзеркалі буття
Божественного: від Бога до буттєво#можли#
вих повертається лише те, що дає са#
мотність. У кожному зі своїх станів вона має
(буттєво#можливі) якусь форму, і форми
розрізняються за розходженням станів, так
що і прояв розрізняється за розходженням
стану: вплив на раба відповідний до того,
який він. І дарує благо він собі сам, і проти#
лежне до блага дарує йому не хто інший: він
сам благодійник самотності своєї і мучитель
її. А тому так нарікає він лише на самого се#
бе, і так прославляє лише себе самого» [2,
гемма 8]. 

Людина також рухається всередині цих
вічних законів природи, однак, на відміну
від речі, усвідомлює себе і сама панує над
своїм життям і керує ним. «Вона знає, що
саме від неї залежить, якою бути (подібно
до того, як знання, про що уже говорилося,
залежить цілком від пізнаваного), а тому го#
ворить собі, якщо відбувається що#небудь,
несприятливе для її прагнень: “Твої ж руки
зав'язали бурдюк, коли твій рот хотів наду#
ти його”. Бог каже істину і вказує шлях» [2,
гемма 11].

Збагнути єдність буття може лише містик у
момент осяяння. У зв'язку з цим у Ібн'Арабі
трапляються вислови типу: «Творець є
творінням», «Я — це Він, і Він — це я». Бог є
єдність універсуму, своєю сутністю (Зат) то#
тожний з єдиноутворюючим началом — бут#
тям, точніше, з чистим абсолютним буттям.
«Бог є буття, а речі суть форми буття» [1. Т. 3,
с. 419]. На відміну від Аль#Халладжа, в
Ібн'Арабі — ідеальному містику — доступне
не злиття з Богом, а лише усвідомлення своєї
споконвічної єдності з Ним. Містичний стан
(фана) є усвідомленням цієї єдності місти#
ком. Водночас будь#яка людина потенційно є
мікрокосм, але тільки для містика, який
усвідомив свою єдність з Богом, маніфестує
всі атрибути Божества. 

Концепція ідеальної людини «аль#інсан
аль#каміль» посідала провідне місце у вченні
Ібн 'Арабі. Він думав, що творіння «аль#
хальк» є необхідним модусом буття єдиної
трансцендентної Божественної Реальності
«аль#хакк», за допомогою якого вона пізнає
себе ніби зі сторони, як об'єкт. Поєднуючи в

собі всі риси, властиві цим двом сторонам
Божественного Абсолюту, ідеальна людина
відіграє в цьому самопізнанні вирішальну
роль. Вона є дзеркалом «мір'а», у якому Бо#
жество споглядає атрибути, укладені в Ній в
потенції [6, с. 504–510]. 

Так само Ібн'Арабі називає ідеальну люди#
ну «аль#барзах» (переходом), який пов'язує
дві протилежні природи Абсолюту: духовну і
матеріальну. Цим обумовлений виключний
стан ідеальної людини у світобудові. Ідеаль#
на людина — причина і ціль творення, на неї
спрямований погляд Божества, їй підлеглі
небесні і земні істоти і явища. Присутність
ідеальної людини — умова існування
всесвіту, вона — стовп, «імад», на якому три#
маються небеса.

Прообразом і прототипом «людяності»
людства Ібн 'Арабі вважав «Сутність» по#
сланників пророків Бога (7, 2: 30–38, 7:
10–25, 15: 26–36, 17: 59–63, 20: 114–124). Во#
на перший витвір Бога, Логос, Божественне
знання, що послідовно реалізується у святих
«аулійа», відображаючи в кожному з них од#
не зі своїх незліченних істин. Той, у кому в
цей момент втілилася ця «Сутність», і є Іде#
альною людиною [8. Т. 1, с. 50–51]. 

У «Геммах мудрості» Ібн 'Арабі ідеальна
людина, яка досягла ступеню вілайа (свя#
тості), валі — це гностик, що реалізував свою
єдність з Абсолютом. У цьому стані валі —
гностик досягає вищої міри пізнання, впевне#
ності як результату поєднання суб'єкта
пізнання з об'єктом. Їй передують впев#
неність, заснована на переказі або правильно#
му доказі, і впевненість, здобута особистим
спостереженням. У стані гносіса — вілайа
суфій володіє езотеричним, таємним знан#
ням, тотожним до божественного знання.
Валі — гностик, як і архангел, отримує одкро#
вення від Бога, а пророки здатні до про#
роцтва, здобуваючи своє знання опосередко#
вано, через архангела.

Ідеальна людина є еманацією (випроміню#
ванням) абсолютного буття (тобто Бога). З
усіх творінь тільки людина здатна пізнати
Бога, тільки вона може дійти до розуміння
того, що Бог маніфестує Себе у формах фено#
менального світу. Атрибути Божественної
досконалості перебувають у Всесвіті у дис#
кретному стані (мунфасіла). Лише в людині
вони зібрані воєдино і втілені найбільш адек#
ватно. Тому в ідеальній людині (аль#інсан
аль#каміль) Абсолют пізнає Себе у всій своїй
повноті; людина ніби стає його самос#
відомістю, «образом Божим». 
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Ідеальна людина «для Бога те саме, що
зіниця для ока, зіниця споглядає, це зір. От
він і був названий людиною, тому що їм Бог
споглядає на Своє творіння і тому дає йому
Свою милість» [2, гемма 1]. Лише в ідеальній
людині здійснюється мета творення. На ньо#
му ґрунтується світ: «... світ перебуває в
цілості, поки є в ньому ця Ідеальна Людина»
[2, гемма 1].

Обґрунтовуючи ідеал довершеної людини,
суфійський шейх Абдуррахман Джамі
(послідовник Ібн'Арабі, XV століття) прий#
має концепцію про три ступені осяяння або
прояву сутності:  на початку — в іменах і ат#
рибутах, а на завершальному етапі — сутності
самої по собі. Ідеальна людина втілює всю су#
му божественних атрибутів, має повноту бо#
жественної натури, стає полюсом Всесвіту,
мікрокосмосом, ніщо більше не є для неї
таємницею. 

Будь#яка людина потенційно — це мікро#
косм, але тільки в ідеального містика маніфе#
стовані всі атрибути божества. Згідно з
Ібн'Арабі, будь#який святий може отримати
знання Священного Закону, подібно до про#
років. Вище знання таємниць буття, яке от#
римує серце містика в момент осяяння,
відмінне від інтелектуального знання (ільм),
яке отримує розум дискурсивно. Розум не в
стані інтерпретувати це богодане знання. Во#
но маніфестоване у вигляді світла, яке запов#
нює серце містика на певному рівні духовно#
го очищення. Водночас воно (отримане знан#
ня) відмінне від релігійної інтерпретації.
Слід зазначити, що Ібн 'Арабі різко критикує
релігії і релігійні догми про Бога і людину, а
також про винятковість тієї або іншої релігії.

Так, до Божої милості Ібн 'Арабі апелює,
критикуючи практику використання релігії
для санкціонування й освячення насильства
над людьми. Релігійні цілі, вважає він, не мо#
жуть бути виправданням жертвуванням
людьми: «Знай, що краще піклуватися про
милість до рабів Божих, ніж прислуговувати#
ся у ревному служінні Богові. Так, коли Да#
вид хотів звести священний храм (у Єруса#
лимі), він його перебудовував кілька разів, і
щоразу після закінчення будівництва храм
валився (сам). Тоді Давид поскаржився на це
Богові, Той сказав йому: “Храм Мій не може
звести людина, яка пролила кров”. Тоді Да#
вид вимовив: “Господи, хіба це не було в ім'я
Твоє?” І відповів Бог: «Але хіба вони не люди
Мої?» [1. T. 2, с. 362–363]. 

У дусі терпимості, орієнтації на подолання
будь#якого конфесійного і релігійного відчу#

ження між людьми Ібн'Арабі проголошує
фактичну рівність усіх релігій і вірувань:
«істинний гностик не обмежує себе одним
віруванням, відкидаючи інші, але вбачаючи
Бога в кожному божестві, зводить різницю
між релігіями до різниці у теоріях. Він знає,
що Бог виявляється в різних формах, подібно
до хамелеона, який змінює свій колір залеж#
но від місця, або подібно до води, яка набуває
кольору посуду» [1. Т. 1, с. 266].

У поетичній формі Ібн 'Арабі описує влас#
не подолання стану релігійного відчуження. І
почав проповідувати релігію загальної лю#
бові, що містить усі релігії.

Сердце мое приемлет всякую форму:
Оно и пастбище для газелей, и монастырь

для монахов,
Храм для идолов и Ка'аба для паломников, 
скрижали Торы и свитки Корана.
Я исповедую любовь, и только любовь,
Она — моя религия и моя вера [9, с. 39–40]

Ідеали віротерпимості, універсалізму і лю#
динолюбства, які проповідує Ібн 'Арабі
завжди були актуальними, особливо вони не#
обхідні для нашої сучасної, багатополюсної і
тендітної культури. 
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Нині про Соборну Україну говорять як про
сучасну українську державу [1, с. 4, 11–15].
Але є ще одна Соборна Україна — етнічна те#
риторія. Верховна Рада України рішуче ско#
ротила текст державного Гімну, щоб не припу#
стити можливих провокацій, при згадуванні
етнічних територій, тому покликатимемося на
неупереджене джерело. Українські етнічні
землі дуже вдало визначив 1831 року видат#
ний росіянин Микола Надєждін. У рецензії на
першу книжку Миколи Гоголя він писав, що
Україна перебуває «під благодатним шатром
синього неба, на широкому килимі степів, які
облямовані струмками Дунаю і Дону, пасмами
Кавказу і Карпат, хвилями Євксину (Чорного
моря. — А. П.) і Каспію» [2, с. 280–281]. І саме
цю Україну намагався об'єднати в одній дер#
жаві гетьман Павло Скоропадський [3, с. 109].
Українці компактно проживають у російській
Азії, Казахстані і Киргизії. Разом із Україною
ці землі могли б стати співдружністю ук#
раїнських націй [4, с. 25–34]. Після Другої
світової війни до 1954 року за межами УРСР
опинилося понад 40% української етнічної те#
риторії — в Румунії, Угорщині, Словаччині,
Польщі, Білорусі, Росії і Молдові [5, с. 8].
УРСР як член ООН підписала і ратифікувала
Гельсінський Прикінцевий Акт, ІІІ та ІV

принципи якого визнавали непорушність кор#
донів УРСР з Румунією, Угорщиною, Чехо#
словаччиною, Польщею, Росією і Молдовою,
тобто Україна проголошувала 24 серпня 1991
року незалежність у визначених Москвою і
визнаних Гельсінським Прикінцевим Актом
кордонах, що звузило поняття соборності.
Займаючи Українську Слобожанщину, Крас#
нодарський і Ставропольський краї, Росія,
ігноруючи як спадкоємець СРСР Гель#
сінський Прикінцевий Акт, відкрито зазіхала
на Східну і Південну Україну на тій підставі,
що в містах сходу і півдня розмовляють
російською мовою. Г. Щокін вважає, що це
подібний до югославського сценарій «для Ук#
раїни, згідно з яким має відбутися “розчлену#
вання” єдиної і потенційно могутньої країни
на Західну і Східну з одночасним виокрем#
ленням Кримського півострова. Так розкру#
чується деякими ЗМІ “російськомовне питан#
ня”, та усілякими засобами штучно підкрес#
люються культурні особливості західного,
східного і південного регіонів нашої соборної
України. Підступна ідея розколу України має,
вочевидь, деякі історичні паралелі, в яких зга#
дують, наприклад, Західно#Українську Народ#
ну Республіку (1918), а також Донецько#Кри#
ворізьку Радянську Республіку (1918) зі сто#

Пізнавальні
бесіди

корінні народи 
і національні

меншини

Соборна Україна:

Анатолій ПАНЬКОВ,
проректор, професор 

Одеської національної 
юридичної академії



44

лицею у Харкові» [6, с. 11]. Російську мову
навіть деякі російські патріоти визнають ос#
таннім українським варіантом церковно#
слов'янської, тобто українською книжною
(городською) мовою ХVII–XVIII ст. [7, с.
115–137, 340]. До числа російськомовних в
Україні зараховують у Москві і представників
інших народів, які за межами України мають
свої національні держави — білорусів, молдо#
ван#румунів, болгар, поляків, гагаузів#турків,
греків, поляків, угорців, німців, євреїв тощо.
Не називаємо кримських татарів, бо вони є
етнічною корінною меншістю України. Але в
міжнародних правових документах «досі не
вироблено критеріїв чіткого поділу між по#
няттями “національна” та “етнічна” меншини»
[8, с. 207].

Конституція України 1996 р. у статтях 11, 92
п. 3 та 119 п. 3 запровадила у правову систему
нашої країни термін корінного народу без
відповідного його визначення та без подання
переліку корінних народів. «Законодавство
про статус корінних народів досі не прийнято;
більшість дослідників пов'язують вирішення
цього питання з визначенням правового ста#
тусу кримських татар (кримськотатарського
народу)» [9, с. 78]. На статус корінного народу
в Україні мають право румуни (молдавани),
як і українці в Молдові та Румунії, які разом з
українцями з 1357 р. до 1812 р. мали свою дер#
жаву Молдову [10, с.148]. Упродовж ХVІІІ і
до кінця 80#х років ХІХ ст. Російська імперія
скорочувала частку українського населення
Молдови. Для зменшення кількості українців
комуністична Москва організувала три голо#
домори (1921–1923; 1932–1933; 1946–1947).
Щодо болгар, греків і гагаузів, то вони з'яви#
лися в Україні внаслідок релігійних утисків
християн у Турецькій імперії. Всі останні
представники інших народів з'явились в Ук#
раїні з причин угорської, польської та
російської політики в Україні, яка в різні часи
була колонією Угорщини, Польщі, Росії —
СРСР і Австро#Угорщини. Саме вони, за кон#
цепцією М. Алмаші, мають право на статус
«національної меншини». «Національні мен#
шини, — стверджує вчений, — це особи, які є
громадянами цієї держави, не належать до ти#
тульної національної спільноти чи корінних
народів цієї держави і самоідентифікують се#
бе як представники певної національної мен#
шини» [8, с. 208].

Хоча Конституція незалежної України
приймалася 1996 року, коли вже був піввіко#
вий досвід ООН і Міжнародної організації
праці (МОП) у визначенні і користування в

конвенціях і рекомендаціях терміна «корінні
народи» [11, с. 61], два корінні народи України
— українці та кримські татари за статтями 3 і
24 користуються лише правами людини і гро#
мадянина. А нова Конституція Автономної
Республіки Крим, яка прийнята ВР України в
грудні 1998 р., не визнає кримських татар
корінним народом України, а відтак і Курул#
тай (Національні збори) і Меджліс кримсько#
татарського народу Соборними представ#
ницькими органами кримськотатарського на#
роду [12, с. 7]. А це означає, що Конституція
України, оперуючи в статтях 10, 11 поняттями
«національні меншини» і «корінні народи»,
уподібнена до Конституції Франції 1958 р.,
стаття 2 якої визнає одну французьку націю і
заперечує поділ громадян на будь#які етнічні
чи національні групи. «Уряди Франції,
Швеції, Японії, США та деяких інших держав
(Україна. — П. А.) негативно ставляться до
«визнання колективних прав корінних на#
родів» [11, с. 62]. А Бразилія, Малайзія, Еква#
дор, Австралія (як і згадана Японія) відмовля#
ються вживати сам термін «корінні народи»
[13, с. 102, 107–113, 132–134, 137, 142].

Нова Конституція України й Автономної Ре#
спубліки Крим були прийняті після того, як
ООН прийняла рішення про проведення деся#
тиріччя корінних народів світу (1995–2004)
[14, с. 163], оприлюднила проект Декларації
прав корінних народів світу [15]. Але в цих
Конституціях права українського і кримсько#
татарського народу відсутні, що фактично ста#
вить Україну поряд із країнами, які «відмовля#
ються вживати сам термін «корінні народи». У
преамбулі до Конституції України словами
«Верховна Рада України від імені Українсько#
го народу — громадян України всіх національ#
ностей» ВР свідомо порушила права титуль#
ного в Україні українського народу (етносу) на
національну державу, які визнані «Декла#
рацією про надання незалежності колоніаль#
ним країнам і народам», яка була прийнята Ге#
неральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1960
року.

Відповідно до документів ООН і ЮНЕС#
КО, національна держава — це така держава, в
якій титульний народ становить 67% населен#
ня [16, с. 330]. Згідно з переписом 2001 року
українців в Україні 77,8% від загальної
кількості населення ( за переписом 1989 р. бу#
ло 72,7%), росіяни 17,3% (за переписом 1989 р.
було 22,1%). Українську мову вважають
рідною 67,5% населення України, що на 2,8%
більше, ніж за даними перепису 1989 року.
Російську мову визнали як рідну 29,6% насе#
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лення (показник знизився на 3,2%). Рідною
мовою вважають мову своєї національності
85,2% українців, 14,8% українців рідною виз#
нають російську. Тому говорити про
російськомовність в Україні необхідно із за#
стереженням. В Ізраїлі — національній дер#
жаві євреїв, як повідомили 28 серпня 2002 ро#
ку о 15 годині «Українські телевізійні нови#
ни» (за визнанням Равінат), євреї, до речі, ста#
новлять 30% населення. 

2004 року добігло кінця десятиріччя
корінних народів світу. І ООН змушена буде
приймати Декларацію прав корінних народів,
в проекті якої саме за українцями та кримсь#
кими татарами визнається право на державу,
мову, освіту, землю і все, що в ній, на ній і над
нею, закони, традиції, інформацію, релігію то#
що [17, с. 306– 309]. Щодо національних мен#
шин, які (за переписом 1989 р. без молдован,
румунів і кримських татар) разом становили
25% населення України, то за ст. 10 Консти#
туції вони мають право на використання влас#
них мов при обов'язковому знанні державної
мови (ст. 10) та на визначене міжнародним
правом пропорційне представництво в радах
усіх рівнів. Для цього, покликаючись на
міжнародне право, ВР має внести відповідні
зміни до Конституції, яка має бути орієнтова#
ною не на Конституції держав, які створені
колоністами — США, Австралія, Бразилія то#
що, а на Конституції національних держав —
Норвегія, Фінляндія тощо.

Щодо людських прав представників націо#
нальних меншин, то вони в Україні мають бу#
ти такими, як, наприклад, в Ізраїлі: виступи
проти державної мови, релігії, національного
щодо статусу державоутворюючої національ#
ності мають переслідуватися. Без цього Ук#
раїнська Соборна Самостійна Держава не
відбудеться.
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«Помаранчеві» й «біло�голубі» бандити 
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Кіровоградське 
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Сорока (екс�голова
податкової

адміністрації Києва)
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(генерал МВС)Д. Корчинський

"Братство"
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(Могилевич)

Р. Ахметов
(Донецьк)

Д. Табачник (екс�віце�
прем'єр�міністр з

гуманітарних питань)

ОЗУ "Лужники" 
Москва

— Представники владних структур 
та "наближені"

— Злочинні угрупування та їхня "політич�
на зорієнтованість"

"Ваха" 
(В. Убірія)

"Сєня�Бик"
(Юхимович)

"Татарин" 
(І. Кирімов)

"Рокіро" 
Львів

"Макс" 
(А. Мілявський)

СДПУ(О)

"Джиба"

"Макс" 
(М. Курочкін)

Донецькі
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В. Авдишева

Гузько

"Москва" 
(І. Фадєєв)

І. Смєшко (екс�
голова СБУ)

"Футболіст" 
(В. Полуботко)

Назаров
(генерал МВС)

Євдокимов
(генерал МВС)

Й. Кобзон

Р. Савлохов
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Ю.Смирнов (екс�
міністр МВС)

В. Пінчук (зять 
Л. Кучми)

"Рибка"

(Рибаков)

І. Бакай

"Вачик"
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Нині бандитів потрібно
класифікувати не просто
за «мастю» або за при�
четністю до того чи
іншого угрупування, а й
за кольором прапора,
який вони тримають. Ми
пропонуємо захопливу
екскурсію помаранчево�
біло�голубим бандитсь�
ким Києвом. Хоч як там,
але нам не уникнути в
цій екскурсії відомих
прізвиськ і прізвищ. До
того ж не тільки з бан�
дитського середовища.
Бо головні на цьому свя�
ті кримінального життя,
хоч як це дивно, не гро�
мадяни бандити, а пани
політики. І те, як зміню�
ватимуть колір у най�
ближчому майбутньому
ці авторитети і злодії,
передусім залежить від
тих політиків, з якими
вони «вирішують питан�
ня». Одне слово, у кри�
мінальному світі, як зав�
жди, всім керує політи�
ка...

Пізнавальні
бесіди

Залишки ОЗУ
"Прища" (В. Прищик)

"Стас"
Одеса

"Сава" 
(А. Савенков) Херсон

Брати Галицькі 
Одеса

Кримське 
ОЗУ

М. Білоконь
(екс�міністр

МВС)

"Ушатий"

Н. Шуфрич

І. Плохой

Зварич

І. Суркіс

Донецьке
ОЗУ

Злодій у

законі

"Ушастий"

Злодій у законі
"Антимос" 

(В. Кухілава)

"Стас" 
(О. Стащенко)

В. Кисіль Є. Червоненко

"Брати

Константинівські"
"Брати

Карамазови"

О.Пресман

"Кирил"

"Олень" 
(С. Олейников)
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1. Злочинний авторитет
«Вачик» осів у Києві, однак
зберігає свій вплив у Кіро#
воградській області, звідки
він і прибув до столиці. У
Києві він облаштувався
років 5—6 тому. Цьому пере#
дували активні бойові дії йо#
го угрупування навколо ал#
когольної імперії «Арте#
міда». Не обійшлося без
трупів. Після цього «Вачик»
змінив місце постійного
проживання на спокійні#
ший Київ. На Кіровоград#
щині штаб#квартира ОЗУ
«Вачика» дислокується в
селищі Олександрівка. Йо#
го ОЗУ яке «авторитетне» в
Новоукраїнці на Київщині,
частково переїхало з ліде#
ром до Києва. Сам вожак
живе між Києвом і Кірово#
градом. За «походженням»
кримінального лідера не#
важко здогадатися і про йо#
го політичне «забарвлен#
ня»: «Вачик» — під біло#го#
лубим прапором. 

Сорока — у близькому
зв’язку з «Вачиком». Почи#
нав трудову біографію
водієм міністра внутрішніх
справ. Його помітив все#
сильний шеф і удостоїв
місця начальника Старо#
київського РВВС. Пізніше
був призначений на хлібну
посаду начальника податко#
вої міліції Києва. Недавно
засвітився у пресі зі своїми
відвертими міркуваннями
про смерть Кравченка. Він
заявив, що шеф не міг доб#
ровільно піти з життя і що
нині, нібито, йому самому
доводиться переховуватися
від кілерів. Наші джерела
стверджують: Сорока не#
вловимий для кілерів, бо і за
так їм не потрібен — не того
польоту птах. Він не ціка#
вий і «Вачику», позаяк про#
фесіонал із нього кепський. 

Зовсім інша справа — ге#
нерал М. Джига. Цей має

неабиякий вплив і контакти
з «Вачиком». Свого часу ке#
рував міліцією Кіровограда
— саме тоді зростало і
міцніло ОЗУ «Вачика».
Міністр перевів земляка до
Києва, де той служив за#
ступником міністра, керу#
вав відділом боротьби з ор#
ганізованою злочинністю. 

2. «Ваха», він також Вах�
танг Убірія. Нині велика

людина — на днях його
призначили заступником
одеського мера Е. Гурвіця.
Раніше встиг відсидіти за
ґратами, взяти участь у
створенні Експрес#банку і
господарській діяльності
«Укрзалізниці». У радянсь#
кі часи у певних колах сто#
лиці була досить відомою
нерозлучна трійця: «Сєва»
(Могилевич), якого нині
розшукує ФБР, «Сєня#

Бик» (Юхимович), який
відсидів за вбивство, і «Ва#
ха» (Вахтанг Убірія). 

Дмитро Корчинський ві#
домий уже всій країні, особ#
ливо завдяки своїй гіперак#

тивності під час останніх
президентських виборів. У
гарячі революційні дні він,
не криючись, тусувався у
штабі Януковича і постійно
контактував з Убірією. Вза#
галі#то Корчинський ніколи
не заявляв про себе як про
прибічника Януковича, хо#
ча завжди працював на
«єдиного кандидата від вла#
ди». Убірія також не заяв#
ляв про свої політичні при#
страсті, хоча, безумовно, був
«біло#голубим». Однак ос#
таннє повернення «нашоук#
раїнця» Е. Гурвіця в крісло
одеського мера і призначен#
ня його заступником Убірії
дає підстави гадати, що
колір останнього радикаль#
но зміниться на помаранче#
вий. 

3. Із нерозлучною трій#
цею, до якої належить і
Убірія, впритул працює
Іскандер Киримов, він та#
кож «Татарин», лідер впли#
вового столичного ОЗУ.
Особливо близький Кири#
мов із Сєвою Могилевичем.
У 80#х «Татарин» встиг
двічі побувати на зоні за
розбій, після чого «узявся за
розум». Нині він майже
цілком законослухняний
бізнесмен. Перебуває у
близькому зв’язку з «пухна#
стим» Анатолієм Мілявсь�
ким — «Максом». У 80#ті
роки базу «татаринського»
ОЗУ було влаштовано в
підконтрольному ресторані
«Мішкольц». А нині підкон#

трольній йому фірмі «Фор#
туна» в аеропорту «Бо#
риспіль» належить полови#
на ресторанного сервісу. Ак#
тивно робить гроші у сфері
громадського харчування з
нардепом Задорожним. Во#
ни приблизно рівні в част#
ках у ресторанному бізнесі,
який прийнято вважати
«справою Задорожного».

«Татарин» також часто
спілкується з Дмитром Та�
бачником, екс#главою Адмі#
ністрації президента Кучми
і екс#віце#прем’єр#мініс#
тром. Киримов стовідсотко#
во «біло#голубий». Ще за
першого балотування Ле�
оніда Кучми татаринська
братва сиділа у штабі кан#

дидата, роблячи свій по#
сильний внесок у майбутню
перемогу Леоніда Данило#
вича. Чи не в цьому секрет
«довголіття» Киримова,
якого не торкнулися мілі#
цейські репресії. 

На минулих виборах
Киримов зобов’язався пе#
ред вождями донецького
регіону «пригріти» у сто#
лиці їхніх «спостерігачів» —
розмістити, напоїти, нагоду#
вати. Однак побачивши,
яким кольором зацвіли
наші вибори, «Татарин»
своїх зобов’язань не вико#
нав, чим накликав на себе
великі неприємності з боку
донецьких товаришів. 

4. «Татарин» контактує з
лідером львівського ОЗУ на
кличку «Рокіро». П’ять
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років тому у Львові відбула#
ся драма у стилі Чикаго 30#
х років — вбили сім членів
його бригади. Серед загиб#
лих був і Артур — правиця
«Рокіро». Відтоді лідер
львівських бандитів осів у
Києві. «Рокіро» примуд#
рився втримати у своїх ру#
ках аж два прапори — пома#
ранчевий і біло#голубий. 

5. «Макс», він же Мак�
сим Курочкін — ставленик
Москви на українській те#
риторії, президент «Росій#
ського клубу», плоть і кров
ОЗУ, «Лужники». Нині ого#
лошений українською вла#
дою у розшук. «Макс» не
тільки вкрав із подачі Ігоря
Бакая готель «Дніпро» і за#

повідні землі в Криму ( про
це вже відомо) — його та#
кож підозрюють в отруєнні
Віктора Ющенка та ор#
ганізуванні «конфіскації»
чотирьох українських обл#
енерго у Костянтина Григо�
ришина (цей факт ма#
ловідомий). Дуже серйоз#
ний товариш. Однак, схоже,
його роль в Україні вже ну#
льова. Григоришин нічого
не пробачив, і нова влада
його в цьому підтримує. Ку#
рочкін активно працював з
Бакаєм, донецькими і
СДПУ(О). Нині це звучить
як вирок. Він занадто багато
знав і занадто багато зробив.
Цілком можливо: якщо
«Макса» візьмуть в облогу

«органи» — його тіло по#
пливе якщо не Дніпром, то
Москвою#рікою. 

6. Руслан Савлохов —
єдиний з трьох впливових
братів, який зостався жи#
вим. Руслан не байдужий до
«високого мистецтва». Під#

тримує тісні стосунки з не
просто співаком Йосипом
Кобзоном, близький з нині
опальним і завжди попсо#
вим Яном Табачником. 

Серед друзів Руслана є
люди в погонах. Він близь#
кий з генералом Назаро�
вим, який за часів начальни#
ка столичного міліцейсько#
го головного управління
Міленіна служив заступни#
ком. Познайомилися вони,
коли Назаров керував «цен#
тровим» Печерського РВВС.
Нині їхня близькість про#
стежується навіть геогра#
фічно: в обох квартири по
сусідству — на вулиці Ми#
хайлівській у самому центрі
Києва. Савлохов — сто#
відсотково «біло#голубий».

7. Володимир Полуботко,
також «Футболіст». Прези#
дент футбольного клубу
«Сталь» (Алчевськ) —
дочірньої команди донець#
кого «Шахтаря». Утри#
маємося від подальших
роз’яснень. Адже близькість
Полуботка до Рината Ахме#
това не потребує доведень. 

«Футболіст» родом із Лу#
ганської області. Його ОЗУ
контролювало цей регіон. І
донині слово «Футболіста»
там багато важить. А на#

чальником УВС Луганська
свого часу був генерал
Євдокимов. Якось служба
внутрішньої безпеки здій#
снювала перевірку і засвіти#
ла зв’язки Євдокимова з
кримінальним світом. Гене#
рала врятував начальник
УВС Пушка�рьов,  якого
пізніше Євдокимов забрав
із Луганська до Києва. У
Євдокимова непростий «бо#
йовий шлях». Після керів#
ництва Луганською мілі#
цією він служив начальни#
ком відділу розшуку Дні#
пропетровська — за генера#
ла Смирнова. Коли той став
міністром, то призначив пе#
ревіреного кадра начальни#
ком карного розшуку всія
України. Потім Смирнова
замінив Білоконь, який по#
чав розчищати МВС від

ставлеників свого поперед#
ника. Над Євдокимовим
згустилися хмари, проте за
нього заступився впливо#
вий президентів зять —
Пінчук. Прийшла нова вла#
да, новий міністр і… Луцен�
ко призначає Євдокимова
начальником дніпропетров#
ської міліції 

8. Вова «Ушатий», ко#
лишній бригадир Віктора
Авдишева (нині в розшу#
ку). Авторитетний персо#
наж київського криміналь#
ного бомонду. Близький із
народними депутатами Шу�
фричем і Плохим. А ті
підтримують зв’язок із ліде#
рами ОЗУ, братами Галиць�

кими з Одеси. Останнім ча#
сом стосунки Ушатого з де#
путатським корпусом
погіршилися. Кажуть, Шу#
фрич кинув Вову «на
бізнес». 

9. Ігор Бакай, він ще й
«Пупсик». Зв’язаний із

Джибу — братом Гаррі
Джибу, вбитим у Німеч#
чині. Гаррі замовили ро#
сіяни. Охоронець Джибу
поранив кілера, який звер#
нувся за медичною допомо#
гою в медсанчастину ра#
дянського військового міс#
течка. Там його і взяла
німецька поліція. Бакай та#
кож підтримував зв’язки з
уже згадуваним Віктором
Авдишевим та  Віктором
Рибалком, який осів у Гол#
ландії. 

Та Рибалко мав звичку
приїжджати до Києва, де
він проживав на квартирі
по вулиці Івана Франка (в
самому центрі Києва). Там
його і розстріляли з автома#
та о 7 вечора 12 травня ц. р.

Практично всі зі згаданих
вище громадян (за винят#
ком «двоколірного» «Рокі#
ро») стояли під знаменами
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«біло#голубих». Нині пе#
рейдемо до малочисельних,
однак дуже впливових това#
ришів іншого кольору. 

10. Олександр Пресман.
Дуже впливова людина. Те#
пер він бізнесмен і зовсім
віднедавна — радник
міністра транспорту Євгена
Червоненка. Колись з

Юфою та Габовичем —
керівниками легендарного
споживчого товариства
«Меркурій» — становив
трійцю. Під час скандалу
Юфа втік до Ізраїлю (ка#
жуть, останні два роки він
безпроблемно проживає у
Києві), а Пресман зумів ви#
крутитися і вже починає да#
вати інтерв’ю пресі. До чого
б це? А ось до чого. Окрім
того, що він дуже близький
із Володимиром Кисілем
(ця людина заслуговує на
роман або відсутність будь#
яких коментарів), Пресман
є «кишенею» Вадима Кисі�
ля (сина депутата Мос#
ковської райради Володи#
мира Кисіля). Пресман —
давній друг Євгена Черво�
ненка (разом відпочивають,
часто спілкуються). Його
бізнес досить розгалуже#
ний: Київспортклуб, ресто#
рани «Малібу», «Печерська
брама», ціла низка закладів
громадського харчування, і
не тільки. Через Пресмана
Червоненко зв’язаний із
братами Карамазовими,
співзасновниками бізнес#
центру «Київ—Донбас». Ос#
танні — громадяни США.
Їхні трудові біографії почи#

налися з охоронців при та#
кому собі Балагулі — пер#
шому «хрещеному батьку»
російської мафії у Нью#
Йорку, тобто у районі Брай#
тон#Біч. Карамазови брали
активну участь у Помаран#
чевій революції, були
керівниками одного з
підрозділів «Синів вільної
України». Мабуть, саме їх та
їхніх «підлеглих» мав на
увазі начальник охорони
Ющенка Євген Червонен�
ко, коли розповідав «Ук#
раїнській правді» про на#
явність у тодішньої опозиції
сил для відсічі внутрішнім
військам, які мали прибути
в Київ для ліквідації наме#
тового містечка на Хреща#
тику. 

11. «Олень», тобто Сер�
гій Олейников. Єдиний з
бандитів, який однозначно
підтримав «помаранче#
вих». У дечому унікальний
авторитет. Він з’явився у
Києві після «відсидки», ко#
ли становлення рекета вже
відбулося. Однак завдяки
своєму залізному натиску
залишився у списку «впли#

вових товаришів». Та все ж,
коли доходить до справи,
завжди ухиляється від сер#
йозних розмов. Якось в
«Оленя» виник конфлікт з
«Прищем». Опричники ос#
таннього взяли в облогу бу#
динок «Оленя». Той кілька
днів не виходив із кварти#
ри, доки ворог не відсту#
пив. Любитель покурити

травичку і погратися в
комп’ютерні ігри. Працює з
Кисілем. 

12. Сам Володимир Кар�
пович Кисіль. Великий і му#
дрий. Дивом залишився жи#
вим після вибуху джипа, в

якому він був з охороною.
Виконуючи обов’язки депу#
тата Московської райради,
регулярно приймає грома#
дян в офісі на проспекті 40#
річчя Жовтня. Дуже давно
підтримує близькі стосунки
з Пресманом. 

13. Сергій Стащенко, або
«Стас». Ще один зв’язок
Олександра Пресмана. У
минулому — боксер (11 но#
каутів) і бригадир ОЗУ
Віктора Авдишева. Із Пре#
сманом спілкується близько
семи років. Керівник ОЗУ
«одесько#молдавського роз#
ливу», яке налічує кілька де#
сятків осіб. Його коник —
«рішалово» питань із вла#
дою. Є підстави думати: як
йому вдавалося вирішувати
проблеми з колишньою вла#
дою, так само він вирішува#
тиме їх і з владою ниніш#
ньою. 

14. Злодій у законі «Ан�
тимос» — абхазець Валерій
Кухілава. Родом з Одеської
області, що вже про багато
свідчить. Зберігає тверді по#
зиції в «перлині біля моря»,
на усьому Півдні України.
Цим певною мірою пояс#
нюється його представ#
ництво «помаранчевих» у
південній Україні. 

15. Ігор Фадєєв, він ще й
«Москва». Попри різні не#
приємності залишається
впливовим кримінальним
лідером. Більше десяти
років підтримує тісні зв’яз#
ки з Ігорем Смєшком, екс#
головою СБУ. «Забарвлен#
ня» першого і другого — од#
нозначно «біло#голубе».

16. Екс#міністр внутріш#
ніх справ Микола Білоконь
традиційно зв’язаний із
кримським ОЗУ, яке  «біло#
голубе». 

17. Залишки ОЗУ «При�
ща». «Прищам» дісталося
на горіхи за підтримку «по#
маранчевих». Дружина
нинішнього міністра юс#
тиції Світлана Зварич вчи#
лася у школі з Валерієм
Прищиком і до останнього
моменту товаришувала з
ним. Коли на нього наїхав
ОБОЗ, організувала депу#
татський запит за підписом
чоловіка на захист «під#
приємця» Прищика. Напе#
редодні виборів на ринку
відбувся дуже «мутний» те#
ракт, у результаті якого від
вибуху загинула людина.
Міліція навела стрілки на
опозицію. Та ще й конфлікт
із продажем частини акцій

ринку після вбивства Ва#
лерія Прищика лугансько#
му бізнесу. Отож із колиш#
ньою владою у послідо#
вників «Прища» стосунки
не складалися. Вони одно#
значно були на боці рево#
люціонерів. 

Олег ЄЛЬЦОВ
(www.tema.in.ua)
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Пізнавальні
бесіди

Виконує роботи:

•Будівництво і ремонт

•Проект

•Ландшафтне оформлення

присадибних ділянок

•Ексклюзивні столярні

вироби

Київ
вул. Севастопольська, 5

Тел.: 576650656
тел./факс: 501626607

ПП «Паркбуд»
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Про те, що Сталіна убили, не надавши
допомоги, а Берія заманили в засаду й
убили без усякого суду, відомо давно.
Хрущов, по суті, від Заходу цього ніко�
ли і не приховував. «За дурнів трима�
ли» і «тримають» тільки радянський
народ.
Але в цій справі й історикам Заходу був
незрозумілий мотив убивств. Стандарт�
не пояснення — «вони боролися за вла�
ду» — висвітлює все і нічого. У безпосе�
редніх убивць Сталіна і Берії влади бу�
ло достатньо, зокрема, напередодні

убивства вони були ще більш піднесе�
ними в очах країни й усього світу:
Малєнков, а не Сталін, читав звітну до�
повідь на XIX з'їзді КПРС, а Хрущов чи�
тав головну доповідь з'їзду — доповідь
про зміну Статуту КПРС. Але чому вони
пішли на убивство? Чому вся партійна і
державна номенклатури СРСР ці убив�
ства покрила? У чому був її колектив�
ний інтерес у цих убивствах?
Автор у своїй книжці* робить спробу
розкрити не тільки мотиви убивств і
конкретних убивць, а й показати всі
етапи змови номенклатури у боротьбі
за владу.

Юрій МУХІН

Євреї:
комуністи 
і сіоністи

* Мухин Ю. І. Убийство Сталина й Берия. Научно#историческое

расследование. — М.: Крьшский Мост#9Д, Форум, 2002. — С. 424–435.
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Спеціально про євреїв, як і ні про яку іншу
національність, писати не хотілося б, але прий#
деться, тому що наше розслідування мотивів
убивства Сталіна і Берії зрештою упреться саме
в євреїв.

У цей час відбувся їхній різкий розкол на ча#
стини: на євреїв комуністичних переконань і
на сіоністів. Євреї#комуністи розгромили
своїх конкурентів#сіоністів. До початку 30#х
років ОДНУ (Об'єднане державне політичне
управління) в основному силами своїх
єврейських співробітників розгромило всі
сіоністські організації на території СРСР, пе#
ресадивши або вигнавши з країни їхніх ак#
тивістів. Треба сказати, що це була лише ре#
акція більшовиків на дії сіоністів. Уже через
день після захоплення більшовиками влади в
Росії Сіоністська організація Росії покликала
своїх прихильників боротися з «узурпатора#
ми». У цей час один із лідерів сіоністів украй
фашистської користі В. Жаботинський фор#
мував в Англії перше єврейське військове
з'єднання — Єврейський легіон. Тому не ди#
вно, що вже навесні 1918 р. підрозділи цього
легіону висадилися разом з англійцями в Ар#
хангельську для боротьби з більшовиками.
Але ідейно перебороти комуністів сіоністи не
могли. У 1930 р. лідери партії «Поалей Цион»
у Россі колективно запросилися прийняти їх у
ВКГІ(б), а це була найстарша сіоністська
партія, що об'єднувала євреїв Польщі, Австрії,
США й інших країн.

Такий стан в єврейському середовищі СРСР
викликав ненависть до неї в сіоністів. Тим
більше, що «єврейська колонізація Палестини
внаслідок загострення економічних національ#
них проблем у цьому регіоні помітно пробуксо#
вувала. По темпах вона в чотири рази відстава#
ла від єврейського землевпорядження в Росії.
Дійшло до того, що в 1927 р. рееміграція з Пале#
стини перевищила імміграцію на 87%. 16 трав#
ня 1926 р. у Яффі колишні російські піддані
навіть організували деякий «Союз повернення
на батьківщину». І хоча 3 січня 1927 р. комісія
Ради Праці й Оборони СРСР прийняла поста#
нову, у якій «сприяння масової еміграції євреїв
з Палестини» було визнано недоцільним, проте,
наприклад, у наступному році групі в 100 чо#
ловік удалося переселитися звідти в Крим і
створити там комуну «Воля нова».

Оскільки ворог мого ворога — мій друг, то
природно, що сіоністи кинулися укладати союз
з Гітлером. У ті роки поет і помітний сіоніст Бя#
лик писав, що «гітлеризм є порятунком, а
більшовизм — прокльоном єврейського наро#
ду» [1].

Для сіоністів євреї СРСР стали ворогами. А
це, насамперед, визначило й особливу жор#
стокість до радянських євреїв союзника
сіоністів — Гітлера. Нині питання про це замов#
чується, а у всій Європі переслідуються тюрем#
ним ув'язненням істориків, які намагаються
розібратися в питанні знищення гітлерівцями
євреїв, у так званому «голокості». Але і так зро#
зуміло, що така реальність.

До кінця 30#х років Гітлер домовився із
сіоністами про звільнення від англійців Палес#
тини і про організацію в Палестині держави
Ізраїль. Він також повинен був переселити
євреїв Польщі й інших країн Західної Європи в
цю єврейську державу. Саме для цього євреїв
Західної Європи спочатку концентрували в гет#
то, а потім, через нестачу робочих рук, перевели
до трудових таборів і змусили працювати (євреї
Освенціма, наприклад, робили синтетичний ка#
учук, бензин) у чеканні тієї години, коли Афри#
канський корпус німців під командуванням
Роммеля звільнить Палестину від англійців, які
перешкоджали утворенню Ізраїлю.

Оскільки цей момент історії найбільш пере#
кручений, то його доведеться розглянути до#
кладніше. Адже нині непідготовлений читач, як#
що щось і чув про взаємини Гітлера і євреїв, так
це тільки те, що гітлерівці, нібито, отруїли газом
і спалили в печах 6 млн євреїв. Правда, уже
після такої інформації читач може запитати: «А
чому тоді євреї не пручалися, не воювали з
Гітлером?» Адже за усю війну ні в Європі, ні у
світі не було жодного єврейського партизансь#
кого антинімецького загону, жодної акції опору
нібито знищуваних євреїв. Повстання у Вар#
шавському гетто навесні 1943 р. організували
комуністи в плані їхньої боротьби з нацистами, і
тільки після війни сіоністи і єврейські жиди по#
вернули справу так, що начебто це повстання
було чисто єврейським, національним. Дійшло
до того, що під час святкування 50#ї річниці цьо#
го повстання в Польщі Ізраїль зажадав від Леха
Валенси не давати слова єдиному з уцілілих
керівників цього повстання Мареку Здельману,
щоб той не розповів, ким були повсталі [3].

Ну що ж, скажете ви, просто євреї такі мирні
люди, у них не було ніяких організацій, що мог#
ли б згуртувати євреїв Європи на боротьбу з на#
цизмом. А от саме це — не так. У той час у
Європі не було нації, що була б настільки про#
низана різними воєнізованими організаціями,
як євреї.

15 червня 1941 р. Третє Управління НКГБ
СРСР* підготувало довідку про розробку

ПолемІка

*Перед війною НКВС СРСР почав поділятися на власне НКВС, НКГБ та Особливі
відділи в РККА.
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єврейського націоналістичного підпілля, що
дісталося СРСР разом із приєднаними від
Польщі областями, з Бессарабією і Прибалти#
кою [4]. На той момент НКГБ для зручності і
точності навіть розділило це підпілля на три ча#
стини. Сіоністи «лівого» напрямку мали
підпільні організації «Гордонія», «Гашомер Га#
цоїр» і «Гехолуз». Загальні сіоністи (огульні)
були об'єднані в організації «Аніба» і згадану
«Гехолуз». А вкрай по#расистському і по#на#
цистському налаштовані євреї були об'єднані в
організації, створені вихідцем з Одеси Володи#
миром Жаботинським — «Бейтар», «Бріт#Аха#
яль» і «Га#лія». До речі, бойовики Жаботинсько#
го настільки цінували свою єдність з Гітлером,
що в Палестині в них навіть форма була, як у
гітлерівських штурмових загонів — коричневі
сорочки [5].

НКГБ повідомляв, що в міру розгрому цього
підпілля йому діставалися підпільні радіос#
танції, підпільні друкарні, причому високого
класу, оскільки у Вільнюсі така друкарня «виго#
товляла фіктивні документи», а знайшли також
«гранати і вибухівку» [9]. І це підпілля за всю
війну не зробило ні єдиного пострілу по
гітлерівцях, не випустило проти них ні однієї
листівки!

Ви можете сказати, що такого не може бути,
що Гітлер антисеміт і тому він ну ніяк не міг
укласти союз з єврейськими організаціями.
Дійсно, і Гітлер расист, і сіоністи расисти. І в
одній країні вони технічно не могли ужитися.
Але вся суть у тім, що сіоністи і не планували
жити разом з німцями, вони хотіли зібрати
всіх євреїв у гори Сіон у Палестині й утворити
свою власну державу — Ізраїль. Цьому пере#
шкоджали дві обставини: незгода з цим
англійців, що керували Палестиною, і неба#
жання єврейських жидів кидати свій ґешефт в
інших країнах, і їхати в Палестину для заняття
чорною роботою. Таким чином, інтереси Гітле#
ра і сіоністів збіглися: він хотів позбутися від
євреїв, а сіоністам ці євреї потрібні були в Па#
лестині. І саме для цього, повторюю, а не для
знищення, гітлерівці і збирали європейських
євреїв у концентраційних таборах: після захоп#
лення німцями Палестини, вони б їх туди пе#
ремістили без їхнього бажання і цент#
ралізували. Це і є «остаточне рішення єврейсь#
кого питання» — термін, що нині усі видають
за нібито план знищення всіх євреїв. А як їх
знищиш? Адже вони жили в усім світі — у
місцях недоступних Гітлеру!

Про цілі, з якими сіоністи уклали союз з
Гітлером, як тільки той прийшов до влади, гово#
рять члени розгромленого Єльциним після

1991 р. Радянського антисіоністського комітету
Г. Л. Бондаревський і С. Л. Зівс.

Г. Л. Бондаревський: «Перша мета — це вста#
новлення контролю над євреями Німеччини,
чисельність яких досягала 500 тисяч. Справа в
тім, що до приходу Гітлера до влади, сіоністів
підтримували не більше 3% євреїв. У результаті
змови сіоністів і нацистів до середини 30#х
років усі несіоністські єврейські організації
Німеччини були розгромлені. Залишався лише
«Сіоністський союз Німеччини», що був реор#
ганізований у «Імперський союз євреїв Німеч#
чини».

Заборонили всі єврейські газети і журнали, за
винятком сіоністської «Юдіше рундишу», тієї
самої газети, що назвала день 1 квітня 1933 р.,
коли криваві погроми прокотилися по всій
країні, «удень єврейського пробудження і
єврейського ренесансу».

Друга мета — це вивіз капіталів великої
єврейської буржуазії Німеччини і їхнє інвесту#
вання в сіоністські підприємства Палестини. У
червні 1933 р. між: англо#палестинським бан#
ком, що фактично належить Єврейському
агентству, і нацистським міністерством еко#
номіки була укладена секретна угода, зашифро#
ване сіоністами давньоєврейським словом «хаа#
вара» (угода).

У нашому розпорядженні є його повний
текст. Особи, що виїжджали у Палестину, вно#
сили на спеціальний рахунок гроші у двох
німецьких банках. На ці суми в Палестину, а
потім і в інші країни Ближнього і Середнього
Сходу експортувалися німецькі товари. Части#
на виручених грошей вручалася іммігрантам,
що прибули в Палестину з Німеччини, а близь#
ко 50% привласнювали нацисти. За 5 років
(1933–1938 р.) сіоністам удалося перекачати в
Палестину понад 40 млн дол. (величезна сума
на той час), що складало тоді близько 60% всіх
інвестицій у Палестину. Так при сприянні на#
цистської Німеччини (що заробила на цій опе#
рації близько 50 млн дол.) закладався еко#
номічний фундамент майбутнього Ізраїлю.

Третя мета, яку переслідували сіоністи, йдучи
на змову з нацистською Німеччиною, полягала
в тому, щоб максимально використовувати ра#
систську політику нацистів для організації ши#
рокомасштабної еміграції в Палестину. Для
цього було укладено кілька спеціальних секрет#
них угод із відомством Гіммлера. На їхній ос#
нові здійснювався відбір емігрантів, проводила#
ся систематична ідеологічна обробка молоді, а
також при сприянні гестапо здійснювалася і
військово#спортивна підготовка в спеціальних
таборах.
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Правителі фашистської Німеччини всіляко
заохочували колонізаційні плани сіоністів. У
1934 р. керівник єврейського відділу служби
безпеки СС барон фон Мільденштайн був гос#
тем сіоністських організацій Палестини. У ве#
ресні#жовтні 1934 р. ведучий орган нацистської
пропаганди «Дер Ангріфф», яким керував осо#
бисто Геббельс, опублікували серію з 12 статей
Мільденштайна, що усіляка вихваляла ко#
лонізаційне підприємство сіоністів. У пам'ять
про перебування керівника єврейського відділу
СС у Палестині, Геббельс велів відчеканити ме#
даль, на одній стороні якої було зображення
свастики, на іншій — шестикінечної зірки...»

С. Л. Зівс: «Ось документи, що підтверджу#
ють пряме співробітництво сіоністських ор#
ганізацій з гестапо. Хочу звернути увагу насам#
перед на два з них. Перший являє собою звіт
про контакти чинів гестапо з відрядженим у
Берлін з Палестини уповноваженим ди#
версійно#розвідницької організації сіоністів
«Хагана» Ф. Полкесом.

До речі кажучи, у керівництві цієї організації в
той час знаходився Леей Зиїкол (Школьнік#Эш#
кол), що до того протягом трьох років працював
у «Палестинському офісі» у Берліні, а згодом
став прем'єр#міністром Ізраїлю й на цій посаді
перебував під час ізраїльської агресії 1967 року.

За оцінкою гестапо, реальність співробітни#
цтва із сіоністами забезпечувалася ідео#
логічною платформою останніх.

У гестапівському звіті особливо виділяються
два моменти, що ідейно ріднять сіоністів з на#
цистами: по#перше, крайній націонал#шовінізм,
по#друге, відвертий антикомунізм. Цих двох
моментів було досить для укладення брудної і
цинічної угоди про співробітництво.

Другий документ — детальний машинопис#
ний текст звіту про поїздку А. Эйхмана* і Г. Ха#
гена в Палестину для поглиблення зв'язків із
представником «Хагани» Полкесом.

Обидва документи є в розпорядженні Ан#
тисіоністського комітету.

Звіт про поїздку Эйхмана і Хагена містить ба#
гато подробиць, пов'язаних з поглибленням
«робочих контактів» із сіоністами під час
приїзду А. Эйхмана і його колеги Г. Хагена в
жовтні 1937р. під виглядом журналістів у Пале#
стину. 2 жовтня Эйхман і Хаген прибули на бор#
ту теплоходу «Романія» у Хайфу. 10 і 11 жовтня
Эйхман провів переговори з Ф. Полкесом у
Каїрі, місце зустрічі — кафе «Гроппі».

У гестапівському звіті відтворені, зокрема, за#

яви Полкеса: «Єврейські націоналістичні кола
вкрай задоволені радикальною політикою
Німеччини».

Варто звернути увагу на одну характерну де#
таль у гестапівському звіті. Справа в тім, що
Эйхман і Хаген у ньому зафіксували, що,
відповідно до домовленості, Полкес передав їм
обіцяну раніше розвідувальну інформацію.

Представник сіоністської організації, домага#
ючись підтримки нацистами планів державо#
творення, серед іншого зобов'язувався також:
постачати їх будь#якою інформацією про дії
єврейських організацій у різних країнах, спря#
мованих проти нацистів. Тут проявився ще
один аспект перманентного зрадництва
сіоністами інтересів єврейських мас...» [6].

Але 3 вересня 1939 р. англійці і французи ого#
лосили війну Німеччині після того, як Німеччи#
на напала на Польщу (держава з 3 млн. євреїв,
майбутніх переселенців у Палестину). У 1940 р.
Німеччина блискавично розгромлює Францію,
але замість висадження на Британські острови,
що було б логічно, Гітлер посилає танкову
армію генерала Роммеля воювати в Африку.
Ціль очевидна — Палестина. Тільки в 1943 р.
англійці за допомогою американців зуміли
справитися з Роммелем, а до цього моменту за#
хоплення німцями Палестини було реальністю.
Так, власне, і не американці в цій перемозі усе
визначили, а всі ті ж самі наші батьки і діди.
Фельдмаршал Кейтель писав: «Однією з
найбільших можливостей, що ми втратили, був
Ель#Аламейн. (Вирішальна битва між німцями
й англійцями біля селища Ель6Аламейн у Єгипті.
— Ю.М.) Було потрібно зовсім небагато, щоб
захопити Олександрію і прорватися до Суець#
кого каналу й у Палестину. Але саме тоді ми не
були досить сильні в цьому напрямку через роз#
ташування наших сил і, у першу чергу, через
війну з Росією» [7].

І ось тут у спину англійцям з Палестини вда#
рили єврейські партизанські загони. Причому
діяли вони в змові з німцями. Дамо ще раз сло#
во Антисіоністському комітетові СРСР.

Г. Л. Бондаревський: «У роки Другої світової
війни на території Палестини діяло кілька
сіоністських військових і військово#терорис#
тичних організацій. Представники головної з
них — «Хагани» — установили контакт із Эйх#
маном і іншими членами СС ще в 1937році.

Інша організація — «Іргун цваї леумі» («Наці#
ональна військова організація»), керівниками
якої в роки Другої світової війни були Абрам
Штерн, Менахем Бегин і Іцхак Ізертинський
(відомий нині як Іцхак Шамір), стала виявляти
інтерес до військових зв'язків із нацистами в се#
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редині 1940 р. Прихильники орієнтації на «фа#
шистську вісь» на чолі зі Штерном — надалі гла#
вою горезвісної, що відкололася від «Іргуна»
«банди Штерна» — направили восени 1940 р.
пропозицію італійським фашистам про спів#
робітництво, рекомендуючи якнайшвидший
вступ фашистської армії в Палестину.

Незадоволений повільністю італійців, Штерн
зробив спробу укласти довгочасну військово#
політична угоду з нацистами, що пізньою осінню
1940 р. створили по лінії абверу великий
військово#політичний центр «Військова ор#
ганізація Близький Схід» зі штаб#квартирою в
Анкарі і відгалуженнями в Бейруті і Дамаску. У
січні 1941 р. у Бейрут з метою вербування аген#
тури для цієї організації прибули з Берліна
офіцер абверу Р. Розен і керівник близькосхідно#
го відділу нацистського МЗС Отто фон Гентіг.
Це той самий Гентіг, що ще в роки Першої світо#
вої війни разом з Нідермаєром очолював велику
військово#шпигунську «місію в Кабулі», він був
добре відомий своїми зв'язками із сіоністами. Як
відзначає у своїх «Військових мемуарах» гене#
рал де Голль, поява Розена й особливо Гентига в
Бейруті привернула увагу союзників.

Ось вражаючий документ, озаглавлений
«Пропозиція “Іргун цваї леумі” щодо дозволу
єврейського питання в Європі і її участі у війні
на стороні Німеччини». Копія цього документа
була виявлена після війни в архівах німецького
посольства в Анкарі — у фондах військово#
морського аташе, що очолював створену
адміралом Канарисом «Військову організацію
Близький Схід».

Оскільки сіоністська пропаганда робила спро#
бу поставити під сумнів його дійсність, хотів би
підкреслити, що про нього згадує у своїх мемуа#
рах «Моє життя — службове відрядження»
гітлерівський дипломат Отто фон Гентиг.

Звернемося безпосередньо до документа:
«Національна військова організація» (НВО)
(тобто “Іргун”), якій добре відома добра воля
уряду німецького рейха і його влади стосовно
сіоністської діяльності усередині Німеччини і
сіоністських планів еміграції, вважає, що:

1. Установлення нового порядку в Європі,
відповідно до його німецької концепції, і
здійснення справжніх національних сподівань
єврейського народу в тому вигляді, у якому їх
утілює собою НВО, можуть відповідати загаль#
ним інтересам обох сторін.

2. Створення єврейської держави на
національній і тоталітарній основі, зв'язаної з
німецьким рейхом відповідним договором,
відповідало би інтересам збереження і зміцнен#
ня майбутньої німецької позиції сили на Близь#

кому Сході. Виходячи з цих розумінь... НВО в
Палестині виражає готовність взяти активну
участь у війні на стороні Німеччини».

...Бегін, що очолив у 1943 р. «Іргун» і Шамір,
очолив ЛЕХІ, продовжували здійснювати свою
військово#терористичну політику в Палестині,
незважаючи на те, що це об'єктивно послабило
союзників по антигітлерівській коаліції і, отже,
було на руку нацистам. У серпні 1944 р. за нака#
зом Бегіна був підірваний у Єрусалимі готель
«Цар Давид». У результаті 91 людину вбито, 45
поранено, у тому числі жінки і діти. У листопаді
1944 р. за наказом Шаміра був убитий у Каїрі
лорд Мойн — британський міністр#резидент на
Близькому Сході. Цей терористичний акт вик#
ликав захват у стані нацистів, про що красно#
мовно свідчить виявлений в архіві гестапо сек#
ретний документ, копію якого я тримаю в руках.
Це інформаційний циркуляр шефа поліції і СД
за номером УП У#2#№29/43§#№32 [6].

Приблизно те ж змушений свідчити й аполо#
гет сіонізму В. Лакер, єдино, він додає, що
«Іргун» безупинно нападав на британські
поліцейські ділянки, намагався убити й
англійського верховного комісара в Палестині
сера Г. Макмайкла, але лише важко ранив його
ад'ютанта [3]. Становище для англійців склало#
ся настільки важким, що коли в квітні 1941 р. в
Іраку спалахнуло спровоковане німцями анти#
британське повстання, то англійці не зважили#
ся для його придушення узяти війська з Палес#
тини, У. Черчілль пояснював: «їхній відхід не#
безпечно послабив би Палестину, де вже роби#
лися спроби розпалити заколот» [2].

Звичайно, англійці теж не вчора народилися:
вони заарештовували і висилали з Палестини
бойовиків «Хагани» і «Іргуна», безупинно вели
пошук зброї і боєприпасів. (Охоронець першого
прем'єр#міністра Ізраїлю Бен#Гуріона одержав 7
років за два знайдених у нього патрони). Вони
блокували Палестину, не даючи поповнити ря#
ди заколотників гітлерівськими єврейськими
«переселенцями». Кораблі з ними розвертали
на острів Маврикій [5].

І в Європі євреї#пособники Гітлера не сиділи
склавши руки, причому їхня запопадливість була
такою, що німці їх навіть зупиняли. Ось А. Эйх#
ман згадує про свою службову зустріч за наказом
шефа гестапо Мюллера із шефом розвідслужби
Німеччини (Абверу) адміралом Канарисом.
(Эйхман відносить цю зустріч до періоду між
1942—1944 р.).

«Приводом для цієї зустрічі послужило не#
вдоволення канцелярії фюрера, оскільки
розвідка збиралася, на думку канцелярії, у за#
надто великому обсязі вивезти євреїв за кордон
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— для наступного використання їх у шпигунсь#
ких цілях.

...Я також висловив Канарису певне здиву#
вання з приводу того, що його відомство занад#
то часто прибігає до послуг євреїв, що знахо#
дяться в Німеччині або на окупованих тери#
торіях як таємних агентів. Канарис здивувався
з цього приводу і пообіцяв проконтролювати це
питання; тік як, зрозуміло, єврей не є надійною
людиною в посередництві для одержання
націонал#соціалістською Німеччиною важливої
інформації, на підставі якої ми приймали би
рішення, що мають надалі величезне значення.
Після цієї бесіди практично нічого не змінило#
ся, тільки тепер служба абверу повинна була
подавати заявки на звільнення євреїв, що готу#
ються для роботи за кордоном, до місцевих
поліцейських дільниць» [8].

Мені можуть сказати, що не варто на цьому
акцентувати увагу, мов, були й у євреїв відще#
пенці, а в кого їх немає? Адже і в росіян був свій
генерал Власов. Але справа в тім, що генерала
Власова, та й інших, після війни повісили, це ж
зробили стосовно пособників Гітлера й в інших
країнах Європи і світу. І тільки у євреїв пособ#
ники Гітлера залишилися шановними людьми і
національними героями. Леви Эшкол, Іцхак
Шамір, Менахем Бегін стали в Ізраїлі прем'єр#
міністрами, арештований англійцями в 1943 р.
Моше Даян [5] — головнокомандуючим. Бойо#
вик Штерн не став прем'єр#міністром тільки то#
му, що його пристрелили англійці в 1942 р. Зате
він герой Ізраїлю, і в його честь була випущена
поштова марка...

Змова нацистів із сіоністами не захищала ра#
дянських євреїв, оскільки вони були ворогами
сіонізму. Це і визначило, що на території СРСР
євреї дійсно знищувалися. Сіоністи мали
подвійну вигоду знищувати політичних супро#
тивників чужими руками і поширювати відо#
мості про масові страти як зразок жорстокості
корінних народів до євреїв як таких. Це змушу#
вало частину євреїв примикати до сіоністів, а
інших змушувало допомагати сіоністам «про
усякий випадок».

Ще раз дамо слово Антисіоністському коміте#
ту СРСР.

С. Л. Зівс: «Радянський уряд на початку 1942 р.
довів до відома світової громадськості факти
про звірства, і, зокрема, про масштаби і харак#
тер геноциду щодо єврейського населення.

Вперше в офіційному урядовому документі#
ноті НКИД СРСР «Про повсюдні грабежі, ро#
зорення населення і страхітливі звірства
німецької влади на захоплених ними радянсь#
ких територіях» від 6 січня 1942 р. повідомля#

лося про випадки «звірячого насильства і масо#
вих убивств». Світ довідався про «страшну різа#
нину і погроми, учинені у Києві німецькими за#
гарбниками». Поряд із деталями про трагедії,
що мали місце в Києві, у ноті говориться і про
інші кошмарні бузувірства, масові убивства
беззбройних і беззахисних євреїв.

Всесвітня сіоністська організація негайно
відреагувала на цей документ, оголосивши йо#
го... «більшовицькою пропагандою»!

27 квітня 1942 р. НКИД СРСР знову обнаро#
дував ноту, у якій наводилися численні факти
звірств. Фактичний матеріал дозволив нашому
урядові прийти до висновку, що «розправи
гітлерівців над мирним радянським населенням
затьмарили найкривавіші сторінки історії люд#
ства». А сіоністські лідери від імені своїх ор#
ганізацій продовжували робити заяви, що фак#
тично заперечують вірогідність інформації про
гітлерівський геноцид. Приховання правди
об'єктивно було на руку гітлерівцям.

У заявах так званого «Єврейського агентства»
від 7 липня і 28 вересня 1942 р. відомості, що
викривають криваві злодіяння, як і раніше на#
зивалися «неправдоподібними вимислами».

Згодом знищення німцями по змові із
сіоністами (а часто і при їхній безпосередній
участі) радянських євреїв було представлено
так, що німці нібито знищували усіх євреїв як
таких. Тепер кожен єврей, включаючи і
гітлерівських пособників, автоматично ставав
«антифашистом», а всякий, хто спробував би
придушити сіоністів, негайно попадав у клас
антисемітів і пособників Гітлера.
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4. УТВОРЕННЯ ЗІРОК
Розглянемо дві сфери: червону /С7/ і кольору

«ікс» /С1/. Уже зазначалося, що на стику сфер
відбувається руйнація речовини до фундамен#
тальних часток (у цьому випадку — речовини сфе#
ри С7) і утворення нової речовини С1. Механізм
переробки речовини на стику сфер утворить зірку
(якщо умовно, ми перебуваємо в сфері кольору
«ікс», то це буде Сонце). Ось як це відбувається: у
речовині, що надходить у сферу «ікс» /С1/ із чер#
воної/С7/, де домінують кварки 7К і К7; їх по шість
одиниць у кожному мезоні, а всіх інших — по од#
ному#два кожного кольору (це з обліком сполуч#
них дикланів). При формуванні нової речовини в
сфері «ікс» /С1/, де домінують кварки кольору
«ікс» /1К і К1/, їх повинно бути по шість одиниць у
кожному мезоні. Але щоб забезпечити таку
кількість, необхідно мати набір із шести зруйнова#
них мезонів, при цьому звільняються усі 84 квар#
ки, із них 36 червоних /7К або К7/, 6 кольору «ікс»
/1К або К1/, а інших по 6–7 одиниць кожного коль#
ору. Для побудови одного мезона потрібно тільки
14 (чотирнадцять). Тридцять кварків вливаються
у світлове випромінювання. Пересування їх у про#
сторі відбувається в організованому порядку.
Один із видів злагодженого переміщення —
світловипромінювання, для утворення якого не#
обхідні всі шість колірних різновидів кварків
(крім домінуючих), в однаковому кількісному
зіставленні. Дотримуючи черговість колірних роз#
ташувань, відповідно до розташування сфер по за#
мкнутій окружності, кварки утворять каблучки.
Ці каблучки, рухаючись впритул одне за іншим
від зірки (у цьому випадку від Сонця), додають
променю форму трубки. Коли така промінь#труб#
ка досягає атмосфери планети, рух її усклад#
нюється, тому що пронизуючі здібності кожного
виду кварків різні. Найвища — червона і в напрям#
ку до фіолетового знижується, найнижча — фіоле#
това (але ця послідовність тільки для сфери

«ікс»). Поки промінь рухається у вакуумі — це не
відчутно, але при зустрічі з перешкодою ця різни#
ця в русі призводить до руйнації кільцевих
з'єднань. Кварки ніби відриваються від з'єднання
в одній каблучці і приєднуються до наступної, де
знову відриваються і так безперервно, у міру руху
променя. Ці взаємодії є причиною світимості, а
штивна послідовність відставання породжує обер#
тальний рух променя, що перетворює колірні
складові усіх кольорів на один білий колір.

Непропорційна надмірність червоних кварків
/7К і К7/ призводить до того, що з кожних шести
зруйнованих мезонів, їх залишається 36 невико#
ристаних одиниць. Крім того, залишаються зайви#
ми п'ять чужорідних кварків, доля яких визна#
чається по#різному. Потужне енергоутворення в
період руйнації речовини, що надходить, утворен#
ня сумісної речовини для сфери структури й утво#
рення плазми з безпритульних червоних кварків,
що групуються. Усе це створює умови для форму#
вання зірки, її плазменне ядро розділене на дві
півкулі: в одній (рис. 11) перебувають червоні
кварки правого /К7/, а в другій — лівого орієнтира
/7К/, ті й інші зберігають властивості кварків і ви#
являють силу взаємодії на всі кварки, з якими мо#
жуть спаровуватися навіть тоді, коли ті задіяні в
структурі речовини. Цими проявами вони граві#
таційно впливають на все, зокрема на новостворе#
ну речовину, що, притягуючись до ядра, обволікає
його, створює поверхневий шар. Цей шар, стиску#
ючись під дією гравітації, тобто тяжіння ядра,
стискує саме ядро, зрушуючи півкулі в буферній
зоні (рис. 11). Буферна зона — простір, що відо#
кремлює півсферу правого орієнтира від лівого.

Але тому, що кварки одного кольору і різних
орієнтирів на заряд взаємовідштовхуються, вони
сповзають з основ півкуль на краї буферної зони і
покидають її, слідуючи до вершин своїх же
півкуль через навколозірковий простір, де і влива#
ються в загальну масу ядра (рис. 12). Кількість
кварків, що сповзають, залежить від сили, що сти#
скує ядро. Отже, чим сильніше ядро притягає
верхню оболонку, тим більше кварків покидає свої
півкулі, тобто вони видавлюються по буферній
зоні з основ півкуль. Збільшення їхньої кількості
за межами ядра призводить, закономірно, до змен#
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шення кварків у ядрі, що у
свою чергу зменшує силу
гравітації і стиск ядра слаб#
шає. Знижується напру#
женість у буферній зоні і
збільшується відстань між
півкулями ядра, скоро#
чується викид кварків.
Кварки, що перебувають за
межами ядра, направля#
ються до вершин своїх
півкуль і вливаються в за#
гальну масу ядра. 

Це спричиняє збільшен#
ня кількості кварків у ядрі,
що підсилює гравітацію.
Випливає стиск верхньої
оболонки і наступне повто#
рення циклу «стиск#роз#
слаблення», тобто відбу#
вається безперервний про#
цес ПУЛЬСАЦІЇ зірки і,
відповідно, електромагніт#
них коливань.

Пульсації нашої зірки —
Сонця — зафіксовані і
підтверджені вченими ба#
гатьох країн і освітлені в
періодичних і спеціальних
виданнях. Детально працю#
вав у цьому напрямку ще в
1974 році академік А. Б. Се#
верний. Проводячи досліди в Кримській аст#
рофізичній обсерваторії, він дійшов висновку, що
ці коливання не вписуються в стандартну модель. 

Теоретичні розрахунки довели, що пульсації та#
кого роду властиві однорідній сфері, що
відповідає (за масою) Сонцю. А це у свою чергу
поставило під сумніви можливість термоядерного
синтезу в надрах нашого світила і взагалі в зірках.
І навіть рішення цього питання не виключило б
протиріч, тому що світимість Сонця без щільного
ядра була б у сто тисяч разів менше ніж спос#
терігається. Однак необхідно підкреслити, що при
вищезгаданих розрахунках не враховувалися
можливості інших процесів і складного механізму,
що примусово приводить у рух масу зірки силами
гравітації!

У «процесі руйнації#утворення» речовини на
стику сфер звільняється велика кількість са#
мотніх кварків, що викликає утворення високих
температур і світловипромінювання. При велико#
му надходженні речовини і його швидкій руй#
нації, різко збільшується кількість вільних
кварків усіх різновидів, а це створює доповнення
до основної гравітації, що проявляється ядром

світила і призводить до різкого посилення
взаємодій, що стискують зірку до такого стану, що
в її надрах тиск перевищує силу припливу речови#
ни, яка надходить із сусідньої сфери в тіло зірки.
У результаті утвориться зворотна ударна хвиля,
яка тимчасово зупинить приплив речовини із
сусідньої сфери, а, можливо, відкине її назад. Не
виключено, що цей природний прискорювач є
причиною РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІ#
НЮВАННЯ.

Утворення нової речовини і нестійких з'єднань,
а також випромінювання світла, — зменшують
кількість безпритульних кварків усіх різновидів, а
це знижує гравітацію, яка є доповненням до ос#
новної. Але спад відбувається повільними темпа#
ми, тому що згадані процеси не є скородіючими.
Зниження активності світила триває до моменту,
коли внутрішній тиск зірки стане меншим, ніж на#
тиск речовини, що надходить із сусідньої сфери. З
цього моменту активність зірки знову зростає,
тобто процес повторюється. Цей другий механізм,
що приводить у рух масу зірки, має щодо першого
(пульсація зірки) — великий період коливань, але
зростання маси світила збільшує період коливань
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Рис. 8. Схема будови нейтрона (на прикладі сфери С1). Нейтрон складається з

720 негативно заряджених мезонів (зовнішній шар) і 720 позитивно заряджених

мезонів (внутрішній шар). Нейтрон не має електричного заряду

1К
1К 1К

К1
К1 К1

7К

К5

М
Е З О

Н

МЕЗОН

МЕЗОН



60

першого механізму значно інтенсивніше, ніж дру#
гого, і за певний час вони збіжаться. Якщо в цей
момент відбудеться збіг амплітуд їхніх коливань,
то подвоєні сили гравітації стиснуть зірку
настільки, що внутрішній тиск різко і в багато
крат перевищить силу припливу речовини із
сусідньої сфери. Відбудеться його різкий викид
назустріч речовині, що надходить до зірки. Його
стрибок утворить умови для зосередження речо#
вини, що надходить, безпосередньо в межі сфери,
а це призведе до утворення «баражируючого
ефекту», і до зриву тіла зірки із зони контактуван#
ня сфер. «Баражування» речовини, що проникає з
сусідньої сфери, тимчасово призупинить процес її
руйнації. Але незабаром лавиноподібний потік
цієї ж речовини із сусідньої сфери гряне в цей
район, руйнуючись, утворить нову (наднову!)
зірку. Відсутність у початковий період сформова#
ного тіла зірки звільняє процес «руйнація#утво#

рення» речовини
від всіх обмежень за
всіма параметрами,
що призведе до по#
тужного енергови#
робу і швидкого
росту тіла нової
зірки з новоутворе#
ної речовини, і са#
мотніх, вільних
кварків.

5. УТВОРЕННЯ
ПЛАНЕТИ

Нині куляста ма#
са колишньої зірки
продовжує політ
під дією реактивної
сили, що виникла в
результаті викиду
речовини і самотніх
кварків, початого з
моменту зриву зір#
ки. Некерований
політ екс#зірки не
може бути прямо#
лінійним. Із впли#
вом на її траєкторію
н а р о с т а ю ч о ї
гравітації суперно#
вої зірки вона пе#
рейде на замкнуту
орбіту навколо но#
вого світила з одно#
часним обертанням
навколо своєї осі,
перетворившись на

нову планету. Не виключений у цей період викид
із її надр вільних кварків і речовини, що призведе
до утворення планетарних супутників: самотні
кварки гуртуються, створюючи ядро майбутнього
супутника, а речовина, притягуючись до ядра,
огортає його зверху шаром.

Зірка, що утворилася, пройде весь цикл свого
розвитку — від народження до зриву й у підсумку
поповнить кількість планет у системі новонарод#
женої зірки. Вже існуюча планета (або планети), у
період зриву «зрілої» зірки й утворення нової,
звільнившись короткочасно від гравітаційних
«кайданів», переходить на нову віддаленішу
орбіту навколо нового світила, тим самим
звільнивши «місце під сонцем» для нової (черго#
вої) планети.

Такий процес утворення планет і зірок тривати#
ме доти, доки буде існувати замкнута система
сфер, термін життя котрої теж кінцевий.
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Рис. 9. Процес перетворення нейтрона на атом: негативний мезон

із зовнішнього шару (1), утративши з'єднувальний диклан (6), перетворюється 

на електрон (3) і вистрибує за межі нейтрона. Позитивний мезон із внутрішнього 

шару (2), також втративши з'єднувальний диклан (7), перетворюється на позитрон (4) 

і виконує роль охоронця об'єкта (5), де скупчуються з'єднувальні диклани, 

що випали з мезонів
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6. ГРАВІТАЦІЯ, ЇЇ ВИДИ
Для пояснення дії механізму

гравітації варто було б почати з
загальновизнаних взаємодій,
здійснюваних глюонами, що ут#
римують парні з'єднання квар#
ків. Самі глюони мають спро#
можність склеюватися, а також
приклеюватися до кварків. Та#
ким чином, між елементарними
частками#кварками утворяться
глюонні нитки (вони ж силові
нитки); фізики вважають, що
такі зв'язки існують між кварка#
ми й антикварками. Але це не
просто «мертва» низка, а «живі»
нитки, тому що глюони постійно
рухаються від одного кварка до
іншого зі швидкістю світла. Виз#
нано, якщо спарені кварки пере#
бувають у безпосередньому
зближенні, то нитки слабша#
ють. При спробі роз'єднати
кварки — нитки розтягуються —
сили взаємодії різко зростають.
Якщо відстань між кварками
зростає до таких розмірів, що
нитки обірвуться (учені вважа#
ють, що нині наука не має у
своєму розпорядженні таких
можливостей), то глюонне поле
створить пару кварків і вони на
розривах скріплять їх. Якщо ут#
вориться множина розривів і
нитки з глюонів будуть практично відсутні, тоді
породжені з глюонного поля кварки утворять
суцільний ланцюжок. Тоді виникає питання: якщо
кварки і глюони є окремими елементарними част#
ками, то як глюонне поле може відродити кварки?
Таким чином кварки є неподільними «цеглинка#
ми» усього, що руйнується і створюється при пе#
реході з однієї форми матерії в інші. Їхня елемен#
тарність стосується тільки цих метаморфоз і вони
мають структуру, до складу якої входять і глюони,
тому все стає на свої місця і зрозуміло, що розчи#
няючись на глюони, кварки утворюють глюонне
поле, і в разі потреби — відроджують себе із цих
же глюонів.

Нині можна припустити, що ядра зірок і планет,
що утворенні з одиночних кварків, можуть вияв#
ляти свої взаємодії в такий спосіб.

У пошуках кварків#партнерів самотні кварки,
що займають верхні шари ядра зірки або планети,
розклеюються на глюони і, протягуючи свої нит#
ки#щупальці, приклеюються до кварків, з якими
за фізичними якостями вони могли б з'єднатися

в диклани. І якщо останні задіяні в речовині і
вирвати їх звідти неможливо, то нитки, що праг#
нуть підтягти їх до ядра, роблять гравітаційний
вплив на всю речовину. Оскільки ниток, які ви#
ходять від плазменного ядра, незліченна множи#
на, до того ж у кожному атомі речовини, на який
зазіхають ці нитки#щупальці, велика частина
кварків є потенційними партнерами для кварків,
що становлять ядро небесного тіла, то і ниток, що
впливають на цю речовину, буде незліченна мно#
жина.

Щільність ниток і їхня довжина залежить від
чисельності розклеєних на глюони кварків, а це у
свою чергу залежить від загальної кількості
кварків, що розташовані в ядрі зірки або планети,
тобто (що дуже важливо в розумінні суті
гравітації!) від загальної маси плазменного ядра
небесного тіла.

Ці поняття належать до механізму ЛОКАЛЬ#
НОЇ гравітації, а механізмом ГЛОБАЛЬНОЇ
гравітації рухають дещо інші важелі, хоча основа в
обох випадках одна — взаємодія між кварками.

ПолемІка

Рис. 10. Найпростіший атом
1 — зовнішня оболонка, яка складається з 719 мезонів,
2 — внутрішня оболонка, яка утворилася з 719 позитивних мезонів,
3 — негативний мезон, що перетворився на електрон,
4 — позитрон,
5 — об'єкт, що перебуває під охороною позитрона і складається із з'єдну%
ючих дикланів, які в свою чергу складаються із чужорідних кварків (в
сфері С1 — це всі кварки, крім К і К)
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Механізм глобальної гравітації здійснюється
взаємодією між небесними об'єктами з плазмен#
ними ядрами в їхніх надрах. Для кращого сприй#
няття будемо розглядати всі процеси на прикладі
Сонця і його планет, однак не будемо забувати, що
аналогічні механізми діють у взаємовідносинах
усіх зірок із їхніми планетами.

Як уже згадувалося, ядро зірки — Сонця —
розділено буферною зоною на дві півкулі: в одній
розташовані кварки правого, в іншій — лівого
орієнтира. Ядро, притягуючи верхню оболонку до
себе, стискує і самого себе, і півкулі в буферній
зоні. При їхньому зближенні кварки вилітають із
буферної зони і кидаються до полюсів, захоплюю#
чи при цьому простори, що зайняті найвідда#
ленішими планетами. Потрапляючи в зону
магнітного поля планет, кварки злипаються з по#
токами місцевих кварків, що йдуть із буферної зо#
ни до магнітних полюсів планети і разом із ними
потрапляють у їхні ядра через полюси півкуль
(аналогічно рис. 12). Якщо ж планета не має силь#
ного магнітного поля (воно ослабло), то потоки

кварків, попадаючи тим же шляхом у ядро плане#
ти, залишаються там і трансформують тиск від
сонця, а потім, вилітаючи з буферної зони плане#
ти, кидаються до зірки, вливаючись у її ядро через
магнітні полюси, а кварки, що виходять із буфер#
ної зони зірки, знову кидаються до планет, і так
безперервно. Такий обмін тих, що рухаються зі
швидкістю світла і стикаються між собою кварка#
ми здійснюється тільки з тими небесними тілами,
ядра яких складаються із вільних кварків /плаз#
менні ядра/. Хоча магнітне поле, що складається з
одиночних кварків, у принципі може впливати на
будь#які предмети. Постійне прагнення кварків
скоротити шлях за рахунок скорочення їхньої чи#
сельності в розтягнутих нитках діє на планети
гравітаційно, що прагнуть наблизити їх до зірки,
але швидкість руху планет на орбіті навколо
світила є серйозною перешкодою на шляху таких
впливів.

Розглянувши всі механізми взаємодій у системі
«зірки#планети», можна зробити висновки, що всі
вони — різні прояви однієї фундаментальної сили
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Рис. 11. Зіткнення сфер
1 — зона руйнації речовини сфери С7,
2 — верхній шар зірки (наприклад, Сонця),
3 — ядро зірки, що складається із двох півкуль (диполі),
4 — площина кружляння планет навколо зірки,
5 — кордони сфер,
6 — напрям пересування речовини,
7 — буферна зона проміж півкуль плазменного ядра зірки, 
8 — зона дотику червоної сфери (С7) і сфери (С1)
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— взаємодії між кварками. У світі елементарних
часток, тобто в мікросвіті — ця взаємодія визна#
чається, в основному, як залишковий вияв цього
ефекту. У макросвіті на цій основі створюються
складні механізми взаємодій.

7. РОЗВИТОК ПЛАНЕТ
Як уже згадувалося, у замкнутій системі семи

сфер, на їхніх стиках у зоні горнила «переробки
матерії» (рис. 11), у кожній сфері утворюються
зірки, які, пройшовши свій шлях розвитку (як і
все у Всесвіті), випадають із цього горнила і пере#
творюються на планети.

Планети утримуються на своїх орбітах
гравітаційною силою зірки. При утворенні нової
зірки на короткий час (поняття астрономічне)
планети звільняються від «кайданів» гравітації
(як і від енергії, що надходить від зірки), планета
(система планет) змінює свою орбіту на більш
віддалену від світила. Це явище найважливіше в

розвитку планет. Практично народження нової
планети — це черговий катаклізм для існуючих у
системі планет.

Розглянемо розвиток нашої планети Земля. 
«Земля — це погасле світило і нині тільки ядро

планети складається з вогненної речовини», — ще
в XVII ст. заявив Р. Декарт, але відтоді висувалася
безліч всіляких гіпотез. Були «гарячі» і «холодні»
варіанти, але всі вони мали «вузькі» місця і жодна
із запропонованих гіпотез не змогла однозначно
пояснити різноманіття геологічних процесів на
планеті.

Я не ставлю перед собою мету — викласти весь
життєвий шлях Землі, а бажаю лише освітити ті
явища, які самі випливають на поверхню у процесі
розробки гіпотези. Не буду затримуватися на
першій ступені формування планети — це почало#
ся, коли її маса належала їй у якості зірки, і вона
зароджувалася немовби в утробі світила. Не буду
затримуватися і на другому щаблі її розвитку, коли

ПолемІка

Рис. 12. Утворення електромагнітного поля зірки внаслідок 
двох півкуль ядра зірки і процес кругообігу самотніх кварків (N,S — полюси зірки)

Верхня оболонка зірки

шляхи перебігу кварків
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Земля перебувала на першій орбіті і її верхня обо#
лонка не була настільки тугою, щоб протистояти
розбуханню плазменного ядра від потоків кварків,
що виходять від нової зірки. Зупинюся на третьо#
му етапі її розвитку, коли планета перейшла на
другу орбіту і її кора затверділа. Потоки кварків,
постійно виходячи від буферної зони зірки — Сон#
ця, поповнювали ядро Землі, що викликало її роз#
ширення. Через постійну напруженість, земна ко#
ра розтягувалася і розривалася в багатьох місцях,
створюючи глибокі розлами (рифти). У періоди,
коли зірка виявляла підвищену активність,
внутрішньоядерний тиск планети ще більш зрос#
тав, на Землі бурхливо розвивалася вулканічна
діяльність і її розміри нестримно зростали.

Такого само висновку дійшов британський уче#
ний Х. Оуен. Він зазначив чудову сумісність ше#
льфу материків на кілометровій глибині світового
океану, але, що дуже важливо, розміри Землі при
цьому становлять тільки 80% від нинішніх. На йо#
го думку, це є доказом, що Земля упродовж свого
існування постійно збільшувалася в розмірах.

При переході з третього на четвертий етап роз#
витку (на третю орбіту), коли припинила існуван#
ня стара зірка і Земля переходила на наступну
орбіту, на якийсь час магнітне поле зірки згорну#
лося і забрало велику частину кварків, що підтри#
мували до цього внутрішньоядерний тиск Землі.
Кількість кварків у плазменному ядрі планети
скоротилась. Ядро зменшилося, але зменшуючись
— притягло до себе літосферу, яка подібно
«вільному одягу» у найпоступливіших місцях
збиралася в складки. У цей період вулканічна
діяльність припиняється цілком, тому що для її
прояву необхідно мати підвищений внутрішньо#
ядерний тиск, якого на цьому етапі немає.

На періодичність цих явищ звернув увагу ра#
дянський геолог Л. Д. Архангельський. Він зазна#
чив, що розтяг земної кори чергується з потужни#
ми її стисками, у результаті чого утворилися
гірські хребти, а розтяги — створили планетарні
западини (наприклад — Великий африканський
грабен).

Такого переконання дійшов і інший радянський
вчений Є. Мілановський. Однак він зауважив ха#
рактерну рису в цьому процесі: розтяги земної ко#
ри викликали різку активізацію вулканічної
діяльності, і навпаки — при стиску цілком загаса#
ли ці процеси. Причому зазначалася характерна
короткочасність їхніх дій.

Фактично дотепер однозначно не встановлений
механізм цих протилежно діючих сил, і це є каме#
нем спотикання на шляху прийнятності існуючих
теорій.

На мою думку, усе це можна пояснити так: упро#
довж періоду взаємозв'язку світила з планетами,

коли діє глобальна гравітація, частина кварків, що
надходить від Сонця до Землі, залишається в її
надрах, збільшуючи обсяг ядра, створюючи, таким
чином, внутрішньоядерний тиск, що упродовж
тривалого часу розтягує земну кору і сприяє вул#
канічній активності.

Коли ж настає момент народження нової пла#
нети і глобальна гравітація згортається і забирає
із собою кваркові потоки, ядро Землі змен#
шується. На цьому етапі вулканічна діяльність
цілком припиняється, а зменшене ядро притягає
до себе літосферу, що, зіщулюючись, утворює
складки.

Найважливішим питанням є існування інтен#
сивного біологічного життя на полюсах Землі в
минулому. Нині ми маємо величезну кількість
фактів виявлення лісів там, де немає умов для
їхнього існування. Дуже цікавий факт опублікова#
ний газетою «Вельт» (ФРН)*. На заполярному
острові Ахсель#Хейберг, де не зростають навіть
карликові дерева, канадські учені виявили доісто#
ричний нескаменілий ліс. Деревина цього лісу не
втратила властивості горіти і дослідникам навіть
вдалося розпалити багаття. Але найбільше, оче#
видно, вражає свіжість листя із цих дерев, що ма#
ли такий вигляд, нібито тільки що зірвані. Це
свідчить про різку зміну клімату на полюсах на
певних етапах розвитку Землі.

А ось якого висновку дійшла група американсь#
ких фахівців із Йельського і Пенсильванського
університетів, очолюваних доктором Лео Дж.
Хікі. Спочатку вчені хотіли простежити шлях пе#
редбачуваної міграції давніх тварин і рослин. Але
під час аналізу виявилося, що геологічні породи, в
які на півночі були включені давні залишки, на
мільйони років старші, ніж їхні «родичі» на півдні.
Деякі рослини півночі, де в давні часи клімат був
значно тепліший, розвивалися на 18 млн років
раніше, ніж ті ж рослини на півдні. Далекі пращу#
ри сучасного коня, примітивна морська і сухопут#
на черепахи Арктики так само з'явилися на багато
раніше за своїх родичів із півдня.

Вивчили копальневий пилок рослин — висно#
вок той самий.

Опоненти таких тверджень задаються питан#
ням: як міг існувати рослинний світ без фотосин#
тезу, якщо за 70–75° північної широти — полярна
ніч? Навіть за умови, що там міг бути теплий
клімат у минулому, рослини не могли так довго за#
лишатися без сонячних променів.

Потрібно визнати правоту таких заперечень, але
тільки з позиції сталих понять, що Земля від сво#
го народження і до наших днів перебувала на од#
наковій відстані від Сонця.
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* Про це також повідомляла газета «Труд» в № 235 і № 273 від 10 жовтня і 25 листопада
1986 року.
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Із позиції моєї гіпотези, усе це логічно пояснити:
при перетворенні зірки на планету, умови для
біологічного життя виникають на певній стадії її
розвитку, і, закономірно, спочатку на полюсах, то#
му що вони при її охолодженні не піддаються
впливу прямих променів світила (Сонця) і охоло#
джуються швидше за іншу поверхню. Земля спо#
чатку розташовувалась набагато ближче до Сонця
і мала коротший шлях по орбіті, швидкість руху
була більшою, крім того — інтенсивність світлово#
го опромінювання була значно більшою. Таким
чином, коротка полярна ніч — не перешкода для
розвитку біологічного життя, а інтенсивність
світоопромінювання планети за рахунок близь#
кості її до світила сприяла інтенсивному фотосин#
тезу, що визначав темп росту рослинності і її
розміри.

Перехід планети на іншу, віддаленішу, орбіту
відбувається при погаслому світилі. Закономірно,
у цей період планета позбавлена сонячного світла
і обігріву, холод долає її. Коли спалахує нове Сон#
це, поверхня Землі знову прогрівається, але з при#
чин її віддаленості від Сонця, полюси позбавлені
можливості набути колишньої температури і
кліматичні умови для життя пересуваються убік
екваторіальної зони.

Одним із вагомих доказів бурхливого ор#
ганічного життя, що колись вирувало в північних
широтах Землі — це потужні реліктові торфови#
ща, які становлять близько 95% усього світового
запасу. 

Якщо в полярних широтах спостерігаються по#
тужні шари органічних відкладень, то в нинішній
тропічній зоні — крайня бідність ґрунтів, хоча і
буяє рослинністю. Так, Бетті Меггерс із
Смітсоніанського інституту у Вашингтоні називає
Амазонію «Фальшивим раєм, фантастична
складність, безкінечне різноманіття і безприклад#
на взаємозалежність ховає “замок, побудований
на піску”. Амазонські ліси існують, незважаючи на
бідність ґрунтів, а зовсім не завдяки їм». (За
рубежом. — 1982. — № 18).

Усе це зайвий раз підтверджує правоту припу#
щень щодо переходу Землі на найвіддаленішу
орбіту, унаслідок чого відбувається загальне похо#
лодання на ній, і тропічна зона переміщається з по#
лярних до екваторіальних широт, які до цього, че#
рез високі температури, були не придатними для
мешкання в них рослинного і тваринного світів.

Наука охрестила те, що трапилося «Крижаним
періодом». Народні перекази пов'язують ці події
зі зникненням Сонця і настанням лютих холодів,
які тривали три зими підряд*, а також із від#
сутністю світила, коли всю Землю огортала тьма

КРОМІШНА. Ця тема існує в стародавніх пере#
казах багатьох народів, але особливо вражаючі
картини трагедії ми знаходимо в німецьких і скан#
динавських епосах: «Старша Едда», «Загибель
Богів», «Сказання про Рагнаріка» і ін.

Можна припустити, що Марс пройшов усі стадії
розвитку Землі. Інакше як пояснити разючу
подібність його ландшафтів до Землі, із його ви#
сохлими руслами річок, каньйонами і рівнинами.

Модель періодичного утворення зірки і її транс#
формації в планету, і в підсумку — у систему пла#
нет, логічно, на мою думку, підтверджується
змінами біологічного життя на Землі, маючи на
увазі і глобальні планетарні катаклізми.

Наступний етап у розвитку Землі (як і всієї на#
шої системи) — перехід на наступну орбіту, що мо#
же призвести до зникнення біологічного життя,
якщо до цього моменту не буде вирішене енерге#
тичне питання — одержання сонячної енергії
штучним шляхом.

Якщо розглядати в цілому систему сфер, то її
розвиток можна уявити так. Спочатку всі сім сфер
мають ідеально кулясту форму і стикаються між
собою в одній точці (в астрономічних поняттях).
Але в міру руху матерії — вони поступово скрив#
люються, заглиблюючись одна в іншу і набувають
конусно#червенних форм, що призводить до
збільшення площі зіткнення сфер і, закономірно,
збільшується зона, в якій руйнується речовина,
що надходить. Це призводить до збільшення
розмірів зірки і її гравітації, до прискорення пото#
ку речовини в замкнутій системі сфер і,
відповідно, сприяє ще більшому проникненню
однієї сфери в другу. Постійно зростає обсяг зірки,
тобто відбувається процес розвитку сфер, їх
«дозрівання» і «старіння», у підсумку всі сім сфер
зіллються в безладну круговерть, що має вигляд
вогненного бублика, який поступово набирає
спіралеподібної форми. Під дією сили взаємопри#
тяжіння кварки вогненного «бублика» прагнуть
до центру, унаслідок чого утвориться типова
«спіральна галактика», або щось подібне до
об'єкта М#51 із сузір'я Гончих Псів. Під дією сили
взаємопритяжіння та інерції руху, кварки
надмірно стиснуться в центрі скупчення, за стис#
ком піде розкид, подібний вибуху, потім знову
стиск — і так до моменту зрівноважування сил, що
стискають і розштовхують кварки. Із настанням
цього моменту починається процес утворення си#
стеми сфер. Кінець старого є початком нового.

Але для земних спостерігачів усі ці процеси за#
лишаються незрозумілими, а мінливі небесні кар#
тини породжують фантастичні припущення про
існування астрономічних монстрів типу: квазарів,
пульсарів, «чорних дір», суперзірок і інших загад#
кових об'єктів.

ПолемІка

* Треба зважити на те, що Земля перебувала на другій орбіті. Тому рік був набагато
коротший і три зими підряд були коротші, ніж сучасні. 
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Вища освіта — вирішальна лан�

ка професійного й духовного

становлення особистості, єди�

ний канал збереження та тран�

сляції культури в сучасних умо�

вах. Та все ж навчальні заклади

не гарантують нинішнім випус�

кникам адаптації до динаміч�

них змін, що відбуваються в

суспільстві. Тому слушна думка

багатьох фахівців про те, що

тільки тоді, коли буде подола�

ний розрив між навчальним,

науковим і виховним процеса�

ми, внз стануть фабрикою для

штампування спеціалістів із ви�

щою освітою, інструментом

трансляції культури, де вироб�

лятимуться і поширюватимуть�

ся новітні соціокультурні цін�

ності з метою підвищення ду�

ховного та інтелектуального

потенціалу суспільства. Переко�

нуємося в незаперечній спро�

можності вищої школи у від�

новленні когнітивних структур

соціуму та їх можливостей

здійснювати вдалий вибір у

проблемних ситуаціях, що ба�

зуються на вмінні сприймати,

зберігати, обробляти знання,

генерувати нові ідеї, доводячи

їх до конкретних рішень, алго�

ритмів та проектів [5, с. 294].

Також останні дослідження пе�

реконують у тому, що опти�

мальна робота «соціального ін�

телекту», колективного розуму

можлива лише за умови нала�

годження механізмів самоорга�

нізації в усіх сферах соціуму.
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Методологічна основа нашої роботи покли#
кається на дві санкції:

• сучасні ідеї, які розкривають закономір#
ності і фактори саморозвитку соціальних
систем;

• принципи синергетичного мислення, що
визначають можливості і межі втручання у
процес функціонування соціальних систем із
їхніми власними тенденціями і механізмами
саморозвитку.

Щоденна практика колективу Кіровоград#
ської філії МАУП стала основою наших роз#
думів і висновків.

Ми вважаємо, що Міжрегіональна Акаде#
мія управління персоналом та всі її філії пос#
тупово стають певними майданчиками, лабо#
раторіями соціально#психологічного та пе#
дагогічного проектування нової системи від#
носин і комунікацій між різними суб'єктами
діяльності, адже процес освіти охоплює
значно більший простір, ніж внутрішня ро#
бота навчального закладу. За поняттям куль#
турно#освітнього регіону стоїть концепція
безперервної освіти в тому розумінні, що на#
ше життя просякнуте освітніми взаємозв'яз#
ками: автоматичний вихід у сферу соціаль#
но#економічних, господарських процесів, со#
ціокультурну сферу, в політику засобів масо#
вої інформації. І надзвичайно важливим є
розуміння навчального закладу як соціо#
культурної системи, функції якої не обмежу#

ються лише підготовкою людини до профе#
сійної діяльності.

Отже, систему роботи вищої школи розгля#
даємо як форму трансляції розширеного від#
творення культурних норм, цінностей, ідей,
як простір генерування суспільної ідеології,
яка разом з її носіями «вростає» і «проростає»
в культурі, як спосіб підготовки людини до
оптимального існування в соціумі і культурі.

Від початку діяльності Кіровоградської фі#
лії МАУП постало завдання сформувати нав#
чальний заклад із відкритою соціально#педа#
гогічною системою. При цьому зауважимо,
що у сфері гуманітарних і соціальних наук
останнім часом набула загального визнання
думка про те, що люди є «відкритими систе#
мами», які впливають на формування інших і
формуються самі упродовж життя безпосе#
редньо через спільну і багатосторонню взає#
модію з соціальним та природним середови#
щем.

У цьому контексті принцип відкритості ви�
користовуємо у трьох значеннях:

• для характеристики системи діючих кон#
тактів навчального закладу та середовища у
процесі спільної роботи;

• для опису суспільних взаємовпливів
суб'єктів у процесі діяльності;

• для характеристики особистісних змін у
функціонуванні навчального закладу як від#
критої системи соціалізації.

від концепції до практики

Вищий навчальний заклад 
як соціально7культурна система: 
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Принцип відкритості кваліфікуємо як за#
гальнонауковий методологічний принцип,
що характеризує якісний стан життя індиві#
да, групи навчального закладу зі своїм світог#
лядом, характером відносин з оточуючим сві#
том, системою соціалізації.

У нашому навчальному закладі послідов�
но вирішувались такі завдання:

• формування нового образу внз не тільки
як освітнього і наукового, а й духовного, і соці#
ально#культурного центру, який творить осо#
бистість нового типу, привабливу для студен#
тів, з високим рівнем професіоналізму викла#
дачів, присутності особливої системи духов#
но#моральних референтів, духовної атмосфе#
ри, спроможної інтегрувати освітні і виховні
аспекти. Навчальний заклад функціонує на#
самперед як соціокультурна система, яка має
згармонізувати існування людини і суспільс#
тва через актуалізацію і гармонізацію люд#
ської екзистенції як найважливішого механіз#
му культурної трансмісії — збереження науко#
вого та професійного потенціалу України;

• формування інноваційної, організаційно#
педагогічної моделі, яка зорієнтована на опе#
ративне реагування на ринку праці, на досяг#
нення високої ефективності освіти через ви#
користання сучасних методик і найновіших
технологій;

• оптимізація стосунків між керівництвом,
викладачами, студентами;

• становлення багаторівневих і багатосто#
ронніх зв'язків із суб'єктами державної вла#
ди, різноманітними державними і недержав#
ними установами та навчальними закладами,
громадськими організаціями обласного, все#
українського, міжнародного рівня, творчими
спілками, засобами масової інформації;

• психологічна перебудова колективу через
відмову від традиційних форм викладання,
винесення навчальної ситуації за межі ауди#
торії, підвищення вимог до педагогічної, нау#
кової, організаційно#методичної, виховної ді#
яльності.

Принципи організації освітнього та вихов�
ного простору навчального закладу задля

успішної соціалізації молоді:
• Принцип цілісності (взаємозалежність

змісту освіти і важливих складових особисто#
го існування).

• Принцип оптимізації зони «найближчого
розвитку» (українського соціально#культур#
ного середовища як основного простору жит#
тєдіяльності студента).

• Принцип референтації освітнього прос#
тору (на референтацію освітнього простору

зорієнтовані навчальні програми, система за#
ходів для виявлення і підтримки лідерів у
студентському середовищі, які сприймають
цю концепцію та виражають прихильність їй
своїм навчанням, участю в навчальній і сус#
пільній діяльності). 

Найважливішою метою діяльності нашого
навчального закладу є позитивно соціалізо#
вана особистість, громадянин України, який
має високу кваліфікацію, професійну етику,
спроможний успішно діяти в умовах дина#
мічно змінюваної ситуації, який продовжує і
розвиває кращі риси української національ#
ної інтелігенції. Ми осмислюємо факт роз#
витку особистості як процес і результат її
взаємодії із соціально#культурним контек#
стом (за культурно#історичною концепцією
розвитку особистості Л. С. Виготського) [1,
с. 12–22].

За цією організаційною системою успіх со#
ціалізації та індивідуалізації особистості за#
дається її соціально#культурним контекстом,
а об'єктом оптимізації цих процесів є зона
«найближчого розвитку» — соціально#куль#
турне середовище як простір існування лю#
дини. Тому наш навчальний заклад зорієнто#
ваний на принципи партнерства і соціальної
відповідальності; на пріоритет гуманістичних
та демократичних соціальних технологій; на
побудову освітнього і виховного процесів за
принципом діалогічності, інформаційно#цін#
нісного поля навчання, яке поєднує багато#
манітність теорій і поглядів, визначає роль
викладача як посередника між національно#
культурним, світовим духовним досвідом і
особистістю студента. Українське соціально#
культурне середовище — це сукупність соці#
альних, економічних, духовних факторів та
умов, які безпосередньо оточують студента у
процесі його навчання.

Розглянемо способи реалізації принципу
референтації освітнього простору детальні#
ше. У своїй діяльності звертаємося до фунда#
ментального положення класика української
психологічної науки Г. Костюка: «Виховання
— це керування індивідуальним становлен#
ням людської особистості. Виховувати — оз#
начає проектувати поступове становлення
якостей майбутньої особистості, керувати
здійсненням накреслених проектів присто#
сування до життя у суспільстві, засвоєння
вимог, які пред'являються суспільством ін#
дивіду» [4, с. 12].

Як бачимо, необхідною умовою максималь#
ної активізації студентів у процесі навчання і
підвищення ефективності цього процесу є
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визнання викладачами студентів суб'єктами
власної діяльності і спричинена цим необхід#
ність ретельного вивчення механізмів дії цих
спонукальних сил, які через інтереси і моти#
ви ведуть до задоволення потреб особистості.
При цьому потреби не можуть бути штучно
нав'язані індивідові, оскільки вони мають
відповідати системі його ціннісних орієнта#
цій.

• Поняття «референтація» походить від
терміна «референтна група», автором якого
вважають американського соціолога Г. Хай6
мена: це соціальна група, на яку індивід орієн6
тує свою поведінку (від сім'ї, товариства од6
нолітків до класу, нації). За тією роллю, яку
референтна група відіграє у формуванні ха6
рактеристик особистості та її соціальної по6
ведінки, розрізняють два типи таких груп.
Перша — «компаративна» — це стандарт, за
допомогою якого індивід оцінює себе й інших.
Друга група — «нормативна» — реальний або
уявлюваний колектив (група), з яким індивід
порівнює свою поведінку і майбутнє. 

Сутність виховання в культурно#історич#
ній концепції — прийняття людиною ідеалів,
вироблених національною культурою. Потяг
до досконалості стає не тільки зовнішньою
метою освіти, а й внутрішньою причиною
творчості, основою духовно вмотивованих
відповідальних вчинків людини. Тут спра#
цьовує ідентифікаційний механізм, тобто від#
бувається проекція власних можливостей на
створений образ, ототожнення з ним. Відпо#
відно, важливою умовою ефективності педа#
гогічного процесу є залучення до педагогіч#
ного контексту референтів — взірців, які за#
дають «планку» досконалості, допомагають
досягти особистої гармонії і зрозуміти своє
призначення, пробуджують у людині енергію
самостворення, стають точкою відліку у виз#
наченні сенсу свого життя. Для цілісного і
всебічного розвитку особистості об'єкти
ідентифікації мають відображати різноманіт#
ні рівні й зрізи буття: загальнолюдський, на#
ціональний, соціальний, особистісний. Орі#
єнтація на персоніфікований образ#ідеал,
ототожнення з ним є визначальною умовою
цілісного розвитку особистості. Цей процес
передбачає звернення до «текстів» вітчизня#
ної гуманітарної культури, яка є формою ду#
ховної рефлексії, містить сукупність способів
реалізації сутнісних сил людини в контексті
власного національного світу. Тож важливою
теоретичною і практичною проблемою вищої
школи є розробка умов і механізмів донесен#
ня цих текстів, їх сприйняття, актуалізація

інтересу до людинотворчого потенціалу віт#
чизняної культури, яка містить автентичне
осмислення духовного досвіду країни.

Високі ідеї, ідеали мають практично втіли#
тися через певні методичні модулі практич#
ної соціалізації, через конкретні організацій#
ні структури формування національно#свідо#
мих, духовно багатих, інтелектуально та тех#
нологічно підготовлених до життя особистос#
тей. Отже, неможливо зрозуміти процес соці#
алізації, не пов'язуючи його з активністю осо#
бистості у сфері освоєння гуманітарної куль#
тури як системи форм, які акумулюють все#
загальні способи духовно#практичної діяль#
ності й спілкування. У межах діяльнісного
підходу соціалізація є самореалізацією інди#
віда. Індивідуалізація в різних сферах життє#
діяльності людини стає засобом його вход#
ження в суспільство. Найважливішим зав#
данням цього процесу, за словами І. А. Іль'їна,
є пробудження «духовного інстинкту», тому
для нас головною проблемою виховання ста#
ла проблема пошуку референтів, тобто значу#
щих взірців для поведінки, які задають і не#
суть в собі ідеали досконалості, пробуджують
у людині енергію самовдосконалення, допо#
магають зрозуміти своє призначення, досяг#
нути особистої гармонії. Значущі взірці
(об'єкти ідентифікації) мають охоплювати
різноманітні рівні: природний, соціальний,
національний, особистісний.

Оскільки важливою концептуальною іде�
єю у створенні відкритої педагогічної систе�
ми навчального закладу став принцип рефе�
рентації освітнього простору, то реалізація
цього принципу передбачала:

• Творчий підхід до побудови програм, фа#
культативів, які відображають можливу сис#
тему духовних взірців для наслідування, зок#
рема через логічно доцільне використання
виховних можливостей різних навчальних
предметів, через реалізацію потужного ви#
ховного потенціалу гуманітарних предметів. 

• Створення особливого «запрошуючого
середовища» для самих викладачів та студен#
тів як відповідної моделі людських стосунків.
Як відомо, соціальне оточення відіграє важ#
ливу роль у вихованні та навчанні людини;
несприятливе середовище може звести нані#
вець усі виховні зусилля. Отже, постала мета
створити своєрідну педагогічну екосистему.

• Духовний простір студентства формуєть#
ся образами відомих творчих та наукових ді#
ячів, які беруть участь у здійсненні навчаль#
ного процесу, наукових конференціях, різно#
манітних творчих акціях.
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• Принцип референтації реалізується та#
кож при винесенні навчальної ситуації за ме#
жі аудиторії, коли найактивніші студенти
випробовують себе в ролі організаторів соці#
окультурних акцій, різноманітних соціалізу#
ючих центрів.

• Створюються творчі ініціативні групи,
які від початку навчання «занурюються» в
досить серйозну програму діяльності, що
спричиняє інтенсивне напруження інтелек#
туальних, організаційних, духовних зусиль.
У програмах роботи таких майстерень на
першому плані — розвиток особистості кон#
кретного студента. Це сприяє вирішенню
протиріччя між теоретичним і практичним
навчанням, залученню студентів до здійснен#
ня реальної соціально#культурної практики.
Таким чином, це не тільки форма організації
навчання, а й спосіб життя, сенсотворення,
відчуття своєї необхідності суспільству.

• На референтацію освітнього простору зо#
рієнтована і система засобів із підготовки і
підтримки лідерів у студентському середови#
щі, які поділяють філософію навчального
закладу.

Суголосно з цією концепцією надзвичайної
актуальності нині набувають роздуми Ми#
хайла Грушевського щодо національного
поступу молоді України. У його працях «На
порозі нової України. Гадки і мрії», «На укра6
їнські теми. Батьки й діти» та інших, напи#
саних на початку ХХ ст., висвітлені важливі
проблеми вищої школи, які не втрачають
своєї значущості і нині. Віддаючи належне
значенню формальних кваліфікацій, вчений
визнавав їх важливими для національного
становища, аби українці не залишалися «за
скобками суспільної ієрархії за недостачею
кваліфікації». Михайла Грушевського прик#
ро вражало однобічне пробудження в молоді
кар'єристичних, матеріалістичних потягів і
відсутність уваги до духовності, яка нерідко
безжально і безповоротно глушиться в го#
нитві за дипломом. Учений застерігав: те, що
занедбується у сфері духовного життя, сус#
пільних і культурних інтересів у молодості,
звичайно, залишається порожнім місцем, яке
не заповнюється пізніше, коли людина здо#
буде диплом і має змогу жити для себе. Не
розбуджені духовні інтереси, культурні й
суспільні інстинкти занепадають ще більше
під матеріалістичною прозою, здобуванням
кар'єри і грошей. Учений вважав позитив#
ним елементом наявність певної ірраціо#
нальності в молодіжному середовищі, бо ко#
ли молодь «сильна, жива, енергійна криє в

собі задатки майбутньої плідної й творчої ді#
яльності — вона мусить, до певної міри, ви#
коліюватися з старих, протертих, проїзжених
доріг». Українська нація зазнає величезної
шкоди, на думку М. Грушевського, оскільки
замість справді сил духовних, інтелігентних,
яких вона потребує і мусить цінити, — за#
мість інтелігенції справжньої, котра б стано#
вила діяльну, активну культурну силу, — діс#
тає інтелігенцію номінальну, паперову, влас#
ників дипломів, кваліфікацій, які в переваж#
ній частині «чисто формально заповнюють
собою різні місця в структурі національного
життя», але не становлять активного, про#
дуктивного ініціативного творчого елементу.
Громадянська активність молоді, підкреслює
М. Грушевський, особливо, «коли йдеться
про національну освіту, повинна підтримува#
тися, як політиками, так і усією громадськіс#
тю» [3, с. 210].

Сучасна концепція МАУП як освітньо#нав#
чальної структури увібрала температуру три#
воги про долю вищої освіти в Україні не тіль#
ки М. Грушевського та його однодумців, а й
нинішніх освітян#практиків, тих, хто розроб#
ляє і впроваджує управлінські рішення в нав#
чально#виховний процес. 

Література

1. Выготский Л. С. Основы педологии. — М.: Изд!во

2!го Моск. мед. ин!та, 1934.

2. Клепко С. В. Інтегративна освіта і поліморфізм

знання. — Київ!Полтава!Харків, 1998.

3. Корогод Л. П.  М. Грушевський про місце і роль мо!

лоді в національному розвитку України // Матеріали

Міжнародної науково!практичної конференції «Нав!

чання молоді на сучасному етапі: питання методології

й методики». — К.: «А.Л.Д.», 1996. 

4. Костюк Г. Психологія. — К., 1968.

5. Ларичев О. И. Теория и методы принятия реше!

ний. — М.: Логос.

6. Євтодюк А. В. Автореферат канд. дис. «Синерге!

тичні засади моделювання освітніх систем». — 2002. 



71

Дослідження комунікативних та організатор#
ських схильностей (КОС) за допомогою тест#опи#
тувальника КОЗ можна проводити і з одним дос#
ліджуваним, і з групою. Досліджуваним роздають
тексти опитувальника, бланки для відповідей, за#
читується інструкція. 

Інструкція: «Запропонований вам тест містить
40 питань. Прочитайте їх та дайте відповіді на всі
питання за допомогою бланка. На бланку надруко#
вані номери питань. Якщо ваша відповідь на пи#
тання позитивна, тобто ви погоджуєтесь з тим, про
що запитують у питанні, то на бланку відповідний
номер обведіть кружечком. Якщо ваша відповідь
негативна, тобто ви не погоджуєтесь, то відповід#
ний номер закресліть. Слідкуйте, щоб номер пи#
тання і номер у бланку для відповідей співпадали.
Майте на увазі, що питання носять загальний ха#
рактер і не можуть містити всіх необхідних подро#
биць. Тому уявіть собі типові ситуації і не задумуй#
тесь над деталями. Не слід витрачати багато часу
на роздуми, відповідайте швидко. Можливо, на де#
які питання вам буде важко відповісти. Тоді нама#
гайтесь дати ту відповідь, якій ви надаєте перевагу.
При відповіді на будь#яке з цих питань звертайте
увагу на його перші слова та узгоджуйте свої від#
повіді з ними. Відповідаючи на питання, не праг#

ніть створити заздалегідь приємне враження. Важ#
лива ваша відвертість при відповіді». 

Опитувальник
1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно

спілкуєтесь? 
2. Чи часто вам вдається схилити більшість сво#

їх знайомих до прийняття ними вашої думки? 
3. Чи довго вас турбує почуття образи, яку зав#

дали вам хтось із приятелів?
4. Чи завжди вам важко орієнтуватися у критич#

ній ситуації, що склалась? 
5. Чи є у вас прагнення до встановлення нових

знайомств з різними людьми? 
6. Чи подобається вам займатись громадською

роботою? 
7. Чи вірно, що вам приємніше та простіше про#

водити час з книжками або з якими#небудь інши#
ми справами, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які#небудь завади у здійсненні
ваших намірів, то чи легко відступаєте від них? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми,
які значно старші за віком? 

10. Чи любите ви придумувати та організовува#
ти зі своїми приятелями різні ігри та розваги? 

11. Чи важко вам включатись у нову для вас
компанію? 
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12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи,
які потрібно було б виконати сьогодні? 

13. Чи легко вам вдається встановлювати кон#
такти з незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете ви добитися, щоб ваші прияте#
лі, колеги діяли у відповідності з вашою думкою? 

15. Чи важко ви адаптуєтесь у новому колекти#
ві? 

16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з ко#
легами з причини невиконання ними своїх
обов'язків, зобов'язань? 

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитись та
поговорити з новою людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви
приймаєте ініціативу на себе? 

19. Чи дратують вас оточуючі люди і чи хочеть#
ся вам побути одному? 

20. Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтує#
тесь при незнайомих умовах? 

21. Чи подобається вам постійно знаходитись
серед людей? 

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам
не вдається закінчити розпочату справу? 

23. Чи зазнаєте ви почуття утруднення, незруч#
ності, якщо прийдеться проявити ініціативу, щоб
познайомитись з новою людиною? 

24. Чи правда, що ви стомлюєтесь від частого
спілкування з приятелями? 

25. Чи любите ви брати участь у колективних іг#
рах? 

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирі#
шенні питань, що стосуються інтересів ваших дру#
зів, знайомих? 

27. Чи правда, що ви почуваєте себе невпевнено
серед малознайомих людей? 

28. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою
правоту? 

29. Чи вважаєте ви, що вам не дуже важко внес#
ти пожвавлення в малознайому компанію? 

30. Чи брали ви участь у громадській роботі в
школі? 

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайо#
мих невеликою кількістю людей? 

32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати
свою думку або рішення, якщо воно не було відра#
зу прийняте вашими товаришами? 

33. Чи відчуваєте себе невимушено, попавши у
незнайому вам компанію? 

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різ#
них заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе достат#
ньо впевненим та спокійним, коли потрібно гово#
рити що#небудь великій групі людей? 

36. Чи часто ви спізнюєтесь на ділові зустрічі,
побачення? 

37. Чи вірно, що у вас багато друзів? 

38. Чи часто ви потрапляєте у центр уваги своїх
товаришів? 

39. Чи часто ви соромитесь, почуваєтесь незруч#
но при спілкуванні з малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуває#
те себе в оточенні великої групи своїх приятелів?

Бланк для відповідей являє собою чотири ко#
лонки з цифрами, що означають номери питань та
пронумеровані від 1 до 40 у певному порядку, точ#
но такому, як на зразку. 

Якщо досліджуваних було декілька, то при не#
обхідності бланки підписують на зворотній сторо#
ні. 

Обробка результатів 
Мета обробки результатів — отримання індексів

комунікативних та організаторських здібностей.
Для цього відповіді досліджуваного зіставляють із
дешифратором і підраховують кількість збігів ок#
ремо за комунікативними та організаторськими
схильностями. У дешифраторі враховується за
рядками розташування номерів питань у бланку
для відповідей. 

Дешифратор 

Щоб визначити рівень комунікативних та рі#
вень організаторських здібностей, потрібно пора#
хувати їх коефіцієнти. Коефіцієнти являють со#
бою відношення кількості збігів відповідей тієї чи
іншої схильності до максимально можливої кіль#
кості збігів, у даному випадку — до 20. Формули
для підрахунку такі:

Кх Ох
Кк = ; Ко =           ,  де

20 20 

Кк — коефіцієнт комунікативних схильностей; 
Ко — коефіцієнт організаційних схильностей; 
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Менеджмент
і  менеджер

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Схильності
Відповіді

позитивні негативні

Комуніка�
тивні

номера питань 
1�го рядка

номера питань 
2�го рядка

Організа�
торські

номера питань 
3�го рядка

номера питань 
4�го рядка
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Кх та Ox — кількість співпадаючих з дешифра#
тором відповідей, відповідно до комунікативних
та організаційних схильностей. 

Аналіз результатів 
У ході аналізу результатів спочатку дають оцін#

ку рівня комунікативних та організаторських
схильностей досліджуваного. Для цього користу#
ються шкалою оцінок. 

Рівень розвитку комунікативних та організатор#
ських схильностей характеризується за допомо#
гою оцінок за шкалою наступним чином. Дослід#
жувані, що отримали оцінку 1, — це люди з низь#
ким рівнем прояву комунікативних та організа#
торських схильностей. 

Досліджувані, що отримали оцінку 2, мають ко#
мунікативні та організаційні схильності нижче се#
реднього рівня. Вони не прагнуть до спілкування,
почувають себе скуто у новій компанії, колективі,
надають перевагу проводити час наодинці, обме#
жують свої знайомства, відчувають труднощі у
встановленні контактів з людьми і у виступах пе#
ред аудиторією, погано орієнтуються у незнайо#
мій ситуації, не відстоюють свою думку, важко пе#
реживають образи. У багатьох справах вони нама#
гаються уникати прояву самостійних рішень та
ініціативи. 

Для досліджуваних з оцінкою 3 характерний
середній рівень прояву комунікативних та орга#
нізаторських схильностей. Вони прагнуть до
контактів з людьми, не обмежують коло своїх
знайомств, відстоюють свою думку, планують
свою роботу, однак потенціал їх схильностей не
відрізняється високою стійкістю. Ця група дос#
ліджуваних потребує подальшої серйозної та
планомірної виховної роботи по формуванню та
розвитку комунікативних та організаторських
схильностей. 

Досліджувані, що отримали оцінку 4, відносять#
ся до групи з високим рівнем прояву комунікатив#
них та організаторських схильностей. Вони не
губляться у новій обстановці, швидко знаходять
друзів, постійно прагнуть розширити коло знайо#
мих, займаються громадською діяльністю, допо#
магають близьким, друзям, проявляють ініціативу

у спілкуванні, з задоволенням беруть участь у ор#
ганізації громадських заходів, здатні приймати са#
мостійні рішення у важкій ситуації. Все це вони
роблять не за примусом, а згідно внутрішнім праг#
ненням. 

Досліджуваним, що отримали вищу оцінку 5,
притаманний дуже високий рівень прояву комуні#
кативних та організаторських схильностей. Вони
відчувають потребу у комунікативній та організа#
торській діяльності і активно прагнуть до неї,
швидко орієнтуються у складних ситуаціях, неви#
мушено поводять себе у новому колективі, це іні#
ціативні люди, які віддають перевагу у важливих
справах або у складній ситуації приймати самос#
тійні рішення, відстоюють свою думку та досяга#
ють, щоб її сприймали інші. Вони можуть внести
пожвавлення у незнайому компанію, люблять ор#
ганізовувати різні ігри, заходи, настійливі у діяль#
ності, яка їх приваблює, і самі шукають такі спра#
ви, які б задовольняли їх потребу у комунікації та
організаційній діяльності. 

Комунікативні та організаторські схильності яв#
ляють собою важливий компонент та передумови
розвитку здібностей у тих видах діяльності, які
пов'язані зі спілкуванням з людьми, з організаці#
єю колективної роботи. Вони є важливою ланкою
у розвитку педагогічних здібностей. 

Бажання займатись організаційною діяльністю
та спілкуватись з людьми залежить і від змісту
відповідних форм активності, і від типологічних
особливостей самої особистості. В основному во#
ни визначаються суб'єктивною цінністю та значу#
щістю для людини майбутніх результатів її актив#
ності та ставлення і відношення до осіб, з якими
вона взаємодіє. Це слід врахувати, складаючи ре#
комендації для осіб з низьким рівнем розвитку
досліджуваних схильностей. Достатньо часто
схильності з'являються у ході таких видів діяль#
ності і спілкування, які спочатку людині байдужі,
але по мірі включення в них стають значущими.
Тут важливі власні зусилля та подолання комуні#
кативних бар'єрів, які можливі, якщо людина ста#
вить собі свідому мету саморозвитку. 

За матеріалами: 
Пашукова Т. И., Допира А. И., Дьяконов Г. В. 

Психологические исследования: Практикум 
по общей психологии для студентов 

педагогических вузов. Учеб. пособие. — 
М.: Изд6во «Институт практической 

психологии», 1996.

Менеджмент
і  менеджер

Кк Ко Шкала оцінки

0,10–0,45 0,2–0,55 1

0,46–0,55 0,56–0,65 2

0,56–0,65 0,66–0,70 3

0,66–0,75 0,71–0,80 4

0,75–1,00 0,81–1,00 5

Шкала оцінок комунікативних та організаторських
схильностей
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Чільне місце в системі підстав ви�
никнення прав і обов'язків посідає
господарсько�правовий договір,
який є основною правовою фор�
мою, яка опосередковує рух гос�
подарського обороту: переміщен�
ня матеріальних цінностей, вико�
нання робіт, надання послуг тощо.
Водночас договір є й основною
підставою виникнення зобов'я�
зальних правовідносин і власне їх
найпоширенішим видом, і отже,
на нього поширюються загальні
положення щодо зобов'язань.

Господарський кодекс України визна#
чає господарсько#договірні зобов'язання.
Це майново#господарські зобов'язання,
які виникають між суб'єктами господа#
рювання, між суб'єктами господарюван#
ня і не господарюючими суб'єктами —
юридичними особами на підставі госпо#
дарських договорів. Законодавство не
містить легального визначення поняття
«господарський договір», проте ст. 626
Цивільного кодексу України визначає
договір як угоду двох або більше сторін,
спрямовану на встановлення, зміну або
припинення цивільних обов'язків. Кате#
горії «договір» і «господарський договір»
зіставляються як загальне та часткове.
Господарський договір — це угода майно#
вого характеру між суб'єктами господа#
рювання або між суб'єктами господарю#
вання і не господарюючими суб'єктами
— юридичними особами, яка встановлює,
змінює, або припиняє права та обов'язки
сторін при здійсненні господарської ді#
яльності. Господарський договір — це ре#
гулятор конкретних господарських від#
носин між суб'єктами господарської ді#
яльності, підстава виникнення господар#
сько#договірних зобов'язань.

За своєю правовою природою будь#
який цивільно#правовий договір є право#
чином. Категорії «правочин» і «договір»
зіставляються як загальне і окреме: будь#
який договір є правочином, але не вся#
кий правочин є договором. Договорами є
лише дво# чи багатосторонні правочини,
а правочинами — також і дії однієї особи,
спрямовані на набуття, зміну або припи#
нення цивільних прав і обов'язків — од#

Олександр ТАНЕНОК,
старший викладач
права
Красноармійського
відділення МАУП
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Бізнес7 
Академія

носторонні правочини. Отже, на господарські до#
говори поширюються загальні положення щодо
правочинів, передбачені главою 16 ЦКУ.

Господарський кодекс України закріплює пра#
во Кабінету Міністрів України, а також уповно#
важених ним органів виконавчої влади рекомен#
дувати суб'єктам господарювання орієнтовні
умови господарських договорів (примірні дого#
вори), а у визначених законом випадках — зат#
верджувати типові договори. Умови примірних
господарських договорів не є обов'язковими для
сторін договору, а лише орієнтують суб'єктів гос#
подарювання на врахування певних положень до
відповідного договору. На відміну від примірних
договорів, умови типових договорів є обов'язко#
вими для суб'єктів господарювання, і їх недотри#
мання спричиняє недійсність договору. Кабінет
Міністрів України, а також уповноважені ним ор#
гани затверджують типові договори, що регулю#
ють господарсько#договірні зобов'язання суб'єк#
тів господарювання у різних сферах економіки
України. Наприклад, Наказом Фонду державно#
го майна України «Про затвердження договорів
оренди» від 23.08.2000 р. № 1774 затверджено
Типовий договір оренди цілісного майнового

комплексу державного підприємства (структур#
ного підрозділу підприємства), Типовий договір
оренди індивідуально визначеного майна (неру#
хомого або іншого), що належить до державної
власності, та Примірний договір про відшкоду#
вання витрат балансотримача на утримання
орендованого нерухомого майна і надання кому#
нальних послуг орендарю. Умови зазначених ти#
пових договорів є обов'язковими для сторін, а
умови примірного договору мають рекоменда#
ційний характер.

Обов'язковим є укладання господарського дого#
вору, якщо він заснований на державному замов#
ленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта
господарювання у випадках передбачених зако#
ном або існує пряма вказівка закону щодо обов'яз#
ковості укладання договору для певних категорій
суб'єктів господарювання чи органів державної
влади, або органів місцевого самоврядування.
Визначення таких понять, як «державне замов#
лення», «державні замовники», «державні потре#
би», «виконавці державного замовлення», «дер#
жавний контракт» міститься в Законі України
«Про поставки продукції для державних потреб»
від 22.12.1995 року. Державне замовлення — це за#

Академія

Зобов'язання 
в господарському праві

(договірні зобов'язання 
і їхнє значення в регулюванні

ринкової економіки)
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сіб державного регулювання економіки за допо#
могою формування на контрактній основі складу
й обсягів продукції, необхідної для державних
потреб, розміщення державних контрактів на її
постачання (закупівлю) серед підприємств, орга#
нізацій та інших суб'єктів господарської діяльнос#
ті України всіх форм власності. Особливості від#
носин, що виникають через формування і розмі#
щення державного замовлення на висвітлення ді#
яльності органів державної влади та органів міс#
цевого самоврядування засобами масової інфор#
мації, постачанням (закупівлею) для державних
потреб сільськогосподарської продукції, продо#
вольства, озброєння і військової техніки, а також
інших спеціально визначених (специфічних) то#
варів, регулюються відповідними актами законо#
давства України.

Укладаючи господарські договори, сторони мо#
жуть визначати їх зміст на основі вільного волеви#
явлення, коли сторони мають право погоджувати
на свій розсуд будь#які умови договору, що не су#
перечать чинному законодавству. Це відповідає
загальним принципам господарювання, закріпле#
ним у ст. 6 Господарського кодексу України: воля
підприємницької діяльності в межах, визначених
законом; вільний рух капіталів, товарів і послуг на
території України; заборона незаконного втручан#
ня органів державної влади й органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські
відносини.

Сторони можуть визначати зміст договору на
основі примірного або типового договору. При#
мірний договір рекомендує орган управління
суб'єктам господарювання для використання при
укладанні договорів, при цьому сторони мають
право за взаємною згодою змінювати окремі умо#
ви, передбачені примірним договором або допов#
нювати його зміст.

Укладаючи договір на основі типового договору,
затвердженого Кабінетом Міністрів України, або у
випадках, передбачених законом, іншим органом
державної влади, сторони не можуть відступати
від змісту типового договору, однак мають право
конкретизувати його умови.

Сторони можуть також визначати свої права і
обов'язки за договором на підставі договору при#
єднання, що пропонується однією стороною для
інших можливих суб'єктів, при цьому потенційні
контрагенти у випадку вступу в договір не мають
права наполягати на зміні його змісту. Згідно зі
ст. 634 ЦК України, договором приєднання є дого#
вір, умови якого встановлює одна зі сторін у фор#
мулярах або інших стандартних формах, який мо#
же бути укладений тільки за допомогою приєд#
нання іншої сторони до пропонованого договору в
цілому.

Зобов'язання суб'єктів господарювання, які за#
безпечують споживачів електроенергією, зв'яз#
ком, послугами залізничного та інших видів тран#
спорту, а у випадках, передбачених законом, та#
кож інших суб'єктів господарювання, належать до
публічних зобов'язань, передбачених ст. 178 Гос#
подарського кодексу України, ст. 633 Цивільного
кодексу України, а господарські договори, які ук#
ладаються в зазначених сферах, є публічними до#
говорами. Такий суб'єкт господарювання не має
права відмовитися від укладання публічного дого#
вору за можливості надати споживачу певні това#
ри, послуги, виконати для нього певні роботи.
Суб'єкт господарювання не має права надавати
перевагу одній особі щодо укладання публічного
договору, крім випадків, коли законом або іншими
правовими актами допускається надання пільг
для окремих категорій споживачів. Окрім того, за#
конодавством можуть бути передбачені обов'язко#
ві умови таких договорів через затвердження ти#
пових договорів, регулювання цін і тарифів.

Послідовні соціально#економічні перетворення
в Україні зумовлюють розвиток і формування під#
приємництва як нової, об'єктивно необхідної і ви#
віреної світовою практикою моделі суспільного
розвитку. Підприємництво є рушієм ринкової еко#
номіки, своєрідним підґрунтям для випробову#
вання конкретних форм і способів господарюван#
ня. Воно генерує відносини, які стимулюють сві#
домий економічний ризик в усіх сферах і галузях
суспільного виробництва. Крім того, підприєм#
ництво — дієвий засіб структурної перебудови
економіки, насичення ринку необхідними товара#
ми та послугами.

Роль та посилення впливу договірної форми на
регулювання відносин сучасної економіки Украї#
ни обумовлено історично. Договори були основ#
ною правовою формою здійснення товарообігу,
вони забезпечували господарське життя ще у Ста#
родавньому Римі. Римляни створили розгорнуту
систему договорів, яка забезпечувала надійну пра#
вову основу ділових відносин. Римське договірне
право класичного і посткласичного періодів — ре#
зультат тривалого розвитку, вдумливого аналізу і
відбору практики преторів. Договори були сприй#
няті середньовічними економічними формаціями
і, пристосувавшись до нових умов, збереглися в
сучасному праві.

Нормальний стан економічного розвитку може
забезпечувати, як підтверджує історія розвинутих
країн, такий правовий інструмент як договір.

У нинішніх умовах договір стає основною фор#
мою регулювання майнових відносин між різни#
ми учасниками цивільного обороту, за допомогою
якої вони реалізують свої можливості і досягають
спільної мети. Із цієї позиції договір слід тракту#
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вати як згоду про права і обов'язки, що регулює
взаємну підприємницьку діяльність його учасни#
ків. Договір — це комплекс дій для створення і
здійснення прав і обов'язків, які регламентують
діяльність контрагентів.

Безумовно, господарські відносини виникають
не лише між господарюючими суб'єктами, а також
між ними і державою, базуються на добровільних,
тобто договірних засадах, що свідчить про доміну#
ючу тенденцію застосування договірного начала у
формуванні ринкової економіки України.

Ознаками, які істотно відрізняли господарський
договір від інших договорів, вважають такі: 

1) її суб'єктами можуть бути лише господарчі
структури. Принаймні хоча б одна з них має бути
господарюючою структурою, тобто виготовляти і
постачати товари, виконувати роботи, надавати
послуги тощо, а інша — може бути й не господарю#
ючою; 

2) договір спрямований на безпосереднє обслу#
говування основної діяльності суб'єкта господа#
рювання, а саме — отримання прибутку [4].

Господарським кодексом України вперше у тео#
рію і практику правового регулювання господар#
ської діяльності легально впроваджено поняття ор#
ганізаційно#господарських зобов'язань. У ст. 173
Кодексу такі зобов'язання разом із майново#госпо#

дарськими названі основними видами господар#
ських зобов'язань. Із прийняттям Господарського
кодексу України істотно змінюється законодавча
база, на якій ґрунтується правове регулювання від#
носин в економіці, якісних змін зазнають правові
засади здійснення господарської діяльності. Акту#
альною проблемою юридичної науки у цих умовах
є теоретичне осмислення положень Господарського
кодексу України, розроблення і впровадження ре#
комендацій щодо їхньої практичної реалізації з ме#
тою підвищення ефективності економіки й утвер#
дження суспільного господарського порядку.

Визначення організаційно#господарських зо#
бов'язань наведено у ст. 176 Господарського ко#
дексу України. Це ті господарські зобов'язання,
що виникають у процесі управління господар#
ською діяльністю між суб'єктом господарювання і
суб'єктом організаційно#господарських повнова#
жень, за якими зобов'язана сторона повинна здій#
снити на користь другої сторони певну управлін#
сько#господарську (організаційну) дію чи утрима#
тися від певної дії, а управнена сторона має право
вимагати від зобов'язаної сторони виконання її
обов'язку.

Останні дослідження і публікації про порушену
проблему доводять, що організаційно#господар#
ські зобов'язання в умовах сучасної економіки
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практично не досліджені. Такий стан є цілком зро#
зумілим, адже теорія зобов'язань тривалий час
розвивалася і розвивається нині в межах цивіліс#
тичної науки. Щодо зобов'язань у сфері господа#
рювання, основна увага приділяється тим, які у
Господарському кодексі називаються майново#
господарськими.

Теоретичні засади дослідження організаційно#
господарських зобов'язань як одного з видів гос#
подарських зобов'язань були закладені в умовах
доринкової планово#розподільчої (адміністратив#
но#командної) економіки. За термінологією, яку
запропонував тоді в юридичній літературі І. А. Тан#
чук, зазначені зобов'язання мали назву господар#
сько#управлінських. Така назва використовува#
лась для позначення цих зобов'язань тривалий пе#
ріод і збереглася практично донині.

Вчені#юристи, представники господарсько#пра#
вової науки періоду доринкової економіки дійшли
висновку, що використати категорії зобов'язання
не є монополією цивільного права, хоча саме у цій
правовій галузі виникла ця категорія. Категорія
зобов'язань — загальнотеоретична призова кате#
горія, яка використовується у таких галузях пра#
ва: трудове, сімейне, фінансове, адміністративне
тощо; відображає один із основних типів правово#
го зв'язку між учасниками правовідносин.

Доведено, що господарські зобов'язання мають
свої специфічні властивості, обумовлені специфі#
кою господарського права як правової галузі.
Йдеться, наприклад, про наявність у господар#
ському праві таких видів господарських зо#
бов'язань, які значно відрізняються від традицій#
них зобов'язань «по горизонталі», аналогічних до
цивільно#правових. Це, зокрема, господарсько#уп#
равлінські (за сучасною термінологією — органі#
заційно#господарські) зобов'язання [3].

Фундаментальний підручник монографічного
типу з господарського права за редакцією акаде#
міка В. К. Мамутова містить перелік досліджень
про господарські зобов'язання у сучасній юри#
дичній літературі. Вивчення цієї категорії у під#
ручнику ґрунтується на висновках згадуваної те#
орії господарських зобов'язань, розробленої за
радянських часів, з урахуванням сучасних еконо#
мічних відносин та їх правового регулювання, а
також сучасних теоретичних положень науки
господарського права. Господарські зобов'язання
розглянені в окремій главі. Але й тут очевидна
перевага надається тим самим майново#госпо#
дарським зобов'язанням. Особливий інтерес з
точки зору теоретичного аналізу організаційно#
господарських зобов'язань становить розгляд їх
як підвиду господарських правовідносин у відпо#
відній главі підручника (автор глави Г. Л. Зна#
менський) [5].

Таким чином у сучасній юридичній науці проб#
лема організаційно#господарських зобов'язань
тільки започатковується і набуває актуальності
через закріплення цієї категорії у Господарському
кодексі України. Найактуальніша складова части#
на цієї проблеми нині — сама її постановка й ок#
реслення відповідно до новітнього господарського
законодавства, визначення підходів до її розгляду.

Насампереред слід зауважити, що юридична
форма організаційно#господарських зобов'язань
використовується в усіх сферах і галузях економі#
ки. Адже, згідно зі ст. 176 Господарського кодексу
України, такі зобов'язання можуть виникати між
суб'єктом господарювання та власником, який є
засновником цього суб'єкта, або органом держав#
ної влади, органом місцевого самоврядування, на#
діленим господарською компетенцією щодо цього
суб'єкта. Вони можуть виникати між суб'єктами
господарювання, які разом організовують об'єд#
нання підприємств чи господарське товариство, та
органами управління цих об'єднань чи товариств.

Організаційно#господарські зобов'язання по#
ширюються на певні групи відносин між суб'єкта#
ми господарювання у разі, якщо один із них є що#
до іншого дочірнім підприємством. Така конс#
трукція використовується, зокрема, у найважливі#
ших, стратегічних галузях економіки, де для най#
ефективнішого керівництва створені холдингові
компанії (у вугільній промисловості, або націо#
нальні чи державні акціонерні компанії: НАК
«Нафтогаз України», НАК «Украгролізинг», ДАК
«Хліб України» тощо) з мережею підпорядкова#
них дочірніх компаній, товариств і підприємств.

За допомогою організаційно#господарських зо#
бов'язань використовуються кошти державних лі#
зингових фондів, інноваційного фонду, деяких ін#
ших централізованих фондів та резервів. Так, зга#
дувана НАК «Украгролізинг» здійснює оператив#
не управління коштами державного лізингового
фонду та ведення казначейської мережі в частині
здійснення лізингових операцій на підставі агент#
ської угоди, яку вона укладає з Міністерством аг#
рарної політики України як головним розпоряд#
ником відповідних бюджетних коштів.

До категорії організаційно#господарських зо#
бов'язань належать також угоди про розподіл про#
дукції, які укладаються відповідно до Закону Ук#
раїни «Про угоди про розподіл продукції» від
14.09.1999 року. Згідно з такою угодою одна сторо#
на (держава Україна) доручає іншій стороні (ін#
весторові) на певний термін проведення пошуку,
розвідки та видобування корисних копалин на
певній ділянці (ділянках) та виконання пов'яза#
них з угодою робіт, а інвестор зобов'язується ви#
конати доручені роботи своїм коштом, із часткою
ризику, із наступною компенсацією витрат і отри#
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манням плати (винагороди) у вигляді частини
прибутку від продукції. Кабінет Міністрів Украї#
ни, Верховна Рада АР Крим або відповідний орган
місцевого самоврядування, які за Законом висту#
пають від імені держави однією із сторін в угоді,
укладаючи цю угоду та виконуючи її, реалізують
при цьому свої організаційно#господарські повно#
важення.

До цієї ж категорії організаційно#господарських
зобов'язань можуть належати угоди приватизації
державного та комунального майна. Продавцями
в зазначених угодах щодо державного майна є
державні органи приватизації — Фонд державного
майна України та його територіальні органи, а що#
до майна комунальної власності — органи місце#
вого самоврядування або уповноважені ними ор#
гани. Вступаючи у відносини приватизації, зазна#
чені органи реалізують організаційно#господар#
ські повноваження, надані їм відповідним законо#
давством.

Прикладом не договірних форм організаційно#
господарських зобов'язань можуть бути соціаль#
но#комунальні зобов'язання суб'єктів господарю#
вання, врегульовані ст. 177 Господарського кодек#
су України, згідно з якою суб'єкти господарюван#
ня за рішенням місцевої ради своїм коштом зо#
бов'язані створювати спеціальні робочі місця для
осіб з обмеженою працездатністю та організовува#
ти їх професійну підготовку, спрямовану на вирі#
шення цієї важливої соціальної проблеми.

Отже, категорія організаційно#господарського
зобов'язання відображає економіко#правове яви#
ще реального життя, коли орган управління еко#
номікою, суб'єкт організаційно#господарських
повноважень, реалізуючи свою господарську ком#
петенцію, закріплену в законодавстві, вступає у
зобов'язальні правовідносини із суб'єктом госпо#
дарювання. Це насамперед стосується тих сфер
управлінської діяльності (для оптимального вирі#
шення економічних, соціальних чи інших зав#
дань), які стоять перед зазначеним органом (орга#
ном держави, органом місцевого самоврядування
або іншим суб'єктом організаційно#господарських
повноважень), коли необхідне підключення ак#
тивної, ініціативної діяльності суб'єкта господа#
рювання, де, виходячи із загальнонаціональних,
регіональних чи інших публічних позитивних ін#
тересів, потрібне максимальне врахування прав
цього суб'єкта, їх повне забезпечення.

Зобов'язання, що виникає при цьому між об'єк#
том господарювання та суб'єктом організаційно#
господарських повноважень, кожна із сторін бере
на себе, виконує певні обов'язки і реалізує певні
права, які кореспондують одне одному. Причому
обов'язки і права у цьому зобов'язальному право#
відношенні сформульовані за участю усіх його

учасників, враховуючи їхні інтереси, зокрема як
публічний інтерес (державний, галузевий, регіо#
нальний), так і інтерес суб'єкта господарювання.
Мало того, обов'язки і права учасників зо#
бов'язання конкретизуються і деталізуються від#
повідно до конкретної ситуації, реальних життє#
вих обставин їх виконання, що також сприяє до#
сягненню оптимального варіанта правомірної ко#
рисної поведінки і оптимальних позитивних ре#
зультатів.

Таким чином, юридична форма господарського
зобов'язання, що використовується при цьому, є
способом оптимального здійснення певної органі#
заційно#господарської (управлінсько#господар#
ської) дії. Використання у процесі організації еко#
номіки й управління нею юридичних форм зо#
бов'язальних відносин між суб'єктом господарю#
вання та суб'єктом організаційно#господарських
повноважень змінює сам цей процес, вносить еле#
мент диспозитивності, що дає змогу враховувати
інтереси усіх учасників організаційної (управлін#
ської) діяльності і конкретні реальні обставини. 

Необхідно пам'ятати, що зазначений елемент
диспозитивності повинен запроваджуватися в оп#
тимальних пропорціях.

Підсумовуючи, доцільно ще раз підкреслити, що
використання непрямих форм і методів державно#
го регулювання економіки в умовах сучасного
ринку особливо потребує посередництва права.
Це завдання виконує Господарський кодекс Укра#
їни, зокрема через зведення зобов'язально#право#
вих форм у процес організації економічного жит#
тя. Застосування таких форм забезпечує чітке
юридичне закріплення взаємних прав, обов'язків і
відповідальності учасників господарських відно#
син — як суб'єктів господарювання, так і суб'єктів
організаційно#господарських повноважень, спри#
яє становленню правового господарського поряд#
ку й ефективному вирішенню економічних і соці#
альних проблем. Це свідчить про підвищення ролі
організаційно#господарських зобов'язань в орга#
нізації сучасної економіки й управлінні нею. Пи#
тання теоретичного аналізу таких зобов'язань ни#
ні набувають актуального значення. 
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ПЕРСОНАЛ�ДАЙДЖЕСТ»:

Жовтогаряче світло революції, що відбулася у нашій кра�

їні, висвітлило такі невластиві справжній правовій науці

явища, які інакше, як антисоціальними не назвеш. Мова

йде не тільки про плагіат, а й про інші явища, що за своєю

суттю також є антинауковими. У сфері науки вони проті�

кають таємно, залишаючись у тіні від стороннього, нехай

навіть зацікавленого погляду, через що їх правильно було

б розглядати й відповідно називати тіньовою науково�

дослідною діяльністю або ж «тіньовою наукою». Феномен

цей відомий давно, але, на жаль, він ще не став предме�

том спеціального дослідження. Із зрозумілих причин я теж

не зможу зробити тут великих відкриттів, але вказати на

деякі негативні сторони нашої правової науки спробую.

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
6

/
2

0
0

5

Сутність тіньової науки
Звичайно, у літературі та й у засобах масової інформації увага

суспільства акцентується на тих успіхах науки, які не тільки існу#
ють як якась правова реальність, а є честю і гордістю нашої дер#
жави. При цьому мало звертається уваги на ті недоліки у життє#
діяльності суспільства, що тією чи іншою мірою гальмують, а іно#
ді й просто перешкоджають його нормальному розвитку. До чис#
ла таких належать і ті явища, що становлять зміст тіньового нау#
ково#дослідного процесу.

Зрозуміло, що для з'ясування сутності тіньової науки варто оха#
рактеризувати її істотні ознаки. Насамперед укажу на латентний
(прихований) характер такого роду діяльності. Безсумнівно, що
для вузького кола осіб — тих, хто є організатором і безпосереднім
виконавцем, — ім'я замовника (або особи, для котрої ця робота
виконується, хоч і без дарчого напису, але як цілком певного по#
дарункового виробу), відомо точно. Але чим відомішим є ім'я або
посадове становище замовника (так само як і особи, що обдаро#
вує), тим трепетливіше воно вимовляється й тим сильніше обері#
гається від розголосу.

Оскільки названа тіньова робота здійснюється разом (або по
ходу) з виконанням основних виробничих функцій її учасників,
то, природно, вона не може не впливати на вирішення головних
завдань трудового колективу, по суті, здійснення тіньової діяль#
ності відбувається не тільки паралельно з основною роботою дос#
лідників, що входять до складу групи, а й за її рахунок. Проявля#
ється це не тільки у недостатньо активному виконанні членами ті#
ньової групи своїх основних виробничих функцій, а й більш низь#
кими показниками, що характеризують їхню роботу: недостатня
кількість публікацій, їх мінімальний обсяг, відсутність моногра#
фічних або інших комплексних робіт і т. п. З урахуванням сказа#
ного, мова повинна йти про деструктивний вплив членів тіньової
групи на виробничу діяльність трудового колективу, їхнє зневаж#
ливе ставлення до тих, хто сумлінно виконує свої службові
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обов'язки, але не наближений до керівника трудо#
вого колективу, не входить до складу тіньового на#
уково#дослідного цеху.

За діапазоном сфер, у яких тіньова наука прояв#
ляє своє квазінаукове функціонування, вона може
розглядатися як багатогалузеве антисоціальне
явище. У правовій сфері ця її властивість виража#
ється у таємній підготовці дисертацій для корис#
ливого задоволення або амбіційних устремлінь у
будь#яких галузях права: кримінальному, адмініс#
тративному, кримінально#процесуальному, ци#
вільному, загальній теорії права тощо. Я перелічив
названі галузі права лише для того, щоб читач чіт#
кіше уявив, по#перше, сферу її деструктивної
(руйнівної) дії; по#друге, кількість фахівців, свідо#
мість яких уражено тіньовим синдромом науки; і,
нарешті, по#третє, та кількість квазівченої сірості,
що проникла в нашу науку через її тіньові цехи й

«захарастила» собою різноманітні сфери життєді#
яльності суспільства.

У зв'язку з цим пригадуються слова видатного
фізика, академіка Мигдала, а також історика нау#
ки Нетесової, які багато років тому, характеризую#
чи ступінь руйнівного впливу на суспільство не#
компетентних людей, писали про те, що сірість,
яка проникла в науку, породжує собі подібну сі#
рість і, таким чином, не тільки засмічує науку, але
й руйнує її (Мигдал А. Б., Нетесова Е. В. На пути
к истине (о научном методе познания): Сб. «Ки#
бернетика живого. Биология и информация». —
М., 1984. — С. 87.).

Суб'єкти тіньового квазінаукового
виробництва

Тіньове виробництво дисертацій ніколи не здій#
снюється одноосібно. Якщо є суб'єкт, якому ма#
ють намір подарувати названий об'єкт, то наявні
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вже два учасники розглянутих негативно#парази#
тарних відносин — дарувальник і той, кого обда#
ровують. Якщо хто#небудь замовляє виробництво
такої продукції, то з'являється замовник і викона#
вець. Такими найчастіше виступають відповідно
керівник навчальної або наукової установи і будь#
яка високопоcтавлена посадова особа, наприклад,
колишні або чинні міністри, їхні заступники й по#
мічники, керівники всіляких установ або навіть
нижчестоящі, у порівнянні з названими, посадові
особи. Але де ви бачили, щоб керівник, хоча б од#
нієї з названих установ, сам що#небудь писав, тим
більше для когось, нехай навіть для цілком певної
високопоставленої особи?! Для досягнення такої
мети у керівника є чимало наближених до нього
підлеглих, яким можна не тільки доручити, але й
довірити виконання такого специфічного тіньово#
го замовлення, як виготовлення цілком конкрет#
ної дисертаційної роботи. Це своєрідні спічрайте#
ри, які несуть свій наймитський хрест не на полі#
тичній, а на квазінауковій ниві. Так формується
квазіколектив із виробництва тіньових дисерта#
ційних досліджень. Останній у реальній дійсності
неоднорідний. Одні, що входять до нього, органі#
зовують названий процес, інші — допомагають ви#
конати поставлене завдання наданням усіляких
квазінаукових послуг, треті — покірливі орачі ті#
ньового науково#дослідного процесу, виконують
дисертаційне замовлення, доводячи його до логіч#
ного завершення. Із взаємодії усіх названих учас#
ників тіньового науково#дослідного процесу і
формується відносно стійка група цих осіб, яких
цілком правомірно розглядати як співучасників
тіньового науково#виробничого процесу. І як тіль#
ки останній реалізується на основі цілком кон#
кретного розподілу виробничих ролей, їх, за ана#
логією з відомим для правознавців кримінально#
правовим явищем (з яким він ближче всього спів#
відноситься), можна починати йменувати співу#
часниками тіньового виробництва дисертаційних
досліджень.

Отже, до складу названих дисертаційно#вироб#
ничих відносин належать: замовник тіньового ди#
сертаційного дослідження; організатор тіньового
виробництва квазінаукових робіт, їхні пособники,
іноді підбурювачі й, нарешті, головна діюча особа —
тіньовий виконавець дисертаційного замовлення.

Із числа співучасників тіньового науково#дослід#
ного процесу особливий інтерес представляє анти#
соціальне положення виконавців і пособників.

Пособники — найбільша група тих, хто своїми ді#
ями сприяє дисертантові і його квазінауковому ке#
рівникові в підготовці, а потім і захисті псевдодисер#
таційного дослідження. Без цієї групи причетних до
розглянутого явища людей ніякий захист, а тим
більше його позитивний підсумок неможливий.

Залежно від специфіки ставлення до тіньової
науково#дослідної діяльності, пособники діляться
на активних і пасивних: через флегматично#па#
сивну позицію одних та діяльно#активну поведін#
ку під час захисту дисертації — інших.

До активних пособників належать насамперед
усілякі рецензенти нелегальної наукової продук#
ції, опоненти по дисертаційних роботах, підготов#
лених у тіньовому секторі науки. З урахуванням
їхньої уявної об'єктивності й показної принципо#
вості їх правильно було б іменувати «квазірецен#
зентами» і «квазіопонентами». Як показує вив#
чення практики захисту дисертацій, перших до#
сить багато: від 7–8 до 12, 15 і навіть 20 чоловік.
Інших — значно менше, але шкоди науці від квазі#
опонентів значно більше. Загальним для обох
груп пособників є те, що їхня «діяльність» має до#
говірний характер. Найчастіше із квазіопонента#
ми домовляються по телефону організатори тіньо#
вих науково#дослідних розробок або наукові ке#
рівники горездобувачів (які нерідко персоніфіку#
ються в одній особі). Нерідко для квазірецензента,
та й такого ж роду опонента, підготовляється так
звана «капуста» у вигляді проекту, необхідного
для захисту відзиву. До числа найактивніших по#
собників, що забезпечують тріумфальне проход#
ження дисертації на засіданні ради із захисту ди#
сертацій, належать так звані «квазіопоненти». Се#
ред них є такі, котрих за кількістю виконання цієї
деструктивної функції можна назвати черговими
або своєрідними паличками#виручалочками. Їх
можна було б перелічити поіменно.

Тепер щодо характеристики пасивних пособни#
ків, яких у науці, як відомо, більшість. Це — члени
так званих спеціалізованих вчених рад, до числа
яких належить й автор цих рядків. Так званих то#
му, що вони мають комплексний або змішаний, а
не галузевий характер, де об'єднані спеціальності
усіляких галузей права (наприклад, теорія управ#
ління, адміністративне право й процес; фінансове
право, інформаційне право (12.00.07); криміналь#
не право й кримінологія, кримінально#виконавче
право (12.00.08); кримінальний процес і криміна#
лістика; судова експертиза (12.00.09). Тож пред#
ставлені відповідними фахівцями знання нерідко
перебувають далеко за межами наукових інтересів
багатьох членів зазначених рад. Відзначена обста#
вина, природно, обумовлює якщо не байдужість
до того, що говорять фахівці з інших галузей знан#
ня, то, принаймні, пасивність з обговорюваних на
раді питань. Це стосується як голови ради, так і
всіх його членів. Останні, як показує практика,
проявляють так звану процедурну активність,
тобто ту, котра передбачена регламентом. В одно#
му випадку це відбувається, коли настає час пос#
тавити дисертантові питання (які найчастіше під# П
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готовляються заздалегідь і тому їхній зміст пов#
ністю відомий дисертантові, і він ще до захисту го#
товий дати на них цілком задовільні відповіді).

Інший випадок активності пов'язаний з висту#
пами членів ради, які (як прийнято говорити на
професійному жаргоні «оступіненні») прикрива#
ють у раді дану спеціальність. Нікому, крім дисер#
танта і для дотримання процедури захисту, перед#
баченої ВАКом, такого роду висновки не потрібні.
Тому ті, кому надане слово (а таких 3–5 чоловік),
небагатослівні, лаконічні й неодмінно солідарні з
тими, хто виступав у раді як офіційний опонент.

Якщо говорити про опонентів, то у їхніх позиці#
ях протиріч, як правило, не буває. І не тому, що во#
ни фахівці однієї галузі знань. Просто за давно
сформованою практикою у виступах опонентів
спостерігається відносна одноголосність. Тому й
«співають» вони головним чином ту саму мажор#
ну пісню во славу дисертанта і найчастіше у два
голоси (по кандидатських дисертаціях) або у три
— по докторських. Іноді хто#небудь із опонентів
починає фальшивити, заперечуючи в окремих пи#
таннях іншому опонентові, тоді в пісенному дуеті
помічається непередбачений дисонанс. Але, як по#
казує досвід, не надовго — все закінчується хва#
лебним приспівом: «незважаючи на зроблені зау#
важення, дисертація відповідає пропонованим ви#
могам, а дисертант — заслуговує присудження йо#
му шуканого ступеня ...».

Визначеність ситуації конкретизується у мо#
мент голосування, що у переважній більшості ви#
падків є одноголосним. До такого результату
звикли настільки, що поява в урні бюлетеня з од#
ним (не говорячи вже із двома) голосом «проти»
викликає не тільки несхвальне ремство, але й сво#
єрідне розслідування. Щоправда, далі постановки
запитань, адресованих членами ради один одному,
як правило, не йде. Так це й зрозуміло — мета ж
досягнута. Перефразовуючи відомий французь#
кий вислів, можна сказати, що комедія завершена
успішно.

Специфіка квазінаукової творчості 
у тіньовому цеху науки

Який процес — такий і результат. Це загальнофі#
лософське положення повною мірою поширюється
і на характеристику співвідношення тіньового нау#
ково#дослідного процесу і його підсумкового ре#
зультату. Тому залишити поза увагою, залишити
без розгляду специфіку названого тіньового проце#
су неможливо. Які ж його складові? Насамперед —
це вибір теми і її формулювання, робота з літера#
турними джерелами, специфіка використання ста#
тистичних і фактичних даних, науково#дослідних
засобів, методика викладу матеріалу й посилань,
манера цитування й спілкування на дисертаційних

сторінках з колегами як легального, так і нелегаль#
ного (тіньового) науково#дослідного процесу.

Оскільки мова йде про різновид процесу дослід#
ження, здійснюваного за допомогою різноманіт#
них методів і коштів пізнання, то, природно, що
останні можуть бути як науковими, так і ненауко#
вими.

Використання перших визначає науковий ха#
рактер дослідження; застосування інших — обу#
мовлює ненауковий його характер.

Крім загальновідомого діалектико#матеріаліс#
тичного методу, справжньому науковому пізнан#
ню, тобто легальній науці, властиві такі методи, як
вимірювання, порівняння, моделювання, опиту#
вання (анкетування, інтерв'ювання), докумен#
тальний аналіз, експеримент, узагальнення, тесту#
вання, кібернетичний метод, метод експертних
оцінок, ідеалізації, аксіоматизації, наукової крити#
ки, діахронний і синхронний методи, індукції й
дедукції, приладовий, екстраполяції, гіпотетич#
ний, функціональний, системно#структурний та
інші. Що ж стосується ненаукових методів, влас#
тивих тіньовому науково#дослідному процесу, то
вони не тільки мало досліджені, а й недостатньо
глибоко висвітлені. До них насамперед треба від#
нести агравацію. Зрозуміло, що всі ці операції зас#
тосовуються не ізольовано, а поряд з раніше наз#
ваними науковими методами, що нерідко май#
стерно вуалює псевдодослідницький процес під
реальний, справді науковий і, природно, утруднює
своєчасне викриття всього різноманіття доморо#
щених компіляторів, плагіаторів, фальсифікато#
рів і агравантів.

Розглянемо у необхідних межах так би мовити
«виробничий» процес їхньої антинаукової діяль#
ності. Почнемо з вибору теми замовленого дисер#
таційного дослідження. Звичайно, сумлінний дос#
лідник для розробки й захисту дисертації прагне
сформулювати таку тему, що, по#перше, має ціл#
ком певну новизну, по#друге, є й у теоретичному, й
у практичному відношенні досить актуальною, й,
нарешті, мало (або недостатньо) дослідженою.

У тіньовому секторі науки — все навпаки. Вибір
теми дослідження здійснюється з урахуванням
тих джерел, з яких можна було б якщо не списати,
то вже напевно скомпілювати «своє», квазідисер#
таційне дослідження. Пошук такої теми здійсню#
ється за допомогою найсучасніших науково#тех#
нічних засобів, до яких, як відомо, належить до#
сить доступна для цих цілей вітчизняна, але най#
частіше закордонна комп'ютерна техніка. «Побі#
гавши» за допомогою «мишки» по Інтернету, ті#
ньовий квазідослідник знаходить там підходящу
для задоволення потреб замовника тему, перека#
чує весь зміст на свій сервер. Якщо пошук такої
теми здійснювався в бібліотечному фонді, так би
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мовити, вручну, то перекачування необхідної ін#
формації провадиться за допомогою ще одного ди#
ва сучасної техніки, яким є сканер. Як видно, ті#
ньові квазінаукові дослідники, що діють у наш
час, користуються у процесі свого антинаукового
виробництва найсучаснішими науково#технічни#
ми засобами.

Успіх обробки отриманої інформації й фабрика#
ція дисертації залежать від досконалості тих анти#
наукових методів, якими повною мірою повинен
володіти квазінауковий дослідник. Читач, напев#
но, звернув увагу на те, що про одні з названих ме#
тодів йому доводилося не тільки чути, але й чита#
ти (наприклад, про плагіат); про інші він чув (нап#
риклад, про фальсифікації), але ніде не міг прочи#
тати про їхню деструктивну суть; нарешті, про тре#
тю групу квазінаукових методів він навіть не чув.

З урахуванням цього розглянемо, хоча б коро#
тенько, антинаукові методи фабрикації дисерта#
цій у тіньовому цеху сучасної науки.

1. Компіляція — найпоширеніша форма ненау#
кового підходу до дослідження обраної теми й
формування дисертаційної роботи. У перекладі з
латинського (соmріlаtіо — грабувати) — інтерпре#
тується, як несамостійна робота, заснована на ви#
користанні чужих здобутків (літературна компі#
ляція) або запозичення відповідних даних із чу#
жих досліджень (Словарь иностранных слов. —
М.: Сов. энциклопедия, 1964. — С. 315). При ком#
пілятивному підході до формування дисертації
або іншого виду квазінаукового дослідження має
місце смислова тотожність положень, що прово#
дять у роботі, розроблених іншими авторами при
зміні компілятором їхньої літературної оболонки.

2. Другою ненауковою формою підготовки такої
роботи, як дисертація є плагіат. Я навіть не нази#
ваю сам цей процес дослідженням тому, що в ньо#
му немає того, що властиво дослідженню взагалі,
й тим більше такого, котрий за своїм характером є
науковим. «Плагіат (від лат. рlаgіum — викраден#
ня) виражається у присвоєнні чужого авторства,
видачі чужого твору за власний» (Словарь инос#
транных слов), без покликання на автора. Сут#
ність явища зрозуміла. Інтерес представляють ті
форми, у яких це явище відображається. Форм
присвоєння плагіатором чужої інтелектуальної
власності декілька. З одного боку, плагіатор прив#
ласнює якусь потрібну для даної роботи ідею; з ін#
шого боку, він механічно переписує з праць будь#
якого автора те, що йому необхідно для форму#
вання, наприклад, своєї дисертації. Зрозуміло, що
в обох випадках у такій, з дозволу сказати, дисер#
тації відсутні посилання на роботи того автора, у
якого викрадена ідея або відповідний літератур#
ний текст. Виходячи із цього, правомірно виділя#
ти два види плагіату — інтелектуальний і механіч#
ний. На практиці зустрічаються й такі випадки
плагіату, як спонукання сумлінного автора взяти у
співавтори іншу особу (найчастіше будь#якого ке#
рівника) з метою спільного видання тієї або іншої
роботи. Тут знову#таки має місце присвоєння ін#
шими особами чужого літературного твору, що, як
відомо, властиво для плагіату.

Розглянемо більш докладно кожний із названих
видів плагіату.

А) Інтелектуальний плагіат є найбільш витон#
ченою формою присвоення плагіатором чужих на#
укових ідей. Будучи різновидом знання про сут# П

Е
Р

С
О

Н
А

Л
№

6
/

2
0

0
5

«ПЕРСОНАЛ» 
дайджест



85

ність досліджуваного явища, ідея у всіх випадках
виступає головним елементом створюваної дисер#
таційної або будь#якої іншої наукової праці. Із
цього погляду плагіатор викрадає у генератора
(автора) ідеї головне, основне, те, без чого дисер#
таційне дослідження відбутися не може, — науко#
ву ідею. Оскільки ідею, як і будь#яке інше знання,
можна завуалювати (одягти, сховати) у таку сло#
весну форму, при наявності якої, якщо не завжди,
то у багатьох випадках (особливо в правознавс#
тві), досить непросто можна буде довести її поход#
ження, а значить і авторство.

Б) Механічний плагіат — це автентичне відтво#
рення плагіатором без будь#яких змін тексту чу#
жої роботи, з метою його присвоєння й подання
співтовариству вчених як результат свого власно#
го наукового дослідження. При такому способі
плагіату у сформованій плагіатором роботі відтво#
рюється не тільки авторський текст, властивий
йому літературний стиль, а й ті помилки, які ним
допущені. Останні є незаперечними доказами
викрадення літературного тексту при його розгля#
ді й оцінці як у Вищій атестаційній комісії Украї#
ни, так і в судових органах. 

В) Плагіат у формі примусу до співавторства
(Див.: Юридический энциклопедический словарь.
— М.: Советская энциклопедия, 1984. — С. 252) —
є за своєю суттю нічим іншим, як зловживання ке#
рівника своїм службовим становищем. Причому
робиться це навмисно з корисливих мотивів або
іншою особистою зацікавленістю, так само як і в
інтересах третіх осіб, наприклад, замовника ди#
сертаційного дослідження. В останньому випадку
мова повинна йти про специфічну кореляцію вза#
ємних інтересів названих осіб, тому що інтереси
організатора (або виконавця) дисертаційної робо#
ти завжди збігаються з інтересами замовника та#
кого дослідження. У психологічному плані корис#
ливість за своєю суттю однорідна. Саме тому у
структурі розглянутих відносин досить рельєфно
виявляється взаємна корислива спрямованість
названих осіб до взаєморозуміння й неодмінного
досягнення спільних квазінаукових цілей.

Зовсім інший характер відносин виникає й реалі#
зується між керівником#здирником і підлеглим йо#
му автором, виробником наукової продукції. У цьо#
му плані спонукання автора поділитися результа#
тами своєї творчої праці — найгірший варіант «нав#
колонаукової» панщини, у якій стягнення публіка#
цією виступає у вигляді своєрідного літературного
оброку, що накладається на автора. Гірший він то#
му, що застосовується у структурі наукових відно#
син, що є за своєю суттю найгуманнішими та най#
демократичнішими. Гіршими є і за наслідками, що
настають від такої форми плагіату. Адже отримані у
ході наукового дослідження результати не відпові#

дають професійній компетентності того, кому вони
приписуються. Таким чином, відбувається дезін#
формація інших фахівців, у тому числі й практиків,
щодо компетентності псевдоавтора. З іншого боку,
у таких випадках співавтори фактично протистав#
ляються, а процес їхнього єднання лише імітується,
при цьому в оману вводяться не тільки окремі тео#
ретики й практики, але й цілі колективи, що, при#
родно, негативно позначається на результатах їх#
ньої діяльності. Для усунення подібних недоліків
єднання двох осіб (у нашому випадку — начальни#
ка й підлеглого) як співавторів, повинно здійсню#
ватися у повній відповідності з нормами права й за#
садами моральності.

3. Фальсифікація — (з лат. falsificare — підроб#
ляти) — у всіх словниках роз'яснюється як свідо#
ме перекручування, підміна чого#небудь (справ#
жнього, сьогодення); або зміна з корисливою ме#
тою якості предметів збуту у бік їхнього погіршен#
ня при збереженні зовнішнього вигляду; і, нареш#
ті, підроблення чого#небудь, тобто підробка або
підроблена річ (Словарь иностранных слов. —
С. 670). Аналогічна інтерпретація розглянутого
терміна міститься й у формулюванні фальсифіка#
ції як «навмисне, свідоме перекручування; підміна
справжнього сьогодення помилковим» (Конда#
ков Н. Н. Логический словарь#справочник. — М.,
1975. — С. 636).

4. Агравація — (від лат. аggravare — робити важ#
чим, обтяжувати, перебільшувати) самостійна
форма вуалювання ненаукового підходу до оцінки
досягнутих результатів дослідження, що полягає у
необґрунтованому перебільшенні того, про що
йдеться у дисертації, монографії або квазінауковій
доповіді. (У медицині терміном «агравація» позна#
чається психічний стан пацієнта, що перебільшує
свій хворобливий стан. — Див.: Українсько#латин#
сько#англійський медичний тлумачний словник.
— Львів, 1995. — С. 49; Словарь иностранных слов
(16#е издание). — М.: Русский язык, 1988. — С. 15).
Такий підхід автора найчастіше реалізується в
оцінці наукової новизни результатів дисертаційно#
го дослідження, що відображаються як у рукописі
дисертації, так і в її авторефераті. Остання обста#
вина вже давно кваліфікується як загальновідо#
мий факт. Зазначимо, що таке редакційне пере#
більшення авторського внеску у науку відобража#
ється у таких формулюваннях, як «уперше в Укра#
їні ...», «уперше в науці ...», «уперше обґрунтовано
...», «запропонований авторський підхід до оцінки
...», «виявлена закономірність ...», «внесений ав#
торський внесок в ...», «по#новому проаналізова#
ний ...», «наведені безперечні аргументи...», «по#
новому обґрунтоване положення ...», «сформульо#
вано перспективний теоретичний напрям ...», «обґ#
рунтоване нове положення ...», «запропонований
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авторський підхід ...» тощо. Варто звернути увагу
на те, що в аналогічних виразах у дисертаціях і ав#
торефератах характеризується й те, що дійсно є
новим, перспективним, уперше розробленим у на#
уці й до того ж в Україні тощо. У зв'язку з цим, пе#
ред науковим співтовариством, спеціалізованими
вченими й експертними радами стоїть завдання, з
одного боку, забезпечити розпізнавання й відме#
жування квазінаукового дослідження від доброя#
кісного, справді наукового, а з іншого — дати прин#
ципово критичну, неупереджену, правдиву, об'єк#
тивно#щиру оцінку обом роботам. Тільки при та#
кому підході можна виявити й засудити плагіато#
рів, надавши наукову й суспільну підтримку са#
мостійним, перспективним ученим. 

Результати тіньової науковоAдослідної
діяльності

Зрозуміло, що у підсумку наукової діяльності
результат повинен бути науковим. Оскільки у на#
шому випадку мова йде про тіньову науку, то при#
родно, що й у цій сфері результат може бути спе#
цифічним, у тому числі й ненауковим. Це стосу#
ється не тільки тих випадків, коли в наявності еле#
ментарний плагіат, але й у випадках імітації нау#
кового дослідження, заснованого на компіляції,
тобто відтворенні на основі механічного поєднан#
ня наукових даних, отриманих іншими авторами,
що в остаточному підсумку й утворить зміст ком#
пілятивного результату. Безсумнівно, що і його не
можна розглядати як такий, котрий відповідає
усім ознакам науковості. Тому виникає проблема
відмежування наукового результату від ненауко#
вого, тобто оцінки якісної визначеності результа#
тів тіньової науки.

Свого часу при розробці «Загальної теорії бо#
ротьби зі злочинністю» (Харків: Основа, 1994. —
320 с.) мені доводилося досліджувати цю пробле#
му спеціально. Через обмеженість обсягу публіка#
ції приведу лише дані, що характеризують науко#
вий результат і, отже, те, що відрізняє його від не#
наукового. Думаю, що цього цілком достатньо для
більш глибокого дослідження антисоціальної суті
тіньової науки. Насамперед відзначу, що будь#які
оцінки можуть уважатися правомірними й досить
обґрунтованими тільки у тому випадку, якщо вони
засновані на конкретних фактах, тих нормах, які
регламентують науково#дослідний процес, а також
вироблених наукою критеріях визначення якості
представленої до захисту дисертаційної роботи.

Тут важливо звернути увагу на те, що результат,
отриманий у ході тіньової наукової діяльності,
уже сам по собі є протиправним. Адже мова йде
про нелегальну, приховану, завуальовану діяль#
ність. Що ж стосується процесу його одержання,
то він може бути наслідком не тільки плагіату,

компіляції, але й примітивної фабрикації даних,
необхідних для захисту дисертації.

Оскільки правовою основою оцінки будь#якого
дисертаційного дослідження є Порядок присуд#
ження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань, затверджений постановою Кабінету Мініс#
трів України № 644 від 28 червня 1997 р. (зі зміна#
ми й доповненнями) (далі — Порядок), то, при#
родно, що при оцінці будь#якої дисертаційної ро#
боти варто виходити насамперед з тих критеріїв,
які передбачені даним нормативним актом.

Відповідно до п. 11 названого Порядку «Дисер#
тація на здобуття наукового ступеня є кваліфіка#
ційною науковою працею, виконаною особисто у
вигляді спеціально підготовленого рукопису або
опублікованої монографії». Оскільки в тіньовому
науково#дослідному цеху дисертаційні досліджен#
ня нерідко виконуються на замовлення або за до#
рученням керівника спеціально визначеними осо#
бами, то вже за однієї цієї підстави (відсутність
особисто виконаної роботи) така дисертація по#
винна бути відхилена, а прийняте Спеціалізова#
ною вченою радою рішення про присудження
конкретній особі наукового звання повинне бути
скасоване. На жаль, нашим ВАКом такого роду рі#
шення жодного разу на цих підставах не прийма#
лися, хоча факти виконання дисертаційних дос#
ліджень за замовленням або дорученням написати
роботу від імені тих, хто до цього особисто ніяко#
го відношення не має, загальновідомі.

Отже, будь#яке наукове дослідження, ким би во#
но не здійснювалося (уже «оступіненним» ученим
або особою без ученого ступеня), має бути чітко
персоніфіковано, тобто пов'язане з ім'ям конкрет#
ного дослідника, а отриманий у підсумку резуль#
тат належати саме перу останнього. Це, так би мо#
вити, особистісний аспект (або критерій) визна#
чення науковості дисертаційного результату.

Оскільки будь#яке дослідження, здійснюване у
сфері права, базується на цілком певних знаннях,
конкретних правових і етичних нормах, даних
юридичної практики, при відповідних фінансових
витратах, то зрозуміло, що саме вони визначають
характер вимог, пропонованих до наукового ре#
зультату. До них ставляться вимоги гносеологічні
або пізнавальні, правові, етичні, економічні, прак#
сіологічні й соціально#психологічні.

При критичному аналізі такого антисоціального
явища, яким цілком правомірно вважається тіньо#
ва наука, навряд чи доцільно давати глибоко роз#
горнуту характеристику кожному з названих кри#
теріїв. Вони настільки специфічні, що заслугову#
ють самостійного аналізу в окремій публікації. Тут
же відзначу, що всі названі критерії перебувають у
взаємозв'язку, взаємозалежності й лише у своїй
єдності дозволяють дати правильну відповідь про
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якісну визначеність (а значить, і науковість) від#
повідного науково#дослідного результату. У цьо#
му зв'язку необхідно цілком конкретно констату#
вати, що від якісної визначеності науково#дослід#
ного результату, своєчасності його одержання за#
лежить не тільки його ефективність, а й соціальна
цінність.

За профанацією — деградація
Отже, невже не зрозуміло, що тенденція до про#

фанації науки, яка давно виникла і зростає рік у
рік, веде до її деградації. Але якщо це зрозуміло, то
чому вчені мужі з Експертної ради ВАКу з право#
вих наук не скажуть одноголосно «ні» тому потоку
квазінаукових дисертаційних робіт, яким вони що#
місяця присвоюють знак відповідної якості?!
Можна, звичайно, діяти згідно кредо кота Лео#
польда зі знайомого всім дитячого мультику:
«Хлопці, давайте жити дружно!» Можна, звичай#
но, жити й так — але не за рахунок саме держави,
престижу науки й свого власного доброго імені.
Адже давно встановлено, що зниження реноме
вченого веде до деградації науки, недовір'я сус#
пільства у її життєдайний потенціал, ліквідації
важкою працею створених наукових шкіл, зник#
нення у молоді бажання не тільки йти в науку, але
й освоювати результати її кропіткого виробництва.

Можна було б аналізувати сформовану ситуа#
цію й далі, однак і сказаного цілком достатньо для
висновку — настав час починати боротьбу з кон#
кретними особами «від науки» і тими порочними
методами, які вони використовують для досягнен#
ня поставлених цілей.

Як показали дослідження плагіату, зроблені до#
центом Університету внутрішніх справ МВС Ук#
раїни С. Слиньком (див.: «Юридичний вісник Ук#
раїни» № 3 (499) від 22–28 січня 2005 р.), розгля#
нуті вище методи тіньової науки застосовуються в
структурі квазінаукових досліджень у взає#
мозв'язку й взаємозалежності, де плагіат замінює
компіляцію, а застосована агравація доповнюєть#
ся фальсифікацією. При цьому фальсифікуються
не тільки конкретні статистичні дані, окремі вис#
новки, але й літературний апарат, що застосову#
ється (посилається), виноски. Як це робиться,
можна ознайомитися за вже названою статтею.
Саме тому немає потреби у даній публікації від#
творювати проаналізовані раніше приклади. Тут
лише відзначимо, що роль посилань у жодному
разі не можна недооцінювати, тому що вони вико#
нують важливу інформаційно#посвідчувальну
функцію. Одні з них указують на використання
автором еволюційного підходу в науковому дос#
лідженні, коли увага читача звертається на те, що
було зроблено в науці до нього; інші посилання,
порівняльного характеру, покликані підкреслити

наявність у науці інших поглядів на розглянуті
проблеми; концептуальні виноски — орієнтують
на джерело, що відображає обговорювану концеп#
цію; органічні — відображають походження й
зміст ідеї; нарешті, пріоритетні виноски вказують
на того, хто є родоначальником обговорюваних
проблем. Такі посилання не тільки потрібні, але й
важливі для розвитку наукової концепції для кон#
статації внеску кожного, хто досліджував ту або
іншу проблему (Рассудовский В. А. Заимствова#
ние в творчестве и проблема плагиата // Совет#
ское государство и право. — 1982. — № 11). Однак
у тіньовій науці нерідко використовуються такі
підрядкові виноски, які не тільки не важливі, а й
не потрібні. В одних випадках у них містяться вка#
зівки на ті роботи, які не мають до обговорюваних
питань ніякого відношення. Навпаки, вони вво#
дять читача (частіше навмисне) в оману, у силу
чого їх варто віднести до числа надлишкових, тоб#
то непотрібних для даної роботи. Такими самими
є й виноски, які я називаю «реверансними», коли
дисертант робить покликання на роботи тих, хто
користується в науці певним авторитетом або хто
планується в замовлені опоненти, або чекаючи від
таких учених рецензій на автореферат дисертації.

Необхідно рішуче оздоровлення
кадрового корпусу правової науки

Мабуть, це все. Залишилося з'ясувати, чому
стільки бруду в нашому, якщо можна так сказати,
«Будинку вчених». Відповім. Нехай у першому
наближенні до істини, але скажу: тому, що в ньому
багато випадкових людей. Але головне не в окре#
мих, нехай і впливових особах, а в тій учбово#ви#
робничій системі, що вони створили. До створен#
ня системи відомчих навчальних і наукових зак#
ладів (особливо в системі МВС) ситуація у цій
сфері була цілком задовільною. У всякому разі
одіозних для справжньої науки, що спостерігаємо
нині, недоліків не було. З появою названих відом#
чих структур у науку із практики прийшли оборо#
тисті ділки, що створили не тільки закриті (або
напівзакриті) вузи, але й ради із захисту квазінау#
кових дисертацій і на їхній основі виростили воє#
нізований легіон компіляторів, плагіаторів і агра#
вантів, що зуміли похитнути підвалини справ#
жньої правової науки, яка стала деградувати у бік
її макулатуризації. Щоб на закінчення крапка не
була поставлена остаточно, необхідно колективно
за допомогою ВАКу України вжити рішучих захо#
дів до санації й оздоровлення кадрового корпусу
правової науки. І починати потрібно з переатеста#
ції існуючих спеціалізованих рад, усіх «оступіне#
них», вигнавши з їхніх рядів не вартих, залишив#
ши там тільки тих, хто за результатами своєї ді#
яльності гідний іменуватися справжнім ученим.
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На порозі нових сподівань
У Міжрегіональній Академії управління персо#

налом відбулася щорічна конференція Академії
наук вищої школи України — авторитетної гро#
мадської організації провідних науковців, які пра#
цюють у наших університетах. Участь у зібранні
взяли 103 представники від 17 наукових відділень
Академії.

Конференція затвердила повноваження 17 ака#
деміків і шести почесних академіків, обраних нау#
ковими відділеннями. Серед них — керівники інс#
титутів, декани факультетів, люди, відомі всій Ук#
раїні. Президент Академії Микола Дробноход
вручив лауреатам академічні нагороди. Він також
проінформував колег про роботу Президії за ос#
танній рік і висловив своє бачення перспектив
майбутньої організаційної та наукової розбудови
АН ВШУ.

У дискусії взяли участь академік НАН Украї#
ни, народний депутат Костянтин Ситник, акаде#
міки: Анатолій Погрібний, Орест Влох, Іван Хі#
міч, Анатолій Фурман, Анатолій Бойко, Іван
Бейко, Валерій Шахбазов, Петро Кононенко,
Валентин Яблонський. Учасники розмови тор#
кнулися різних аспектів розвитку освіти й нау#
ки в Україні, стану й перспектив АН ВШУ. Зане#
покоєння станом науки й освіти відобразилося в
підсумковій резолюції конференції, яка, зокре#
ма, наголошує: «Вчені сьогодні повинні стати не
лише творцями нових знань і ретрансляторами
цих знань для нових поколінь, а й експертами
для нової влади з усіх найважливіших суспіль#
но#політичних і соціально#економічних питань.
АН ВШУ готова до постійного діалогу з владни#
ми інституціями в рамках експертних рад, круг#
лих столів, науково#методичних комісій тощо.
Водночас ми закликаємо владні інституції ши#
роко використати значний інтелектуальний по#
тенціал АН ВШУ.

Ми переконані: лише в тісному взаємозв'язку
нової влади й національної науки можна реалізу#
вати високі програмні завдання Президента Укра#
їни Віктора Ющенка та уряду, очолюваного Юлі#
єю Тимошенко».

Завершуючи зустріч, президент Академії Мико#
ла Дробноход зазначив: АН ВШУ очистилася й
відродилася. Їй до снаги бути вагомим чинником
наукового і освітнього процесу в державі. Зворуш#

ливою завершальною ноткою конференції стали
щирі привітальні слова Петра Кононенка на адре#
су Миколи Дробнохода, який недавно відзначив
своє 65#річчя.

Вчена рада МАУП
Відбулося четверте засідання Вченої ради Між#

регіональної Академії управління персоналом.
Голова Вченої ради Академії, ректор МАУП Ми#
кола Головатий вручив диплом доктора техніч#
них наук директору Кіровоградської філії МАУП
Миколі Свіреню, атестат «професор МКА6МАУП»
завідувачу кафедри теорії та практики перекладу
В. О. Олійнику, а також посвідчення «Заслуже#
ний працівник фізичної культури і спорту Украї#
ни» завідувачу кафедри фізичного виховання
С. І. Лазуренку.

Члени Вченої ради одностайно проголосували
за присвоєння вченого звання «професор МКА#
МАУП» завідувачу кафедри масової комунікації,
PR і журналістики Запорізького інституту МАУП
В. П. Бєломорцю. Розглядаючи питання про нав#
чальну та наукову роботу кафедри менеджменту,
відзначили позитивні моменти в діяльності ка#
федри та її завідувача професора О. В. Баєвої, а
також розглянули проблемні питання діяльності
випускаючих кафедр Президентського універси#
тету МАУП.

Вчена рада вирішила рекомендувати до друку
посібники і підручники МАУП згідно з планом
видань Академії на 2005 рік.

Відзнаки
Постановою Президії Академії наук вищої

школи України за видатні особисті досягнення у
розвитку теорії оптимальних моделей управлін#
ня і прогнозування складними технічними, фі#
нансово#економічними та соціально#екологічни#
ми системами і процесами та підготовку науко#
вих кадрів вищої школи (18 кандидатів наук та
два доктори наук) директорові Інституту кібер#
нетики МАУП Івану Бейку присуджено «Наго#
роду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки»
із врученням нагрудного знака «Ярослава Муд#
рого».

За заслуги у відродженні духовності в Україні
та утвердженні Помісної Української Православ#
ної Церкви Патріарх Київської і всія Руси#Украї#
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ни Філарет нагородив виконавчого директора
Конфедерації недержавних вищих закладів освіти
України, кандидата політичних наук Оксану Руб#
люк орденом Святої великомучениці Варвари.

Зустрічі
Нещодавно студенти Міжрегіональної Академії

управління персоналом поспілкувалися з Послом

Сирії в Україні Сулейманом Абу Діябом і пред#
ставником сирійсько#арабської партії Albass
(«Відродження») Мухамедом Заідією. Зустріч

присвячувалась Дню Незалежності Сирії. Пан
Сулейман із задоволенням розповідав про свою
країну та відповідав на запитання студентів.

Наші відносини з Україною дуже тісні і бра#
терські. Сирія з радістю приймає українських
студентів. Тут велика українська діаспора. Ук#
раїну можна порівняти з нареченою: красивою,
багатою. Нам дуже хотілося б і надалі мати та#

кого партнера», — зазначив пан Су#
лейман.

Освітні зв'язки міцнішають
Днями у Міжрегіональній Академії

управління персоналом перебувала де#
легація Американського університету
Гаваїв (АУГ) на чолі з його президен#
том, професором Хасаном Сафаві
(США). У ході візиту відбулася зус#
тріч представників АУГ з президентом
МАУП Георгієм Щокіним, на якій під#
писано документи про створення пред#
ставництва АУГ. Гавайський універси#
тет, який створено 1994 року, має філії
у всьому світі. Попередній обмін дум#
ками щодо перспектив взаємовигідної
співпраці між керівництвом Міжрегіо#
нальної Академії управління персона#
лом та Американським університетом
Гаваїв відбувся ще в січні. Розглянув#
ши пропозиції гостей, керівництво
МАУП зацікавилося можливістю
створення навчального центру АУГ на
базі МАУП. Цього разу, крім підписан#

ня угод, уже проведено співбесіди з кандидатами
на роботу в представництві Американського уні#
верситету Гаваїв — Україна.
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Після офіційної частини візиту відбулася екс#
курсія територією Академії.

«В Академії відчувається 
українська родзинка»

Міжрегіональну Академію управління персона#
лом відвідала німецька делегація працівників дер#
жавних соціальних служб. Гості завітали до Ака#
демії в рамках семінару з соціальної роботи, який
відбувався протягом тижня у Києві.

Делегацію німецьких гостей очолював пан Уль#
ріх Гаєвський, голова департаменту вищої школи
«Хохшуле» в Берліні, яка готує фахівців для соці#
альних служб та опікується молоддю. Минулого
літа на запрошення департаменту «Хохшуле» в
німецькій столиці перебувала делегація регіо#
нальних підрозділів МАУП, а також Інституту
політичного лідерства та лінгвістики ім. Нельсо#
на Мандели Міжрегіональної Академії управлін#
ня персоналом. Колеги з Німеччини приїхали до

України для обміну досвідом.
У рамках візиту делегації відбулася зус#

тріч зі студентами МАУП, які вивчають ні#
мецьку мову. Спілкувалися виключно ні#
мецькою мовою, і пан Гаєвський не прихову#
вав свого захоплення знаннями студентів.
Студенти також залишилися задоволеними
від зустрічі і висловили сподівання, що таку
традицію буде продовжено. Такі акції, безпе#
речно, сприяють взаєморозумінню між
людьми з різних країн, а особливо відкрива#
ють нові можливості для талановитої пер#
спективної молоді.

Лист

Вельмишановний Георгію Васильовичу!
Я хотів би подякувати за те, що за ініціа6

тивою Міжнародної Кадрової Академії та
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Міжрегіональної Академії управління персоналом
у Києві вже вчетверте міністр освіти і науки Ук6
раїни призначає мене головою журі Всеукраїнської
олімпіади з польської мови і культури. Я дуже ра6
дий, що кількість студентів, які беруть участь у
цьому заході, постійно зростає. Я завжди хотів,
щоб моя країна також організувала таку олімпіа6
ду в Польщі. І хочу поінформувати Вас, що міністр
народної освіти і спорту завважив мою інформа6
цію. І у першій половині академічного 2005/2006
року Фонд інновації і Вища суспільно6економічна
школа у Варшаві організують загальнопольську
студентську олімпіаду з української мови і куль6
тури. Підготовчі етапи відбуватимуться у поль6
ських вищих навчальних закладах упродовж лис6
топада — грудня 2005 року. А сама олімпіада — у
січні 2006 року.

З повагою
Войцех ПОМИКАЛО

Всеукраїнська студентська 
олімпіада з української мови

На базі Міжрегіональної Академії управління
персоналом у Києві відбувся ІІ тур Всеукраїн#
ської студентської олімпіади з української мови.
У своїх стінах Академія зібрала близько 200
конкурсантів — представників різних регіонів
України. Географія цьогорічної олімпіади охо#
пила 84 вищі навчальні заклади майже з усіх об#
ласних центрів України (21 обласний центр, за
винятком представників Чернігівщини, Жито#
мирщини та Івано#Франківщини) та семи сто#
личних ВНЗ.

На відкритті олімпіади перед студентською ау#
диторією виступив голова журі з навчальної дис#

ципліни «Українська мова», директор Науково#
дослідного інституту українознавства МОН Ук#
раїни, доктор філологічних наук, професор, ака#
демік, лауреат премії Гердера Петро Кононенко.

Комплекти цьогорічних конкурсних завдань з
української мови розробляв колектив кафедри
слов'янських мов Українсько#Південноафрикан#
ського інституту політичного лідерства та лінгвіс#
тики ім. Н. Мандели МАУП.

До складу журі з навчальної дисципліни «Укра#
їнська мова» входили фахівці#філологи — пред#
ставники Міжрегіональної Академії управління
персоналом, Інституту філології Київського наці#
онального університету ім. Тараса Шевченка,
Славістичного університету, Уманського держав#
ного педагогічного університету ім. Павла Тичи#
ни, Миколаївської державної аграрної академії,
Придніпровської державної академії будівництва
та архітектури.

Переможницею ІІ туру Всеукраїнської сту#
дентської олімпіади з української мови 2005 року
серед філологів стала студентка ІV курсу філоло#
гічного факультету Донецького національного
університету Марина Бакан. Друге місце у цій
групі посів теж студент Донецького національно#
го університету Сергій Цікавий. Третє місце зак#
ріпилося за студенткою ІV курсу філологічного
факультету Волинського державного університе#
ту ім. Лесі Українки Галиною Заверухою.

У групі нефілологічних спеціальностей пальма
першості належить Ірині Грітченко, студентці
Уманського державного педагогічного універси#
тету ім. П. Тичини; Валентині Теселько, студентці
Миколаївського державного аграрного універси#
тету; Ользі Сусловій, студентці Миколаївського
державного аграрного університету. Друге місце
посіли: Роман Стецишин, студент Національної

академії Служби безпеки
України; Ян Вальберг,
студент Донецького інс#
титуту туристичного біз#
несу; Ірина Невара, сту#
дентка Донецького інсти#
туту туристичного бізне#
су; Анастасія Мостова,
студентка Дніпропетров#
ського національного
університету залізнично#
го транспорту ім. В. Лаза#
ряна; Олена Черепкова,
студентка Донецького
національного технічного
університету. Третє при#
зове місце у Наталії
Стволос (Сумський дер#
жавний університет), Ок#
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сани Грици (Львівський державний аграрний уні#
верситет), Любові Касапенко (Миколаївський
державний аграрний університет), Максима Сам#
чука (Львівський банківський інститут Націо#
нального банку України), Надії Гуменюк (Буко#
винська державна медична академія), Віри Івано#
вої (НТУУ «Київський політехнічний універси#
тет») та Ольги Раєвської (Київський національ#
ний університет будівництва і архітектури).

Дипломи лауреатам і переможцям ІІ туру Все#
української студентської олімпіади з української
мови 2005 року вручали ректор МАУП М. Голова#
тий і голова журі з дисципліни «Українська мова»
П. Кононенко.

Науковий форум
ІІІ Міжнародна науково#практична конферен#

ція «Актуальні проблеми розвитку суспільства: іс#
торична спадщина, реалії та виклики ХХІ століт#
тя» зібрала у конференц#залі готелю
«Україна» в Луцьку багато зацікавле#
них людей з усіх навчальних закладів
Волині, з управління освіти і науки,
управління культури Волинської обл#
держадміністрації, відділу з питань
охорони культурної спадщини, Волин#
ського краєзнавчого музею та Інститу#
ту аналізу держави і регіональної полі#
тики, науковців з Києва, Львова, Крас#
ноармійська, Світловодська, Красно#
дона, вчених з Польщі та Таїланду.

Наукову конференцію очолив вче#
ний секретар Волинського інституту
ім. В. Липинського МАУП, кандидат
історичних наук М. П. Костюк. Вступ#
не слово про В'ячеслава Казимировича
Липинського, якого сучасники назива#
ли «Кантом української політичної думки», «Ве#
ликим Українцем», зробила доктор філософії в га#
лузі освіти, директор Волинського інституту
ім. В. Липинського МАУП Оксана Самойленко.
На пленарному засіданні з особливою увагою
сприйнято доповідь професора, дійсного члена
Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка А. В. Свід#
зинського «Українська національна ідея як кон#
цепт культури».

Учасники конференції та студенти Волинського
інституту ім. В. Липинського МАУП відвідали се#
ло Затурці Локачинського району Волинської об#
ласті, де відбулася панахида. Принципи відрод#
ження українського консерватизму, які науково
обґрунтував видатний український історик, публі#
цист, теоретик і практик консервативного руху
В'ячеслав Липинський, дивовижно суголосні з ре#
аліями суспільно#політичного сьогодення як над#
звичайно важлива умова розвитку молодої Укра#

їнської держави. Науково#педагогічні працівники
та студенти Волинського інституту ім. В. Липин#
ського МАУП з піднесенням зустріли звістку про
реєстрацію Української Консервативної партії,
яка сповідує традиційні духовні цінності.

Знавці психології
Завершився ІІ етап Всеукраїнської студентської

олімпіади 2004/2005 навчального року з «Психо#
логії». У конкурсі взяли участь 194 студенти з 82
вищих навчальних закладів України. Всі учасники
змагалися в групах за такими спеціальностями:
педагогічні, гуманітарні та медичні, природничо#
технічні, економічні, психологічні. Студенти про#
демонстрували високий рівень знань та волю до
перемоги. Дипломи переможцям вручали ректор
МАУП Микола Головатий, директор Інституту
соціальних наук Віталій Гайченко та завідувач ка#
федри психології Наум Коломінський.

Найвищі нагороди — видавництву МАУП
Ушосте відбулася щорічна Всеукраїнська вис#

тавка#форум «Українська книга на Одещині». До
Одеси з'їхалися видавці з Харкова і Львова, Сум і
Тернополя та інших українських міст, аби пред#
ставити спеціалізовану книжкову продукцію.

Завдяки активній ініціативі працівників Одесь#
кої державної наукової бібліотеки ім. М. Горького,
зокрема її директора Ольги Ботушанської, рішен#
ням Одеської обласної ради «Про затвердження
регіональної програми розвитку і функціонуван#
ня української мови на 2004–2010 роки» обумов#
лено фінансування виставки#форуму в обсязі 10
тис. грн щорічно. 

Після урочистого відкриття та огляду виставки
відбувся круглий стіл «Національне книговидан#
ня і бібліотеки в контексті української культури».

Авторитетне і вимогливе журі VІ Всеукраїн#
ської виставки#форуму «Українська книга на Оде#
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щині» у складі директора ОДНБ ім. М. Горького
Ольги Ботушанської, президента Української асо#
ціації видавців і розповсюджувачів Олександра
Афоніна та за участі провідних фахівців міста з
питань науки, культури, мистецтва, видавничої та
бібліотечної справи визначили переможців кон#
курсу на краще видання форуму в семи номіна#
ціях.

Дипломом І ступеня за бібліографічний довід#
ник «Видатні постаті України» (номінація «Ен#
циклопедичне та довідкове видання») — найвища
нагорода виставки#форуму — нагороджено видав#
ництво МАУП. А також диплом ІІ ступеня отри#

мала книжка видавництва МАУП — Л. Абраменко
«Последняя обитель. Крым 1920–1921 гг.). Віце#
президент МАУП з видавничої діяльності та ЗМІ
МАУП Юрій Бондар подякував журі за високу
оцінку видань Академії.

Семінар
Недавно Інститут кібернетики Міжрегіональної

Академії управління персоналом спільно з фа#
культетом кібернетики Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка та польським
Інститутом математики
Сілезького технологічно#
го університету провели
Міжнародний українсько#
польський науковий семі#
нар «Проблеми стохастич#
ної і дискретної оптиміза#
ції».

На науковому зібранні
представлено 54 доповіді
провідних вчених України
і Польщі.

З доповіддю «Наука,
знання і функціональне
рівняння, оцінювання ін#
формації. Оптимізація мо#
делей та автоматизація
пошуку нових знань» вис#

тупив директор Інституту кібернетики МАУП,
академік Іван Бейко. Цікавими і змістовними бу#
ли доповіді польських колег та академіків.

Зокрема В. С. Королюка (Інститут математики
Національної Академії наук України) і О. Г. Нако#
нечного (факультет кібернетики Київського наці#
онального університету ім. Тараса Шевченка),
присвячені новітнім досягненням у розробці нау#
кового інструментарію управління складними
стохастичними процесами.

Конференція
У польському місті Юрата відбулася Міжнарод#

на академічна наукова конференція «Управління
безпекою та бізнес у контексті Європейської
спільноти». Її проведено за сприяння Європей#
ської асоціації безпеки, Школи бізнесу та адмініс#
трації Гдині.

У конференції брали участь представники ви#
щих навчальних закладів Польщі, Чехії, Словач#
чини, Болгарії та України. До участі у науковому
зібранні запросили і представників Навчального
центру особистої безпеки людини Міжрегіо#
нальної Академії управління персоналом, зокре#
ма першого віце#президента федерації України з
рукопашного бою, професора Олександра Гар#
твича та директора Навчального центру з осо#
бистої безпеки людини МАУП Ігоря Шарова.
Вони виступили з доповіддю «Психопрофілак#
тичне забезпечення надійності персоналу і без#
пеки бізнесу».

Під час конференції українська делегація зус#
трілася з президентом ЄАБ Лежиком Корженів#
ським, який зацікавився подальшою співпрацею з
Академією, зокрема можливістю проведення кон#
ференцій та конгресів на базі МАУП задля прис#
корення успішної інтеграції України в європей#
ську спільноту.

Ігор Шаров та Олександр Гартвич разом із делегатами з Польщі, Чехії та Словаччини
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Игорь ПОЛИЩУК
Концепция политической культуры: 
структурный аспект

Рассмотрены концептуальные подходы к структу#
ре понятия политической культуры. При условии
демократизации и ресоциализации украинского
транзита (процесс перехода от авторитаризма к де#
мократии) культура электорального процесса явля#
ется весомым фактором для осуществления модер#
ных исследований компонентов политической
культуры.

Наталия ЧАБАЛА
Пятая встреча странAучастниц АСЕМ — шаг
к сближению Азии и Европы

На протяжении восьми лет Международный ази#
атско#европейский форум (АСЕМ) является самой
большой структурой, которая стремится повысить
уровень межнационального диалога Азии и Европы
в разных сферах политики, экономики, культуры,
безопасности. Статья посвящена пятому саммиту
АСЕМ, который состоялся в г. Ханой, Социалисти#
ческая Республика Вьетнам (8–9 октября 2004 г.),
целям и принципам его деятельности.

Фарид АЛВАШ
Ибн 'Араби и его учение (1165–1240)

В статье представлено творчество Ибн 'Араби Абу
Абдаллах Мухаммад бен Али аль#Хатим ат#Та'я,
прозванного Мухайи ад#дин (тот, который оживляет
религию) (известный также под именем аш#Шайх
аль#Акбар — «Самый величественный Шейх» суфиз#
ма) — знаменитого философа и выдающегося поэта,
который имел решающее влияние на развитие су#
физма во всем исламском мире, проповедуя идеалы
веротерпимости, универсализма и человеколюбия.

Александр ТАНЕНОК
Обязательства в хозяйственном праве 
(договорные обязательства 
и их значение в регулировании 
рыночной экономики)

Рассмотрено как согласно Хозяйственного кодек#
са Украины внедряются обязательственно#право#
вые формы в процесс организации экономической
жизни. Применение таких форм обеспечивает чет#
кое юридическое закрепление взаимных прав, обя#
занностей и ответственности участников хозяйс#
твенных отношений, оказывает содействие станов#
лению правового хозяйственного порядка и эффек#
тивному решению экономических и социальных
проблем.

Igor POLISHCHUK
Conception of political culture: 
structural aspect

Conceptual approaches to notion structure of politi#
cal culture were considered. Provided that democrati#
zation and resozialization of Ukrainian transit (the
transfer process from authoritarianism to democracy)
culture of electoral process is main factor for realizing
modern components research of political culture.

Nataliya CHABALA
The fifth meeting of ASEM member states —
the way of Asia to Europe approach 

During eight years International Asian#European
forum (ASEM) is a great structure that seeks to raise
international dialog level of Asia and Europe in differ#
ent areas of policy, economic, culture, security. The arti#
cle is devoted to the fifth ASEM meeting, which is held
in Hanoi, Socialist Republic Vietnam (8#9/10/2004),
aims and principals of its activity.

Farid ALVASH
Ibn 'Arabi and his teaching (1165–1240)

Work of Ibn 'Arabi Abu Abdallakh Muhammad ben
Ali al'#Khatim#Tay, was named Mukhiy ad#din (one,
who liven up religion) (is famous by the name ash
Shaykh al'#Akbar «The most majestic Sheikh» Sufism)
— famous philosopher and prominent poet, who had
great influence on Sufism development in whole
Islamic world, preaches ideals of toleration, universal#
ism and philanthropy was produced in the article.

Alexandr TANENOK
Obligation in economic law (contracts and its
meaning in market economy regulation)

The article produced economic law of Ukraine and
its law and obligation forms in process of economic
life. Implementation these forms is provided clear
legal fastening mutual rights, obligations and respon#
sibility of members of economic relations, provides
assistance of legal economic right formation and effec#
tive decision of economic and social issues.
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