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Abstract. In this article, the author examines the place and role of brand in the information society. There also shown how in today's 
ever-changing and multi-cultural world brands are taking on the role of universal means of communication, deliberately or indirectly 
translating it to the general public. 

Keywords: brand, informational society, communications, brand-communications, recursive, brand-ecosystems, personality 
 

Informational society does not provide only for functional 

satisfaction – on the contrary, consumption is based on 
hidden contents, and brands are used as symbolic resources 

for broadcasting various, sometimes even contradictory, 
information. Extensive globalization changes together with 

accelerated pace of cultural diffusion cause the necessity of 
development of subject multicultural dialogue in order to 

seek mutual understanding and extend intercultural rela-
tions. It is brand that is able to provide intercultural com-

municative process as publicly available and clear value-
symbolic system. Today brands are "guarantees" of market 

stability; they serve for socio-cultural integration at national 
and cross-cultural levels, declaring individualistic desires 

only for positive social changes. 
The goal of this article is to understand the phenome-

non of brand as a special means of communication, capa-
ble to establish relations both between individuals, social 

groups and between entire cultures. 
Paying proper attention to research in the field of 

branding (H. Featherstone, D.B. Holt, D.A. Aaker), it 
should be noted that the studies devoted to the analysis of 

brand’s nature, are focused mainly on key aspects of their 
development and support on local and international mar-

kets. But it is obvious that scientific literature reveals the 

place and role of personal brands in today's information 
society not widely enough, giving undeservedly little at-

tention to this problem. 
One of the major characteristics of information society 

is the predominance of communication component that is 
able to exert a significant influence on the masses, by 

modelling various manipulative techniques that are used 
in particular in branding practice. 

The concept "communication" is widespread in mod-
ern scientific literature. There are a lot of contexts where 

it is used. 
According to the "Etymological Dictionary of Ukraini-

an Language" by A.A. Potebnya Institute of Linguistics, 
the word "communication" is borrowed from Western 

European languages: German – communication, French 
and English – communication, which in their turn adopted 

this lexeme from Latin (communicātio, comunico), which 
means "make common, inform, unite". 

As the same time the "Dictionary of Ukrainian Lan-
guage" defines this word as: 1) in a special sense –ways 

of connection, connection lines, etc.; 2) in linguistic 

sense- akin to communication, but it is not quite accurate 

because, as the known Russian philosopher A.M. Kagan 
notes, "communication has practical, material and spiritu-

al, informational and practically-spiritual character" and 
"communication... is purely informational process – 

transmission of certain messages" [4, p. 144-145]. More-
over, nowadays communication is firmly connected to the 

conceptual apparatus of social and humanitarian 
knowledge, and in Linguistic Encyclopedic Dictionary it 

is defined as "a specific form of human interaction in the 
process of cognitive-labour activity" [3, p. 233]. 

Doctor of Philosophy V.G. Korolko rightly remarks 
that dissemination of information is often confused with 

communication. For communication process feedback is 
of particular importance. Communicator has to know the 

reaction of recipient to be sure that information was re-
ceived, to find out exactly how it influenced, and to 

change the nature of further communication if it is neces-
sary [5, p. 186-196]. 

Summarizing different interpretations of the word 
communication, A. Bykov identifies four main meanings: 

1) the transfer of information in civil society in the pro-
cess of social activity of people; 2) communication as 

biological interaction; 3) ways of notification, form of 

communication, and other technical systems; 4) exchange 
of information in inanimate nature [1, p. 86-97]. 

Communication – universal heritage of humanity and 
universal reality of social existence. Real communication 

exists for everyone without exceptions. No social affair of 
universal meaning is possible without the collective – 

communicative, indirect public discussion – recognition, 
that is, in other words without its legitimization. Demo-

cratically organized community has to achieve unity – 
consensus – through discourse. To be universal – of uni-

versal meaning – communication must also be reasoned, 
rationally grounded and self-conscious [8]. 

Conducted analysis allows to state that communication 
– is a two-way process of social interaction between the 

communicator, that is the initiator of communicative pro-
cess, and recipient, that is the addressee of information. 

It provides for exchange of views, information and ide-
as; transmission of this or that meaning from one con-

sciousness (collective or individual) to another by means 
of signs, fixed on material carriers; it is considered as 
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universal deliberately designed form of any social interac-

tion as the main way of organization of society. 
Having defined the term "communication", we can 

proceed to the consideration of specific communication 
patterns, which are actively used today in the process of 

branding. Particular attention should be paid to the R. Ja-
kobson’s theory, where communication is understood as a 

concrete action, directed by one participant (in the context 
of branding – brand developer and brand carrier) to an-

other (brand consumer). Communication takes place in 
the form of transfer of signs, and it is held only when all 

participants have a common code. We can talk about 
communication only when there is a result, which means 

that communication is the result of some process. At the 
same time, R. Jakobson [11] identifies six components of 

communication: 1) addresser (sender), 2) addressee (re-
ceiver), 3) message 4) context, 5) code and 6) contact. 

Each of these components according to Jacobson corre-
sponds to particular communicative function. Moreover, 

the differences between communicative acts are exactly in 

the degree of manifestation of this or that functions, pre-
sent in every act of communication. 

It is easy to build an analogous scheme in the centre of 
which will be located brand, as a means of communica-

tion, and at the opposite sides – the addresser and the re-
cipient, that is brand developer/brand owner, and, respec-

tively, consumer. 
It should be noted that both the original developer of 

the brand and brand carrier, who have purchased this 
brand or have joined it, are addressers, because they both 

send messages and implement branding communication in 
relation to the recipient, person, who still did not become 

the owner this brand. 
The whole functional set, proposed by R. Jacobson, is 

typical for branding as a process of communication. It 
performs: 1) expressive function, placing particular ac-

cents in massages, sent to existing and potential consum-
ers of brands; 2) conative function, focusing on consum-

ers, encourages them to be involved in the process of 
finding and purchasing of brands; 3) phatic function, de-

signed to maintain communicative contact, and create 
lasting friendly attachment to the brand; 4) metalingual 

function, delivering necessary information in available 
coded form, often on the basis of commonly understood 

logos and short slogans; 5) poetic function, designed to 
draw consumers' attention to the form, but not to the es-

sence of brand, thus evoking their sympathy; 6) referen-
tial function, oriented on context, rapid capture of atten-

tion. 
Besides, "on more abstract level two types of commu-

nication channels can be distinguished, and only one of 
them will be described by the classical model, that was 

applied until now", – says Y. Lotman [6] in his book "In-
side Minded Worlds." Then he identifies two possible 

directions of message transmission. First direction – is the 

"Me – It" direction, in which "Me" is the subject of the 
transmission, the owner of the information, and "he" is 

the object, the addressee. It is meant that before the com-
munication primary massage is known to "me", but not 

known to "him." 
"The domination of communications of this type in 

familiar to us culture hides another direction in the trans-
fer of information that could be schematically described 

as direction "Me – Me". The case when the subject sends 

the message to itself, in other words to the one, who al-
ready knows about it, seems paradoxical. However, in 

reality it is not so rare and plays an important role in gen-
eral system of culture...These are all cases where a person 

applies to him- of herself, including diary entries, which 
are made not for the purpose of remembering certain in-

formation, but, for example, to clarify the internal state of 
the author, which is not possible without records. Self-

operation with texts, languages and thoughts is a signifi-
cant fact, not only in psychology, but also the history of 

culture "[6]. 
In the system "Me – He" variables are elements that 

frame the model (addresser is replaced by the addressee) 
and permanents are code and message. Communication 

and information that is in it are constant, only the carrier 
of information is changing. In the system "Me – Me" in-

formation carrier remains the same, but the message in the 
process of communication reformulates and obtains a new 

meaning. [6]. 

In the context of branding, "Me – Me" communication 
is quite widespread. Becoming the owner of the brand, the 

consumer turns to the carrier of information, which he 
sends not only to other people, but also again to himself. 

Thus, the initial message encoded in its brand by its de-
veloper, is repeatedly read, recoded and acquires new, 

often controversial features. Most common example of 
this model of communication can be joining of a person to 

any club, where he or she gets a membership card, sym-
bols and other branded items of this organization. Every 

time using branded things or consuming purchased ser-
vices (reading coded information) a person repeatedly 

reminds values that he or she decided to follow. 
Also we shouldn’t forget about the concept of "auto-

communication", which we understand as the "priority of 
internal world over the external", in other words the 

movement to yourself via the recess in the inner world, or 
saying in semiotic language – using autocommunication. 

U. Eco also devotes his attention to the notion of auto-
communications or autoreflexivity. He associates autore-

flexivity with the ambiguity of text, with the inability of 
its "translation": "To gain an understanding of how the 

message is arranged enforces the ambiguity of message or 
so-called autoreflexivity" [10], writes Eco. The appear-

ance of two equal terms in the field of semiotic research 
indicates a serious scientific interest in this problem. 

How is autocommunication manifested through the use 
of brands? Brand itself is a kind of communication, but in 

its minimal, folded form. Brand is a social phenomenon 
that is formed to influence the consciousness of the indi-

vidual in the process of transforming a particular name in 
a complex pattern, which is known and perceived by the 

subject on the basis of a range of sensory stimuli. The 
specific of its perception is determined by many social 

and psychological factors, which include motivational. 

Also interesting is such concept of social philosophy as 
"recursivity" which indicates repetitive nature of any so-

cial phenomenon as such, and which establishes a certain 
difference from that with is already repeated. Niklas 

Luhmann in his fundamental work "Reality of mass me-
dia" [7] gives his interpretation of the phenomenon of 

recursion in modern communicative process. According 
to Luhmann, mass media are constantly creating such 
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objects of mass communication (topics) that could con-

tinue to exist in the future. Thus, certain informational 
background is formed, which is easily learned by the au-

dience and through which becomes possible further com-
munication to this audience. 

In the process of entry of new elements (texts, audio-
visual design elements, etc.) in already formed rows of 

information, which are easy recognized, arises situation 
where every next item of the row is included in the previ-

ous items and thus it begins to belong to the entire series. 
Accordingly, infinite communication, wherein the struc-

ture of media is no place for anything fundamentally new, 
becomes possible. Everything "new" that channels offer 

to public by mass media, somehow relates to previous 
versions of messages. "Public recursivity of topics’ dis-

cussion, preconditions of previous knowledge and need 
for further information – condition for continuation mass 

media communication" [7] – sums up this process Ger-
man sociologist. 

Analyzing communication within the theory of sys-

tems, N. Luhmann considers it from the position of trans-
formations taking place in contemporary social space: 

"Information is not a stable substance, which can be trans-
ferred and stored. It is, rather, an event which loses the 

nature of information while actualizing. Accordingly, 
although the information is created by knowledge, it 

should be distinguished from knowledge (which can be 
transferred). The interest in information is connected with 

desire to unexpected. Information is a difference between 
what could be and what is happening or reported. Typical 

quality of information is the lack of measurements, within 
which it could vary, and the location, where it could be 

always found. We can only allocate the system that deals 
with its processing. This in no way denies the possible 

effectiveness of information". [7] 
It should be noted that the term "recursivity" borders 

on the concept of "brand-ecosystems", developed by Sven 
Bergvall and Agnieszka Winkler. Under the brand ecosys-

tem is understood the full range of information that is 
reacquired and rebroadcast via brands, this is a system of 

close relations between existing and created brands. Each 
of already existing brand occupies a niche in eco-system 

and the importance of one does not diminish the im-
portance of others. At the same time, the presence of only 

one new agent in the system is enough to affect it as a 
whole and each of its elements in particular. On practice, 

we can observe gradual implementation and merging of 

"new" with existing information flows. 
Typical feature of modern social and cultural situation 

is the search of qualitatively new forms of communication 
between cultures, nations, states and people. Within the 

scientific paradigm of postindustrial society in the end of 
XX century has spread the idea of a steady movement of 

humanity to consolidation, globalization and interaction 
of different political, cultural and economic systems. 

Linguists E. Vereshchagin and V. Kostomarov [2] con-
sider intercultural communication as an adequate mutual 

understanding of two participants of the communicative 
act, belonging to different national cultures. It should be 

added that this mutual understanding can be achieved also 
by brands as communication tools. But as S. Ter-

Minasova points out in the book "Language and Intercul-
tural Communication", [9, p. 123] such exchange of in-

formation should be based on three "whales" – Patience, 
Sufferance and Tolerance. 

The rapid changes of cultural situation in the world re-

quire organization of intercultural dialogue that would 
establish close relations in multicultural environment. 

And branding, with its all historically formed, publicly 
available and comprehensive value-sign system is already 

partly provides intercultural communicative process. 
Consequently, one of the most important characteris-

tics of information society is the dominance of communi-
cation component, able to make a significant influence on 

the masses through modelling various manipulative tech-
niques, which are in particular used in the practice of 

branding. Branding as a process of communication and 
brand as its means completely fit into the models of 

communication proposed by R. Jacobson, N. Luhmann, 
Y. Lotman and other scientists. Moreover, brand commu-

nication is a socio-psychological space that, which affects 
both communicator and recipient, consists of a set of dis-

courses, is based on the mechanism of persuasion and 
generates sign system of modern cross-cultural space. 

High rates of changes of cultural situation in the world 
require the establishment of such a dialogue, which was 

able to establish close relations in a multicultural envi-
ronment and create such common values, which would 

have warned cultural conflicts between communicants. It 
is brand that, as historically formed, publicly available 

and easily understood value-sign system, is already partly 
provides intercultural communicative process. 
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Аннотация. В статье артикулируется проблема феноменологической реинтерпретации эмоционального компонента субъек-
тивности, актуализация которого связана с процессом «социальной приватизации» как расширения сферы приватной/частной 
жизни – телесного, интимного, внутреннего мира. При этом акцент делается на специфике актуализации эмоционального «Я» 
как значимого модуса жизнетворчества личности непосредственно в атмосфере «общества переживаний». Указанные тенден-

ции рассматриваются на общем фоне переориентации современной теории в сторону «философии от первого лица». 
Ключевые слова: субъектность, «эмоциональный поворот», социальное «Я», емоциональное «Я», «общество впечатле-

ний», экономизация эмоций 
 

Заявленное в заглавии статьи обращение к эмоцио-

нальным аспектам субъективности вполне контексту-

ально методологическому инструментарию совре-

менной феноменологической работы, особенно в ее 

французском варианте, выводящем в фокус научного 

интереса «аффицированного собственной историей 
эмпирического субъекта, который играет роль по-

средника или связующего звена между феноменоло-

гом и сокрытыми от него феноменами» [8, с. 4]. Реа-

билитировав вслед за М. Хайдеггером аффективность 

в качестве концепта, обладающего серьезной дискур-

сивной силой, французская феноменология (вернее 

(пост)феноменология) превращает субъекта из того, 

кто воспринимает и познает мир в того, с кем что-то 

случается – «опыт, созерцание, отношение с другими, 

жизнь и смерть» [16, с. 88]. Иными словами такая 

субъективность оказывается активно участвующей в 

бытие, в том числе участвующей эмоционально, «пас-
сивно», однако без негативной смысловой коннота-

ции этой дефиниции, а, напротив, в значении важно-

сти аффективных состояний человеческой души, 

страстей, эмоций, чувств, которые отныне не нужно 

подавлять, уравновешивать другими аффектами, либо 

подчинять рациональным интересам. Как отмечает 

А. Ямпольская «отрицательное понятие пассивности 

замещается позитивно определенным поднятием аф-

фективности, которая предшествует любым действи-

ям агента и участвует в их конституировании» [16, 

с. 89-90]. Подобная реконфигурация исследователь-
ского поля, долгое время пренебрегавшего темой 

эмоций и эмоционального опыта, следствие активной 

(ре)гуманизации «философии общества» в целом, за-

явившей о себе целой серией «поворотов» – феноме-

нологическом, онтологическом, коммуникативном, 

прагматическом, лингвистическом и прочих. В этом 

смысле «эмоциональный поворот», в результате кото-

рого в социально-гуманитарном знании возникло но-

вое представление о природе и роли эмоций в челове-

ческом обществе, следует рассматривать как своеоб-

разный дисциплинарный сигнал, указывающий на то, 

что происходят не просто общественные изменения, а 
трансформируется сама структура человеческого бы-

тия. Нынешний тип отношений индивида к обществу, 

к самому себе, к «Другому», характеризуется рядом 

таких понятий как «индивидуализация», практики 

«заботы о себе», «персонификация», «психологизация 

повседневности», «эстетизация», «интимизация» цен-

ностей культуры. Эти понятия, вместе взятые, состав-

ляют содержательное поле феномена приватности.  

Действительно, анализ современной общественной 

практики показывает, что типичным модусом осу-

ществления человеческой жизнедеятельности все 
больше становится модус приватного бытия с его се-

мантикой естественности, сокровенности, чувственно-

сти, эмоциональности. В условиях наличных господ-

ствующих конфигураций социальной жизни именно 

приватная сфера становится пространством реальной 

личной активности, самостоятельности и самодоста-

точности индивида. Обнаружилось, что для современ-

ного человека приватность стала тем ценностным иде-

алом, который определяет в конечном итоге, стратегии 

его поведения. Одной из причин снижения доминант-

ного статуса публичной сферы как сферы «больших 

социальностей», формализованных, безличных отно-
шений и, напротив, привлекательности сферы приват-

ной являются тотальное разочарование в политике как 

таковой, крах идеологических и политических утопий, 

недоверие «коллективным повествователям». Реалии, в 

том числе и украинского социума, таковы, что Полити-

ка с большой буквы, предполагающая активное уча-

стие граждан, все больше уступает свое место «житей-

ской политике», ограниченной сферой частных по-

требностей индивидов. Схожую мысль мы находим и у 

А. Турена, полагающего, что чем «современнее обще-

ство, тем большее значение предается не институтам и 
универалистским принципам, а самим действующим 

лицам. Именно от них должны исходить преобразова-

ния, которые не дают сфере приложения социальных и 

политических действий распасться и исчезнуть вооб-

ще» [12, с. 10]. Однако, отдавая приоритет сфере част-

ных интересов, индивиды воздерживаются от какого-

либо реального участия в политической жизни обще-

ства. В такой ситуации «человек политический» все 

больше замещается «человеком экономическим», глав-

ным образом работающим, владеющим и потребляю-

щим. Политика перестает быть площадкой столкнове-

ния различных компетентных мнений, от согласия или 
несогласия с которыми зависело бы будущее развитие 

всего общества. Потеряв возможность влиять на фор-

мирование структурной организации общества, аполи-

тичнные индивиды заняли позицию любопытных 

наблюдателей, демонстрирующих не только ослабле-

9

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



ние интереса к проблемам общего блага, но и к «кол-

лективным повествователям» – политикам, экспертам, 

журналистам – «знающим субъектам», как раз и упол-

номоченным привлекать внимание к таким проблемам. 

В реальной же ситуации, к примеру, украинского об-

ществ, где отсутствуют работающие экспертные пло-

щадки, эти «коллективные повествователи» мультип-

лицируют «оральную демократию» – это те же телека-

налы, те же люди на тех же телешоу, кочующие с кана-
ла на канал, те же разговоры» ни о чем», либо «о чем», 

но только разговоры[6].  

В результате агора, как «приватно-публичное» про-

странство (в интерпретации К. Касториадиса [5]) пере-

стала быть местом, граждане имеют возможность под-

нимать свои личные проблемы до уровня обществен-

ных и давать свою приватную трактовку проблемам 

общества, что является сущностью всякой политики, 

особенно демократической. «В ситуации, когда част-

ные тревоги не переводятся на язык общественных 

проблем, – пишет З. Бауман, – а посвященные в суть 

дела и достойные доверия переводчики отличаются, 
прежде всего, своей недоступностью широкой публике, 

агора теряет былое очарование и привлекательность. 

Граждане, перевоплотившиеся в индивидуальных по-

требителей, покидают ее толпами» [1, с. 17]. Немногие 

остающиеся пространства приобретают все более уз-

кую функциональность, что не смягчает, а еще больше 

усиливает последствия дезинтеграционных процессов 

в обществе. Среди прочих мыслителей, исследующих 

проблемы социальной атомизации, А. Турен в качестве 

самой яркой черты современности называет распад 

системы общезначимых общественных институтов и 
организаций социального контроля, что и поставило 

под вопрос функциональность публичной сферы как 

сферы личностно-значимого действия. Публичная сфе-

ра общих ценностей все активнее теснится гедонисти-

ческими, эгоистическими, частными интересам инди-

видуализированных субъектов. Об этом пишет и 

С. Фласти: «…На смену традиционно публичным ме-

стам постепенно приходят частным образом произве-

денные (нередко на общественные средства), находя-

щиеся в частном владении и распоряжении простран-

ства для массовых скоплений, то есть пространства для 
потребления» [3, с.96]. Вместе с тем, эта «новая агора» 

стала сценой, где лишенные власти частные индивиды 

публично исповедуются, рассказывая о своей частной 

борьбе со своими частно переживаемыми личными 

несчастьями [1, с. 17]. 

Таким образом, на фоне социальной атомизации и 

индивидуализации жизни происходит возрастание 

значимости разнообразных форм приватного бытия 

как зон «освобождения» от общества как сферы 

принципиальной координации, субъектов власти, свя-

занных с ними рисков, тревожных неопределенно-

стей, онтологических страхов. Приватная реальность 
по своей природе основана на интимности, иррацио-

нальности, раскрепощенной субъективности, живой 

телесности, психологизации и эмоциональности. В 

таком контексте современный интерес к эмоциям (и 

на уровне социально-гуманитарного научного дис-

курса, и в контексте активной медийной репрезента-

ции эмоциональных кодов) представляет собой не что 

иное, как попытку объективации внутреннего / при-

ватного мира человека как сферы саморефрентного 

определения индивидом своих собственных жизнен-

ных устремлений. 

Соответственно цель настоящей статьи состоит в 

выявлении каузальной связи между процессами «при-

ватизации» социальной реальности и актуализацией 

эмоциональных концептов (в данном случае  эмоцио-

нального «Я» в значении модуса новой субъективно-

сти), которые сегодня активно вписываются, в том 
числе, и в «большие нарративы» социальной теории. 

Говоря о новой субъективности, мы имеем в виду из-

менения ее природы в траектории движения от цель-

ного модернового субъекта – носителя деятельности, 

сознания, познания, наделенного господствующей 

ролью учредителя опыта, «сверхсоциализированного» 

индивида, «автономии, выполняющей закон» к «пост-

модернистскому» децентрированному субъекту – пе-

реживающему существу, выстраивающему свой жиз-

ненный мир, в том числе, и в регистре личного жела-

ния, эмоционального опыта. Как полагает А. Ямполь-

ская «Я перестает быть «тем, кто» действует и мыс-
лит, и превращается в того, «кого» видят (у Сартра 

или Мерло-Понти), «кого» обвиняют, ранят (Леви-

нас), кому радостно или больно (Анри) или кому да-

ется любая феноменальность» [16, с, 90]. То есть со-

временный субъект определяется не только соотно-

шением с какой-либо сущностью или историей, но и 

отношением к себе.  

Итак, в последние годы в результате отологическо-

го поворота во внутренней логике социального теоре-

тизирования после господства парадигмальных дис-

курсов, построенных на бинарних оппозициях онто-
логия / гносеология, эмоциональное / рациональное, 

система / жизненный мир, публичное/приватное, ин-

дивид / общество, происходит активное смещение ис-

следовательского фокуса к «философии от первого 

лица», к чувствующему субъекту. Предметом анализа 

становится «обладающее сознанием эмоционально-

выразительное тело, представляющее собой экзистен-

циальный базис культуры и Я» [10, с.74].  

Отсюда – изменение методологической оптики и 

возникновение интереса к аффективным формам, оста-

вавшимся до недавнего времени маргинальными объ-
ектами теоретических построений. Эмоциональное, 

точнее его концептуализацию можно рассматривать 

как «место сборки» самых разных дисциплин. Так, 

психологов заинтересовала роль эмоций в принятии 

рациональных решений; философы обратили внимание 

на этическую и гносеологическую природу «основных 

эмоций» – любви, гнева, сострадания, отвращения. В 

качестве примера такого переосмысления также умест-

но упомянуть парадигмальный поворот в сторону, 

«третьей социологии»/«социологии социальной экзи-

стенции» – новой тенденции, фокусирующей внимание 

на уровне повседневной жизни людей. Как утверждает 
П. Штомпка, обосновывающий эвристические возмож-

ности этого направления, «идея социальной экзистен-

ции сфокусирована на реально происходящее в обще-

стве людей, на уровне между структурами и действия-

ми, где ограничения структур и динамика действий 

производят реальные, проживаемые и наблюдаемые 

социальные события, социально-индивидуальные 

практики, составляющие повседневную жизнь, факти-
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чески – единственную жизнь, которая есть у людей, и 

которая ни полностью детерминирована, ни полностью 

свободна» [14, с. 4-5]. И действительно «горячими сю-

жетами» актуального социального теоретизирования 

становятся темы, до недавнего времени вообще немыс-

лимые в качестве научных. «Серьезные авторы, – от-

мечает П. Штомпка, – увлеченно пишут книги по во-

просам любви, интимности, дружбы, еды вне дома, 

поп-музыки, покупок, риска, недоверия, одиночества, 
здоровья и физкультуры, поездок в такси и т.п.» [14, 

с. 3]. Нынешние студии привязаны к самому простому 

и самому типичному опыту людей, склонны распуты-

вать неуловимые коллективные или межличностные 

измерения и внутренние механизмы, отличающие про-

странство именно приватного бытия  

Таким образом, эмоциональное «Я» как значимый 

модус актуального социального существования мы 

рассматриваем в общем контексте реконфигурации 

отношений между сферой общественного и сферой 

частного. В условиях модернового общества «экспан-

сия разума» задавала предельно рационалистическую 
логику функционирования публичной сферы, предпо-

лагающую вытеснение эмоций на периферию соци-

альной жизни, то есть непосредственно в приват-

ность. Не случайно, та же классическая социальная 

теория как «дитя модерна», за исключением, пожа-

луй, З. Фрейда и Г. Зиммеля, всегда стремилась трак-

товать человека как рациональное существо, сводя к 

минимуму значение эмоций и иррационального в че-

ловеческом поведении, сыграв в итоге решающую 

роль в обосновании «дисциплинарного общества». 

Напротив, в условиях современных реалий интоле-
рантность модерна в отношении приватного / публич-

ного как взаимоисключающих категорий, сменяется 

готовностью признать за приватной сферой право на 

альтернативное толкование жизненного мира. Сегодня 

нет жесткой демаркации тем, проблем, чувств, эмоций, 

состояний, уместных для проявления строго в публич-

ной или приватной сфере. Эмоциональный фактор ока-

зывается все больше включенным в процесс продуци-

рования знаний о мире и интерпретации этого мира. 

Социальная теория уже не отрицает аффективных и 

других «нерациональных» составляющих социальной 
жизни, признавая правоту идеи, высказанной Н. Элиа-

сом еще в 1938 году. «Мы никогда не поймем, – писал 

ученый, – отношения между социальными процессами 

и «психическими», до тех пор, пока мы будем считать 

психическое статичным и неизменным, пока не увидим 

психическое «в процессе» [13, с. 30]. 

Отсюда – исследовательский интерес к феноменоло-

гии эмоций, легитимизировавшей эмоции не просто в 

качестве объекта, достойного внимания, а в значении 

дискурсивных репрезентаций, определенных актуаль-

ной культурой. По мнению Дж. Барбалета «эмоции 

являются столь же важной движущей силой индивиду-
ального и коллективного поведения, как когнитивные 

состояния и рациональный расчет» [2, с.3].Таким обра-

зом, присутствие «эмоционального измерения» в соци-

альной теории вполне контекстуально новой онтологи-

ческой и эпистемологической ситуации.  

Соответственно, мы рассматриваем выраженное 

«эмоциональное Я» как результат «диффузии Я в при-

ватность», погружения и растворения в ней, поскольку 

именно в условиях частной реальности возможна мак-

симизация эмоционально-чувственной составляющей 

«социального Я», то есть эмоций, обладающих реаль-

ностью непосредственного переживания, эмоций, свя-

занных с семьей, человеческими отношениями, сексом, 

жизненным опытом. Характеризуя черты приватной 

реальности как локального контекста, А. Гелен отмеча-

ет, что «она целиком превращается в сферу непосред-

ственного общения, где люди взаимодействуют друг с 
другом, во всей полноте проявляя свои естественные 

сильные и слабые стороны, и должны разрешать деся-

тикратно усложняющиеся из-за отсутствия дистанции 

между ними конфликты, мобилизуя свои скудные ин-

дивидуальные возможности» [9]. 

Одно из проявлений эмоционального «Я» – удиви-

тельная осведомленность в вопросах психологии, при-

сущая нашему времени. На книжных рынках предлага-

ется «рекомендованная литература» чуть ли не для 

всех случаев жизни, будь то проблемы с детьми, се-

мейные отношения, кулинарные рецепты или возраст-

ные/личностные кризисы. Но во всех случаях речь идет 
о приоритете индивидуального опыта в отношениях с 

социальным миром. Если «индуст-реальность» (по ка-

ламбурному термину А. Тоффлера) с ее массовым про-

изводством и массовым потреблением требовала кол-

лектива, то теперь общество распадается на сеть ло-

кальных социальных связей, выстраивающихся вокруг 

феномена «Я», защищающего и культивирующего 

свою инаковость преимущественно в приватной сфере, 

потому личный опыт приобретает центральное значе-

ние. На индивидуализацию как преобладающий тип 

отношений человека к обществу указывает и С. Жи-
жек, отмечая, что «фундаментальное безразличие 

позднекапиталистического субъекта вытесняет / скры-

вает фантом наполненной эмоциями частной жизни, 

который выступает как фантазматический экран, обе-

регающий нас от разрушительного опыта Реального 

страдания других» [3, с. 79].  

Следует отметить, что производство аффектов, от-

личающих приватное бытие, сегодня непосредственно 

связанно с их медийной репрезентацией. Так исследо-

ватели отмечают четыре основных типа телевизионных 

передач, обращенных к личному [6, с. 110-111]. «Теле-
видение сочувствия», где центральной является фигура 

жертвы, предъявляемая публике, которой предлагается 

посочувствовать жизненным бедам жертвы (речь мо-

жет идти о проблемах в семейной сфере, насилии, 

смерти близких и т.д.). «Телевидение идентичности» – 

здесь центральной фигурой выступает рядовой чело-

век, не обладающей особой компетентностью в чем-

либо (перед камерой происходит своего рода самоана-

лиз применительно к собственному образу жизни). 

«Телевидение, ориентированное на межличностные 

отношения» – в программах такого типа внимание со-

средоточено на отношениях, которые складываются 
между людьми, приглашенными «проживать» ситуа-

ции, рамки которых заданы создателями передачи. 

«Телевидение испытания» – в отличие от предыдущих 

программ, участники здесь не говорят о себе; они за-

действованы в состязаниях, ролевых играх, предпола-

гающих физическое или ментальное испытание себя. 

Таким образом, большинство телевизионных программ 

непосредственно апеллируют к частной реальности 
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«как сфере эмоциональной жизни души», выводя в 

дискурс и культурно кодируя различные эмоциональ-

ные состояния и ситуации.  

В результате современный индивид вместо «аффек-

тивного нейтралитета» (в терминологии Т. Парсонса) 

как ориентации действия находится в постоянном по-

иске событий, впечатлений, увлеченно существует в 

атмосфере «общества переживаний». Для субъектив-

ности, реализующей себя в атмосфере «общества пе-
реживаний», согласно Г. Щульце, важным становится 

переориентация с внешних атрибутов (потребление 

утилитарных товаров и услуг), на внутренние, то есть 

на переживания. Это означает, что человек «запускает 

процессы, которые разворачиваются в нем самом. По-

строение собственной биографии рассматривается ин-

дивидом как проект «счастливой жизни», состоящий в 

том, чтобы нечто пережить» [15, с39]. При этом субъ-

ектность индивида как «манипулируемого узла жела-

ний» во многом определяется сегодня институтом ры-

ночных отношений, идеологией консюмеризма и то-

варного фетишизма, ограничивающих наши способно-
сти сознательного выбора и действия. Так, например, 

современная реклама, маркетинг, стремятся искус-

ственно вызвать и преувеличить желания человека – 

коммерционализировать его эмоции, пренебрегая ра-

зумом и свободной волей. С. Жижек замечает, что «на 

рынке мы все реже покупаем продукты и материаль-

ные предметы… и все чаще жизненные переживания – 

переживания секса, пищи, коммуникации, культурного 

потребления, причастности к образу жизни» [4, с.159]. 

В такой ситуации собственное «Я» (тело, эмоции) ста-

новится объектом инвестиций и интенсивной работы, 
функционируя в режиме некоего «предприятия». Так, 

например, от современного индивида требуется быть 

компетентным менеджером своих переживаний, уметь 

«производить впечатление», сознательно обращаться с 

собственными чувствами. 

Обратной стороной проявление эмоционального 

«Я» как продукта взаимодействия чувств и медиа явля-

ется небывалая развернутость, определенность, даже 

обнаженность и несдержанность индивидуальных эмо-

ционально-психологических реакций. Подтверждением 

этому может служить тотальное стремление, как рядо-
вых членов общества, так и достаточно известных пер-

сон, присутствовать в виртуальном мире социальных 

сетей. Создавая личные «страницы» в «Одноклассни-

ках», «Facebook», «ВКонтакте», пользователи детально 

расписывают свои вкусы, привычки, предпочтения, 

эмоциональные состояния; ведя сетевые дневники, 

фактически демонстрируют друг другу свои приватные 

впечатления, при этом постоянно заинтересованно сле-

дят за тем, чтобы их «следы присутствия» появлялись 

как можно чаще и ценились как можно выше.  

Как результат, такая публичность интимного по-

средством интернет-репрезентаций становится свое-
образным механизмом привлечения внимания и уве-

личения видимости. Однако вряд ли здесь имеет 

смысл говорить о настоящей интимности, она стано-

вится частью спектакля, выстроенного в проекции 

«наедине со всеми», все больше приобретая черты 

«осознаваемой приватности». В этом, на наш взгляд, 

и состоит парадоксальность проявления современного 

«эмоционального Я», природу которого хорошо объ-

ясняет теория прагматических режимов Л. Тевено и 

Л. Болтански. При самом общем подходе «прагмати-

ческий режим» представляет собой форму организа-

ции взаимоотношений человека и вещи. Существуют 
публичные режимы и режим близости, основанный на 

близких и дружеских отношениях людей и вещей, то 

есть такой режим предполагает интимно-сексуальные 

коннотации [11]. Получается, что в ситуации «осозна-

ваемой приватности» включается не столько режим 

близости, настоящих эмоций, сколько квазипублич-

ный «режим вовлеченности» (так как речь идет хотя и 

о публичной, но все же, приватности), построенный в 

большей степени на оправдании, плановой координа-

ции, управлении эмоциями и чувствами. Осознавае-

мая приватность перестает быть тем местом, где мож-
но расслабиться от «публичного взгляда». 

В заключении заметим, что квазипубличный режим 

вовлеченности вполне контекстуален современной 

культуре нарциссизма и культуре образа, постоянно 

культивирующих эмоциональную выразительность 

«Я» через практики самопрезентациив в форме «я-

образа», «я-имиджа». Подобные практики уже не про-

сто эгоцентричны, это своеобразная зависимость от 

собственной персоны. Такая концентрация на себе, по 

мнению С. Лаша, происходит в форме «эстетизации 

существования», потому аффективная составляющая 
«Я» становится важной частью опыта самоидентифи-

кации, а эмоциональный фактор – определяющей со-

циетальной характеристикой общества. 
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Affectivity as an attribute of the new subjectivity: ontological and epistemological reconfiguration 

H. Khodus  
Abstract. The article articulated the problem of the phenomenological reinterpretation of the emotional component of subjectivity, the 
actualization of which is connected with the process of "social privatization" as the expanding private life – physical, intimate, inner 

peace. With an emphasis on the specifics of actualization emotional "Me" as an important mode of life creation of personality directly 
into the atmosphere of "society experiences". These trends are considered against the general background of the reorientation of the 
modern theory of the "philosophy in the first person". 

Keywords: subjectivity, "emotional turn", social "Me", emotional "Me", "society of impressions", economization of emotions 
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Abstract. The early life period of the well-known scientist in the mechanics field, the organizer and the first director of Kharkov 
technological and Kiev polytechnic Institutes Victor L. Kirpichev is considered in the article. His childhood and youth are covered. 
The process of V.L. Kirpichev’s outlook formation is shown. The key role of his father and older brother Lev as well as teachers 
I.A. Vyshnegradsky, A.V. Gadolin is accented. Due to the involving of new archival materials the author managed to detect previ-
ously unknown details from V.L. Kirpichev’s life. It was found that in 1869, the Staff Captain V. L. Kirpichev had been demoted to 
the rank of lieutenant. Obviously, it led to the fact that the scientist left the army and took the position of the teacher in St. Petersburg 
Institute of Technology.  

Keywords: V.L Kirpichev, the higher technical school history of Ukraine, the Michailovskaya Artillery School 
 

Victor L. Kirpichev’s activity played a key role in the 
higher technical education formation in Dnieper Ukraine. 
The outstanding teacher, scholar and public figure, 
Viktor L. devoted to higher engineering education for 
over forty years of his life. He became the organizer and 
the first director of two technical educational institutions 
in Ukraine. Many of his students, who received world-
wide recognition, continued his researches. The textbooks 
written by scientist are considered to be classic and were 
used in the technical educational institution curriculum 
for a long time. That is why the figure of V. L. Kirpichev 
is prominent and worthy of scientific research in the sci-
ence and technology history. 

There are significant number of the publications devot-
ed to V.L. Kirpichev’s personality in the scientific litera-
ture. However, most of the heritage was devoted to vari-
ous aspects of the scientist work, but his life was de-
scribed in only a few publications [1–8]. First of all these 
are publications of V.L. Kirpichev disciples I.M. Ganitsky 
[4] and A.A. Radtcig [5, 7], as well as A.A. Chekanov’s 
monograph [3]. This monograph still remains the only 
comprehensive study of V.L. Kirpichev’s life and activity. 
But information about his childhood and youth stages is 
only in last two publications. However, these publications 
also contain some gaps. The need for the study was se-
lected due to it. The article main objective is information 
about V.L. Kirpichev’s childhood and youth, reflection of 
his scientific development. 

V.L. Kirpichev was born on 26th September (October, 
8), 1845 in St. Petersburg. Soon his father Lev Matve-
yevich became ill and was forced to resign. He did not 
have the required length of service, so he got very low 
pensions. Having many children and insufficient funds the 
family had to leave St. Petersburg. They moved in their 
family estate Bardino, where Victor and his brothers spent 
their childhood. Probably life in the countryside also left 
its mark on Victor‘s personality. Growth side-by-side 
with ordinary rural children brought up his sense of equal-
ity, lack of arrogance typical for noble children grew up 
in the capital [8, p. 13]. 

His father had significant impact on Victor. Lev M. di-
rected his talent as a teacher on own children education. 
First of all it was concerned of elder children who would 
have to join the Cadet Corps. Victor was one of them. He 

was well mathematically grounded. It has allowed to suc-
cessfully pass exams in Polotsk Cadet Corps. However, 
considerable merit for that Victor as well as his three 
brothers Lev, Konstantin and Nil were promoted to Pro-
fessors and became well-known scientists in Engineering 
Sciences belonged to their father Lev M. Kirpichev. All 
his children received higher education. However, the 
statement that Lev M. instilled them love for science is 
not quite correct. At that time his sons were very young to 
form a scientific worldview. Love to cognition and curi-
osity became father's heritage which he gave his children. 

Victor grew up in a family with deep military tradition. 
His grandfather Matvey Kirillovich came from "soldier's 
children". So, the Victor‘s great-grandfather Kirill was 
military man. Boys’ father also received military educa-
tion. Victor was the third child in the family. His elder 
brothers Matvey and Lev had already learned in Polotsk 
Cadet Corps, so the question about Victor study place was 
also settled. Taking into account an officer status in the 
Russian Empire, it would have been strange if Victor had 
made another choice. 

The future scientist as well as his elder brothers fin-
ished the Cadet Corps, the Artillery School, and then he 
graduated the Artillery Academy. The Kirpichevs were 
impoverished noble and their choice of Polotsk Corps was 
evident. The main aim of the military school was educa-
tion of nobles from registered provinces. Vitebsk prov-
ince, the Kirpichevs homeland, was concerned to the 
school [9, p. 15]. 

Presumable date of Victor entering to Polotsk Cadet 
Corps is 1885. At that time the Corps was attributed to the 
first category. It involved the special class creation and 
training time increase from four to eight years [9, p. 16]. 

Victor was a soft and vulnerable person and he could 
not endure a military school with its strict regime. Con-
sidering Victor’s character, his parents sent him and his 
elder brother Konstantin to the Cadet Corps in Polotsk. 
They were in the same class. Lev and Elena Kirpichevs 
often moved from Bardino to Polotsk to be near their 
children. [5, p. VII]. 

Victor studied hard. He studied foreign languages, read 
scientific publications. He often helped his friends to solve 
a particular problem. Нe gained authority among them. 
According to M.M. Kaigorodov Victor’s success in studies 
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was so great that he could read in English already in the 
Cadet Corps [5, p. VII]. In 1862 brothers graduated to the 
Cadet Corps. Victor went to the capital to pass exams to the 
Mikhailovskaya Artillery School. It was one of the oldest 
and most prestigious military institutions. Only the best 
students of the Cadet Corps entered in it [9, p. 46]. 

That same year a tragedy happened in Kirpichev’s 
family. Father Lev M. died. Lev L. Kirpichev who had 
already graduated the Mikhailovskaya Artillery Academy 
and worked as a tutor at military school supported young-
er brothers. Victor L. repeatedly mentioned that Lev re-
placed father to younger brothers, given them a start in 
life [5, p. VIII]. 

27th July, 1862 Victor entered military service as a ca-
det in Mikhailovskaya Artillery School. At the time a 
training course at the school was only one year. 12th June, 
1863 V.L. Kirpichev received military rank of Second 
Lieutenant with the appointment to 16 Artillery Brigade. 
According to the assignment, he was sent to the second 
lightweight battery [10, pp. 34 – 35]. 

Victor chose Kronstadt fortress artillery as a service 
place on Lev Lvovich advice. 22nd February, 1864 the 
young officer was assigned to a company № 5. Over time, 
the subdivision was renamed the third company of the 
same artillery [10, pp. 35–36]. The young officer per-
formed his duties diligently and served, according to sen-
ior officers, "very good" [5, p. IX]. Passing his service 
Victor did not stop to learn. There was the Marine Library 
on the island which served as a reliable assistant for Vic-
tor’s desire to educate himself. He devoted his spare time 
to scientific pursuits and reading [5, p. X]. 

Victor L. wrote in one of his letters: "When we had fro-
zen sea, I had to sit during nine days without tea and sugar 
and without any provisions… Fortunately, I had enough 
books and I spent nine days quite easily" [5, p. X]. 

Victor became interested in mathematics while he was 
studying at the military school. Professor M.S. Budayev a 
teacher of Theoretical Mechanics and Mathematics, stu-
dent of the famous scientist M.V. Ostrohradskiy played 
significant role in it. A.A. Radtcig analyzed Viktor letters 
to his brothers and showed that the young man was fluent 
in higher analysis, so that he could learn Applied Sciences 
[5, p. X]. He had achieved so much success that he began 
to give advice to his brothers Michael and Konstantin. 
Victor often pointed their mistakes out and explained so-
lution when the brothers could not solve a particular prob-
lem [3, p. 16]. 

Victor L. had huge range of interests. He studied Geol-
ogy, Astronomy, History, Botany, Physiology, Human 
Anatomy. The Professor of St. Petersburg Polytechnic 
Institute N.N. Savin considered him "encyclopedic and 
wise man"."He knew almost all!" Savin wrote in his per-
sonal memories [11, p. 184]. V.L. Kirpichev’s knowledge 
was systematic. For example, he could name any seen 
plant in Russian and Latin languages without problem [5, 
p. X]. N.N. Savin remembered how he asked Professor 
Kirpichev how he had such great knowledge of plant 
morphology and Victor answered that when he had been a 
young Mechanic teacher at Mikhailovskaya Artillery 
Academy, once he was ordered: "A captain Kirpichev 
would teach botany!"[11, p. 184]. 

Victor admired the Middle Age history, which he stud-
ied at French chronicles. His interest in historical events 
influenced the scientific research work content [3, p. 18].  
Victor military service lasted two years. He received 
regular military rank lieutenant [10, pp. 35–36]. 5th Au-
gust, 1865 Victor came to St. Petersburg to pass the 

Michailovkaya Artillery Academy entrance exams. 13th 
September the young man was assigned student of Acad-
emy. There he finally found the scientific field, which he 
devoted his life. Here he met with prominent figures of 
science, who were destined to become his teachers. They 
are A.V. Gadolin and I.A. Vyshnegradsky who read lec-
tures at the Academy at that time. 

Due to fundamental changes in the artillery, late 1850s 
early 1860s were characterized by significant reorganiza-
tion in military education. The fundamental changes in 
Michailovskaya Artillery School organizing started in 
1860–1861. In 1863 the Academy received independence. 

A.V. Gadolin, as the inspector classes, could realize a 
number of innovations during the reorganization in educa-
tional process. Gadolin’s ideas found its continuation in 
V.L. Kirpichev organizing work. It was expressed in love 
of practical training. A.V. Gadolin and V.L. Kirpichev 
saw particular importance of the laboratories and experi-
mental work in applied science progress, to which be-
longed gunnery. A number of laboratories were opened 
and equipped in the academy. The practical training be-
gan to be used in the teaching. Practice in the military 
plants became obligatory for students. It is not surprising 
that organizing Kharkov Technology Institute, especially 
Kyiv Polytechnic Institute V.L. Kirpichev paid great at-
tention to uniqueness and innovation of educational pro-
cess in the laboratories and workshops. 

In 1895 V.L Kirpichev made a speech dedicated to his 
teacher Ivan A. Vyshnegradsky at a meeting of Kharkov 
branch of Imperial Russian Technical Society. He stressed 
that "there is Hereditary spiritual gifts from teacher to 
student in the field of science, like other areas of spiritual 
life. Something similar to dedication to intellectual activi-
ty [12, p. 4–5]. I.A. Vyshnegradsky and A.V. Gadolin 
became such teachers for V.L. Kirpichev. 

Viktor L. Kirpichev can be called Gadolin’s student al-
so because of A.V. Gadolin invited the youth to partici-
pate in the special commission established at the Russian 
Technical Society to "consider of steel processing method 
proposed by D.K. Chernov" in 1869 [3, p. 53–54]. This 
work was Victor’s first research, which marked the be-
ginning of his scientist and material expert career. 

M.V. Maiyevskiy and P.L. Chebyshev can be also in-
clude to scientists who formed of Victor L. scientific out-
look. But I.A. Vyshnegradsky was the one who gave 
"dedication to mental activity" to Kirpichev. 

In Vyshnegradsky’s Practical Mechanics course the 
young lieutenant listened to the analytical mechanics, the 
strength of materials and the elasticity theory, the steam-
engine course and the machine design course. In 1865 the 
strength of materials study was again introduced in the 
curriculum of Michailovskaya Academy on Vyshnegrad-
sky initiative [13]. It is symbolically that V.L. Kirpichev 
gained recognition in it. 

Vyshnegradsky’s courses played a significant role in 
Kirpichev’s diversity of research interests. I.A. Vysh-
negradsky shared his design skills: creativity, ability to 
create something new to his disciple. V.L. Kirpichev with-
out exaggeration was a worthy disciple of his teacher. 

The relationship V.L. Kirpichev and I.A. Vyshnegrad-
sky did not end after the young man had graduated the 
Academy. At first Victor L. was a colleague of the scien-
tist, as a teacher of Michailovskaya Academy and later St. 
Petersburg Technology Institute. They participated in a 
number of specialized committees and so on. 

According to Vyshnegradsky advice Victor L. studied 
the Thermodynamics by himself so well that in the future 

15

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



he even taught the lecture course at Kharkov Technology 
Institute [5, p. XIV]. Moreover V.L. Kirpichev joined to 
so-called "Pentahonalnoe Obshestvo" (Pentagonal associa-
tion). It was founded in 1871 [3, p. 20]. The strange name 
of the Association was explained by the participant num-
ber. There were exactly five. The main aim of the Associa-
tion creating was mutual aid in scientific development of 
Theoretical Mechanics and Engineering [1, p. 231]. 

29th August, 1867 Victor L. received the next military 
rank Captain [10, pp. 35 – 36]. In the same year he was 
sent to do practical work. During the practice the scientist 
acquainted with the work of the manufacturing plants in 
St. Petersburg. Victor L. frequently mentioned the hy-
draulic installation of Ohta gunpowder plant. That instal-
lation sparked interest to study the Hydraulics [5, p. XIV]. 

In 1868 V.L. Kirpichev graduated the Artillery Acad-
emy. He was at the first issue of the reorganized educa-
tional institution [13]. 26th April, 1868 he was enlisted in 
the Field Artillery and attached to Michaeilovskaya Artil-
lery Academy and military school. 28th April of that year, 
Victor L. was appointed a tutor of these schools [10, 
pp. 35–36]. He worked on this post for one academic 
year. 13th May, 1869 the order to be enrolled full-time 
teacher was issued. 

A strange thing was remained in V. L. Kirpichev biog-
raphy. 24th May, 1869 Victor L. staying at the academy, 
was assigned to the Guards artillery to a lieutenant [10, 
pp. 36–37]. The author considers it is necessary to pay 
attention to the fact that the young officer was reduced in 
rank. Rank demotion could not happen without any rea-
son. Some disciplinary punishment could be cause of it. 
But in V.L. Kirpichev’s personal file does not contain any 
information about the demotion reason. Furthermore there 
was written in the Formulary list of service, which are 
kept in Kirpichev’s personal file: "...had not penalties and 
was not under investigation" [10, p. 35]. Moreover, 15th 
July, 1869 the young officer was appointed to Managing 
of Chancellery of VII special commission of the Artillery 
Committee and 17th April, 1870 Kirpichev was even 
awarded the St. Ann Order of the third degree [10, 
pp. 36–37]. Finally 30 August, 1870 V.L. Kirpichev pro-
moted to the rank of Captain again [10, pp. 36–37]. 

In the biographical study A.A. Radtcig indicated that 
V.L. Kirpichev did not want to continue a military career 
because of the limited scientific work, which concerned 
only military affairs. Therefore, in 1870, Victor L. decid-
ed to participate in the contest for the Applied Mechanics 
teacher vacant position of the Chemical department of the 
St. Petersburg Technology Institute. It is known that there 
was a candidate for this post. It was P.A. Afanasiev [5, 
p. XV]. However, I.A. Vyshnegradsky changed his mind 
in favor of V.L. Kirpichev after his trial lecture [3, p. 23]. 
Kirpichev’s trial lecture subject was called "The Similari-
ty laws". 7th September, 1870 He was approved for the 
position by the Trade and Manufacture Department of the 
Finance Ministry. It should be noted that the appointment 
happened in a very short period of only seven days. Con-
sidering this fact there is an idea that the increase in rank 
was an attempt to leave Kirpichev in the Academy. Ap-
parently V. L. Kirpichev had idea to leave the military 
service much earlier. Moreover it is surprisingly the pres-
ence of another candidate for the same position. The 
elected candidates usually successfully occupied the va-
cant post. This fact emphasizes the Kirpichev’s haste in 
deciding the change of his service place. 

The military career was over. 24th April, 1873 V.L. Ki-
rpichev was renamed the Titular Councilor accordingly 
his previous military rank of the Staff Captain by the or-
der of the Government Senate [10, pp. 37–38]. The 
changes that had occurred in V. L. Kirpichev’s life can be 
called a fateful. The rest of his life scientist devoted to 
Higher Engineering Education. 

Thus, V.L. Kirpichev’s childhood and youth period 
was considered in this article. His studying in Polotsk 
Cadet Corps, Michailovskaya Artillery School and Acad-
emy was studied. Attention to teachers and researchers 
who played a leading role in Victor L. development as a 
scientist and educator is given. Some gaps in the scien-
tist‘s biography was found based on the introduction to 
scientific circulation of new archival materials. Unfortu-
nately, some of them still remain of blank spaces and they 
should be clarified. 
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Анотація. Утворення та функціонування державних комісій щодо обліку збитків та встановлення людських втрат, заподія-
них СРСР під час Другої світової війни відбулося при радянських органах виконавчої та партійної влади. Хоча комісії й 
мали представницький склад, уся практична робота щодо обліку збитків та встановлення втрат проводилася органами ра-
дянської виконавчої влади та робочими групами при НКВС, суворо ними перевірялася та піддавалася радянській пропаган-
ді. Результати діяльності комісій мали неповний, необ’єктивний та упереджений характер й ігнорували збитки та людські 
втрати, заподіяні не нацистами, або записували їх як такі, що заподіяні військами Рейху.  

Ключові слова: наслідки Другої світової війни, державні комісії, злочини нацистів, акти обліку збитків та встановлення 

людських втрат  

 
Радянський Союз був однією з держав світу, що за-

знала найбільших людських втрат та матеріальних 

збитків у Другій світовій війні. Радянська історіогра-

фія присвятила чимало наукових праць дослідженню 

наслідків вторгнення гітлерівців та їх союзників на 

свою територію. Проте, характеризуючи та описуючи 

їх, увагу зосереджувала на результатах, а не на проце-

сі їх встановлення. Зокрема, йдеться про фундамента-

льні дослідження «Україна у Великій Вітчизняній 

війні», «Украинская ССР в Великой Отечественной 
войне Советского Союза 1941–1945 гг.» та ін. У біль-

шості з цих праць використано документи, зібрані 

НДК, республіканськими та обласними її осередками. 

Характеристику монографій слід розпочати із перших 

праць члена НДК, юриста І. Трайніна, вони мають 

назви: «Механизм немецко-фашистсткой диктаруры» 

та «Гитлеровским преступникам не уйти от ответст-

венности» і датуються 1942 р. та 1943 р., Дослідження 

І. Мінца «Великая Отечественная война Советского 

Союза», що датується 1947 р., також належить до по-

чаткових наукових узагальнень людських втрат і ма-

теріальних збитків, заподіяних війною. Основополо-
жними авторськими працями, у яких зображується 

злочинна суть нацизму є дослідження Т. Пєршиної 

«Фашистський геноцид на Україні. 1941–1944 рр.» З. 

Сагалова «Прелюдия к Нюрнбергу: Повесть, основан-

ная на документальних источниках» та ін. 

В часи незалежності українська історіографія про-

довжила традицію дослідження результатів втрат, 

заподіяних війною, проте, дещо розширили «науко-

вий діапазон» дослідженням діяльності різних війсь-

ково-політичних сил, зокрема, щодо заподіяння ними 

людських втрат та руйнувань.  
Передусім, це монографія В. Кучера та П. Чернеги 

«Україна у Другій світовій війні (1939–1945)» дає 

комплексний аналіз ходу військових дій та заподіяних 

збитків; наводить неспростовні докази завдання збит-

ків військовими діями самої Червоної армії, зокрема, 

внаслідок недолугості її керівництва.  
У другому десятилітті незалежності з’явилися пра-

ці, що висвітлюють діяльність державних комісій, 

йдеться про дисертацію історика Є. Максимчука «Ді-

яльність державних комісій з розслідувань злочинів 

нацистів на території України (1941–1951 рр.)…», що 

започаткував вивчення діяльності комісій як предмета 

окремого наукового дослідження. 

Виходячи із вищеописаного стану дослідження цієї 

теми, метою нашої праці є висвітлення процесів утво-

рення та діяльності державних комісій, їх персональ-

ного складу, особливостей форм та методів діяльності 

та впливу вказаних чинників на результати діяльності 

державних комісій, а саме, величин людських втрат та 

матеріальних збитків. 

Ця стаття написана переважно на основі неопублі-
кованих документів, що зберігаються в українських 

архівах, залучені також опубліковані документи, зок-

рема, збірник повідомлень Надзвичайної державної 

комісії (НДК), мемуари членів комісій, а також, вка-

зані монографії. 

Для написання статті використано загальнонаукові 

методи систематизації, аналізу, дедукції, індукції та 

статистичні методи. А також, спеціальні історичні – 

порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, 

історико-персонологічний, ретроспективний, періоди-

зації та узагальнення.  

Злочини нацистської Німеччини вразили людство. 
Особливою жорстокістю вирізнялися вони на терито-

рії України. В зв’язку з цим у провідної частини ра-

дянського суспільства визріла ідея створення інститу-

ції, яка б створила прецедент встановлення та доку-

ментування всіх цих злочинів [3, с. 9].  

З початком певної стабілізації Радянського Союзу 

на фронтах Другої світової війни у 1942 р. ця ідея 

отримала практичне втілення: 2 листопада 1942 р. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР було утворено 

Надзвичайну державну комісію з встановлення й роз-

слідування злочинів німецько-фашистських загарбни-
ків та їх спільників та завданих ними збитків грома-

дянам, колгоспам, громадським організаціям, держав-

ним підприємствам і установам СРСР при Раді На-

родних Комісарів (РНК) СРСР. Склад комісії був по-

казово представницьким: головою був секретар Все-

союзної центральної ради професійних спілок 

(ВЦРПС). М. Шверник, який на другий день після 

початку німецько-радянської війни очолив Раду щодо 

евакуації; членами – академік М. Бурденко – видат-

ний хірург, один із організаторів радянської системи 

охорони здоров’я; гідроенергетик Б. Веденеєв, у ми-

нулому головний інженер Дінпрогесу; академік Т. Ли-

17

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



сенко; провідний історик Є. Тарле; директор Інститу-

ту права АН СРСР І. Трайнін; льотчиця Герой Радян-

ського Союзу В. Гризодубова; партійний діяч, міністр 

культури СРСР А. Жданов; письменник О. Толстой, а 

також, митрополит Київський і Галицький Миколай 

[3, с. 10]. Як бачимо, склад комісії, до якої, здебіль-

шого, входили фаворити Й. Сталіна, не у повній мірі 

забезпечував фаховий підхід щодо обліку збитків і 

встановлення втрат. 
«Положенням про Надзвичайну державну комісію 

…», затвердженим РНК СРСР 16 березня 1943 р., ви-

значалося, що ця робота проводитиметься республі-

канськими, крайовими (обласними) комісіями [3, 

с. 10]. В районах воєнних дій, де ще не було відновле-

но роботу місцевих органів державної влади, встанов-

лення і розслідування злочинів проводилося органами 

військової прокуратури при співпраці з керівним 

складом частин Червоної армії. 

Створення та діяльність Надзвичайної державної 

республіканської комісії УРСР (Українська республі-

канська комісія, далі – УРК) було тісно пов’язано із 
процесом звільнення території УРСР від німецько-

нацистських загарбників. Постановою Ради народних 

комісарів РНК УРСР від 4 квітня 1943 р. УРК була 

затверджена у складі: голови – М. Хрущова та членів 

– Л. Корнійця, В. Сергієнка та О. Довженка. 

Для вирішення практичних завдань, пов’язаних із 

роботою комісії практикувалося утворення робочих 

груп. Створення вказаних організаційних утворень 

ознаменувало перший «академічний» етап створення 

державних комісій [3, с. 11]. 

У лютому 1944 р. при затвердженні М. Хрущова 
головою РНК УРСР та приїзду його в м. Київ, розпо-

чався другий, «практичний» етап діяльності УРК, що 

ознаменувався утворенням обласних та районних 

державних комісій та комісій при сільрадах. 

Обласні державні комісії, що були утворені у кінці 

1943 р. на Лівобережній Україні та на початку 1944 р. 

на Правобережжі, складалися за одним лекалом: очо-

лювалася вони, відповідно до інструкції ЦК ВКП(б), 

першим секретарем обкому та головою облвикон-

кому, а членами комісій мали бути: начальники 

УНКВС, голови облпланів та представники від гро-
мадськості. На практиці до вказаного складу органи 

партійної влади залучали колишніх партизан та релі-

гійних осіб – настоятеля православного собору та 

римсько-католицького ксендза. Роботу кожної облас-

ної комісії контролював представник НДК, який без-

посередньо входив до її складу. 

Встановлення часу утворення районних державних 

комісій є дещо проблематичним. Процес їх форму-

вання затримався під впливом низки причин: трудно-

щів утворення районних радянських органів влади 

внаслідок значних руйнувань міст та селищ та їх ін-

фраструктури; браку кваліфікованих кадрів, які змог-
ли б виконати поставлені завдання, а на заході Украї-

ни діяльності радянських органів влади, зокрема і 

комісій, перешкоджала діяльність Української повс-

танської армії (УПА).  

Чітко проглядається принцип формування структу-

ри районних комісії щодо обліку збитків та встанов-

лення втрат – за зразком НДК та УРК. Так головами 

були зазвичай голови райвиконкомів або секретарі 

районних комітетів КП(б)У, в окремих випадках за-

ступники голів райвиконкомів, завідуючі відділів ви-

конкомів, прокурори. Основний склад було представ-

лено активом району – головами міських рад, комсо-

мольськими діячами, завідувачами відділів районних 

виконавчих комітетів. Також до складу входили пред-

ставники райвійськкоматів, районних відділів НКВС і 

районних відділів НКДБ. Також, до роботи комісій 

залучали працівників промислових підприємств – ке-
рівників та фахівців. Залучали до роботи комісій й 

уповноважених, що допомагали обліковувати збитки 

у віддалених районах, а також, експертів із слідчих 

органів, фахівців судово-медичної експертизи та ліка-

рів. 

Комісії, що займалися обліком збитків при сільра-

дах, складалися із активу: голови, секретаря сільради 

та селян, які принаймні мали початкову освіту.  

Уся вертикаль державних комісій, починаючи від 

УРК та закінчуючи комісіями при сільрадах була 

утворена на засіданнях органів виконавчої влади, на 

них також було затверджено плани роботи комісій. 
Окремо слід згадати про комісії, що проводили об-

лік збитків державним підприємствам та установам. 

Народні комісаріати (наркомати), що очолювали про-

мисловість союзного та республіканського підпоряд-

кування створювали відомчі комісії, які проводили 

облік збитків підприємствам галузі шляхом відря-

дження уповноважених для складання актів щодо об-

ліку збитків безпосередньо перебуваючи на підприєм-

стві чи установі. Облік збитків промисловості місце-

вого підпорядкування здійснювався обласними та 

районними комісіями.  
Діяли означені комісії на основі постанови РНК 

СРСР від 17 червня 1943 р. та додатків до неї: цінника 

та інструкції, затвердженої РНК СРСР ще 7 травня 

1943 р., яка містила завдання, які Уряд СРСР і НДК 

ставили наркоматам та виконавчим органам влади. Як 

додаток, інструкція містила схему акта № 9 – основ-

ного документа обліку матеріальних збитків та вказі-

вки щодо правил його складання, номенклатурні но-

мери майна, згідно яких воно має бути обліковане. 

Також, містила стандартний запис: збитки облікову-

валися лише як такі, що були заподіяні «німецько-
фашистськими загарбниками та їх спільниками» [3, с. 

8]. В акті вимагалося вказати назви та номери воро-

жих частин та прізвища командирів. Збитки, що були 

заподіяні не нацистами, а іншими військово-

політичними силами, наприклад, радянськими спецс-

лужбами при відступі у 1941 р., або під час прохо-

дження фронту, то вони обліковувалися як такі, що 

заподіяні нацистами або їх спільниками, яких не вка-

зували.  

Як методи обліку збитків використовувалися пока-

зи свідків, бухгалтерські відомості, в тому числі інве-

нтаризаційні книги, висновки експертів. Акти склада-
лися на основі комбінування вказаних методів.  

В міру перевірки і систематизації всі матеріали – 

акти, їх реєстри та узагальнені відомості спрямовува-

лися НДК в Москву. 

Слід зазначити, що за твердженнями діячів комісій, 

у східних областях УРСР робота щодо обліку збитків 

державним підприємствам проходила в нормальних 

умовах, за невеликим виключенням, коли акти відси-
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лалися назад через помилки. А в західних областях ця 

робота ускладнилася відсутністю кваліфікованих кад-

рів. Найбільш затягли роботу щодо обліку збитків 

комісії Чернігівської та Вінницької областей. 

В подальшому збитки, заподіяні державним уста-

новам та підприємства були списані на основі Поста-

нови РНК СРСР від 1 грудня 1945 р., № 3016–897 та 

Постанови РНК УРСР від 16 лютого 1946 р. 

Облік збитків, заподіяних особистому майну гро-
мадян СРСР відбувався на основі інструкції «Про по-

рядок обліку збитків, заподіяних громадянам СРСР та 

їх майну вторгненням та розбійницькими діями німе-

цько-фашистських окупантів та їх спільників», що 

була затверджена Постановою РНК СРСР № 667 від 

17 червня 1943 р. Заяви, на основі яких пізніше було 

складено акти щодо обліку збитків, заподіяних грома-

дянам, в більшості писали самі потерпілі, у яких вка-

зували розмір і вартість.  
Щодо визначення військово-політичних сил, то самі 

комісії мали назву – «комісії щодо обліку збитків, за-

подіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх 
спільниками», а тому і заяви приймали із зазначенням 

саме цих військово-політичних сил як винуватців збит-

ків, незважаючи на те, що писали у заявах громадяни.  

Облік збитків комісії проводили за ринковими ці-

нами, що існували у період німецької окупації у кож-

ному населеному пункті. Форм обліку збитків – акти, 

можна поділити на два види – колективні та індивіду-

альні. До колективних належали акти-списки, до ін-

дивідуальних акти, що складали окремо на кожну по-

терпілу родину. Як методи використовували покази 

свідків – мешканців сіл, які лишилися живими, та 
приблизних математичних розрахунків фахівців, що 

входили до складу комісій. Використовували також 

огляд на місцях, опитування свідків із сусідніх сіл.  

Найбільших труднощів зазнавали комісії при облі-

ку збитків населенню, що загинуло в наслідок Голо-

косту, або мігрувало в межах СРСР. Для цієї роботи 

комісії використали акти колективної форми, в яких 

навпроти списку сімей, облікували приблизний розмір 

та вартість збитків. За умов відсутності власників 

майна, а, деколи і будинків. комісії застосували мето-

ди орієнтовних підрахунків, що полягали у викорис-
танні відомостей та матеріалів щодо знищення жит-

лового фонду та надвірних будівель, а також особис-

того майна певної кількості осіб. 

В діяльності щодо встановлення людських втрат, 

комісії користувалися Інструкцією «Про порядок 

встановлення і розслідування злочинів німецько-фа-

шистських загарбників та їх спільників», розроблену 

НДК та прийнятою 31 травня 1943 р., та затверджену 

вказаною постановою [3, с. 10]. 

Для повного обліку злочинів державні комісії по-

винні були використовувати відомості, отримані шля-

хом опитування місцевих жителів, очевидців, учасни-
ків і осіб, що знали місця страт; використання доку-

ментальних відомостей органів Управління держав-

ними архівами НКВС-УНВД – статистичні таблиці 

померлих від голоду, картотеки і відомості про загна-

них до Німеччини, фотографії кривавих звірств і руй-

нувань, різні вироки, відомості оперативних відділів 

УНКВС; протоколи огляду членами комісій безпосе-

редніх місць страт радянських громадян. 

В актах районні комісії зазначали кількість людських 

втрат, деколи вказували національну та соціальну 

приналежність загиблих, а також, обставини їх заги-

белі. Щодо встановлення військово-політичних сил, 

що спричинили ці втрати, то, як і в актах щодо обліку 

матеріальних збитків, використовувався трафаретний 

запис – «німецько-фашистські загарбники та їх спіль-

ники». До «спільників» зараховували українські та 

польські націоналістичні сили – УПА, «Поліська Січ» 
та Армія Крайова, також, козаків Російської визволь-

ної армії (РВА). Навіть, у випадках заподіяння збитків 

Червоною Армією або радянськими партизанськими 

загонами, збитки в актах записували як такі, що спри-

чинені нацистами або взагалі ігнорувалися. 

Окремо слід згадати про встановлення кількості 

жертв масових розстрілів, зокрема, загиблих внаслі-

док Голокосту та інших масових страт. Районні комі-

сії створювали комісії для проведення ексгумації ма-

сових захоронень. У місцевостях, де що не було ра-

дянських органів виконавчої влади, ексгумації прово-

дили медексперти та лікарі Червоної армії. Таким чи-
ном встановлювали рід смерті, статево-вікові ознаки 

та приблизну кількість загиблих.  

Наявні матеріали діяльності комісій свідчать, що 

вони проіснували до 1951 р. – часу офіційної їхньої 

ліквідації. Проте, після 1945 р., державні комісії в 

областях не згадувалися: уся документація складалася 

органами виконавчої влади. 

Численні документи з грифом «таємно» свідчать 

про засеркеченність частини результатів діяльності 

комісій та жорсткий контроль центру за їх роботою 

[3, с. 13]. 
Отже, загальні підсумки людських втрат та матеріа-

льних збитків, заподіяних населенню та народному 

господарству УРСР були викладені у звіті УРК, від 12 

вересня 1945 р. «Про підсумки роботи щодо встанов-

лення й розслідування злочинів німецько-нацистських 

загарбників та їх спільників та заподіяних ними збитків 

громадянам, колгоспам, громадським організаціям, 

державним підприємствам та установам на території 

УРСР встановили, що німецько-нацистські загарбники 

та їх спільники знищили й замучили 4 496 547 радян-

ських громадян, в тому числі 3 178 084 цивільних гро-
мадян, 1 318 463 військовополонених. До Німеччини 

на каторгу загнали 2 023 112 радянських громадян. 

Зруйнували та спалили 714 міст й більше 28 000 

сіл. Спалили й зруйнували більше 2 млн. будинків, 

більше 540 тис. надвірних будівель та позбавили даху 

біля 10 млн [3, с. 12]. 

Збитки громадянам, колгоспам, громадським орга-

нізаціям, державним підприємствам і установам на 

території УРСР, були визначені УРК у 1945 р. Най-

менші втрати були в Чернівецькій та Ізмаїльській об-

ластях. За відомостями НДК загальна сума збитків, 

заподіяних УРСР складала 285 млрд. крб. – тільки 
прямих видів збитків (у державних цінах на 1941 р.). 

Збитки майну громадян, оцінені за ринковими цінами 

були переведені у державні. Частка України складала 

42% від загальної кількості збитків, заподіяних на-

родному господарству та громадянам [1, с. 366]. 

Обліком було охоплено 8 союзних республік, розмір 

збитків між якими розподілився наступним чином: 

найбільших втрат зазнала УРСР – вже згадувані 285 
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млрд. крб., РСФСР була тільки на другому місці – 249 

млрд. крб., а от Білоруська РСР зазнала збитків на суму 

75 . крб., інші радянські республіки – 20 млрд. крб. і 

менше. Наголошували, що наведені цифри далеко не 

вичерпували всіх збитків, заподіяних німецькими за-

гарбниками Радянському Союзу. Вони охоплювали 

тільки збитки від прямого знищення майна громадян, 

колгоспів, громадських організацій, державних підпри-

ємств та установ [4, с. 312]. 

Загалом, НДК зібрала достатньо матеріалу для звину-

вачень гітлерівців на Нюрнбергському процесі [5, 

с. 100].  

Тема дослідження діяльності комісій щодо обліку 

збитків та встановлення втрат набула особливої акту-

альності сьогодні, у зв’язку із воєнними діями в Укра-

їні та проблемами, пов’язаними з ними. 
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Activity of the USSR is in relation to the account of human losses and financial losses, caused in the years of Second world 

war in Ukraine 

A.O. Mukharovska 
Abstract. Education and functioning of state commissions is in relation to the account of losses and establishment of human losses, 

caused the USSR in the Second world war-time took a place at the soviet organs of executive and party power. Although commis-
sions and had representative composition, all of practical work in relation to the account of losses and establishment of losses was 
conducted the organs of soviet executive power and workinggroups at NKVS, severely checked up by them and added soviet propa-
ganda. The results of activity of commissions had incomplete, biased and character is preconceived and ignored losses and human 
losses, caused not nazis, or wrote down them as such which are caused the troops of Reich.  

Keywords: consequences of Second world war, state commissions, crimes of nazis, acts of account of losses and establishment of 
human losses 
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Анотація. В статті розглядається питання розколу в соціалістичному русі та намагання об’єднати в межах Румунії всі соціалістичні орга-
нізації у єдину. Подаються заходи, які вживалися керівництвом соціалістичних організацій для визначення позиції, тактики партії. Розгля-
нуто події розколу у соціалістичному русі та створення двох напрямів лівого руху. 
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В результаті Першої світової війни та революції у Росії 

в Європі активізували свою діяльність ліві рухи. Особ-

ливо активними вони стали після Жовтневого перево-

роту у Росії, коли активізувалося радикальне крило 

соціалістичного руху. Для Румунії у її нових кордонах 

розвиток соціалістичного руху пішов фактично у двох 

напрямах – утворення уніфікованої соціалістичної ор-

ганізації та створення комуністичної, що викликало 

розкол у лівому русі та визначило подальшу його дія-
льність. 

Питання розвитку соціалістичного руху після Пер-

шої світової війни піднімалися в історичній літературі 

різними дослідниками. Частина з них розкривала пи-

тання повоєнного руху у напрямку створення комуніс-

тичної організації. Як у збірках документів, так і в ро-

ботах румунських авторів головна увага приділялася 

показу комуністичної організації як більш якісного 

етапу в розвитку робітничого руху, як це зроблено в 

роботах К. Кушнір-Мігайловіч [6] чи Т. Джеорджеску 

[8]. Розкрити політичне життя країни у повоєнних умо-
вах та встановити місце політичних партій у ньому на-

магалися М. Мушат та І. Арделяну [14]. Період 1918-

1922 рр. представлений у статті І. Матея та Т. Іона ви-

ключно як період революційної ситуації [13]. Зваже-

ним та таким, що охоплює значну територію є дослід-

ження В. Лівяну, якому вдалося створити, відповідну 

історіографії свого часу, картину подій у Румунії та 

землях з румунським населенням у 1918 р. [12]. Проте 

значно ширшою за обсягом та матеріалом є робота 

М. Стенєску, який вивчив питання утворення комуніс-

тичної організації в Румунії та подає цей процес, роз-
криваючи діяльність соціалістичної та профспілкової 

організації в країні у період 1921-1924 рр. [17]. Пред-

метно до вивчення питання діяльності комуністичних 

груп та створення комуністичної партії в Румунії пі-

дійшов Б. Попов, якому вдалося повноцінно розкрити 

всі сторони партійного життя в умовах боротьби трьох 

течій у Соціалістичній партії Румунії [3]. Зважено до 

питання розколу у соціалістичному русі підходить 

К. Гітчінс, який відзначає роль комуністичних груп та 

ІІІ Інтернаціоналу у створенні Комуністичної партії 

Румунії [10, с. 218-226].  

Загалом можемо стверджувати, що питання ставлен-
ня до соціалістичного руху в Румунії після Першої сві-

тової війни вже має відображення у історіографії. Най-

більш яскравим з періодів є «організаційний етап», 

який вмістився у період з кінця 1918 по 1921 р., коли 

соціалістичний рух в Румунії перебував не лише на 

піднесенні, але й у процесі перебудови. Фактично це 

був період, коли розроблялися принципи подальшої ді-

яльності соціалістичного руху у рамках «Великої Руму-

нії», робилися спроби об’єднати соціалістичні організа-

ції з різних провінцій під єдиним керівництвом. З ін-

шого боку наявність комуністичного руху, його вплив 

на носіїв соціалістичних ідей відривав частину пред-

ставників соціалістичного руху від нього та перетво-

рював на учасників комуністичної організації. Таким 

чином, метою даної статті є висвітлення окремих мо-

ментів пов’язаних зі створенням двох політичних орга-
нізацій, що були пов’язані з робітничим рухом Румунії 

Організаційний етап в історії соціалістичного руху 

Румунії фактично розпочався у кінці 1918 р. зі спроб 

уніфікації соціалістичного руху та вплинув на всю по-

дальшу діяльність і взаємини соціалістичних та кому-

ністичних організацій в Румунії у період між світовими 

війнами.  

Якщо виділяти проблеми діяльності соціалістичних 

партій в Румунії, то можемо відзначити, що провідну 

роль тут намагалася відігравати Соціал-демократична 

партія Румунії, яка 28 листопада (ст.ст.) 1918 р. прий-
няла «Декларацію принципів» у якості програми по-

дальших дій. Крім неї на кінець 1918 р. на території 

Румунії діяли Інтернаціональна соціал-демократична 

партія Буковини, Соціал-демократична партія Тран-

сільванії і Банату, соціалістичні організації Бессарабії. 

Впродовж 1919-1921 рр. відбувалася реорганізація та 

перебудова діяльності згаданих організацій. Власне під 

керівництвом І. Флуєраша та І. Жуманки 7-9 вересня 

1919 р. у м. Сібіу було перетворено Соціал-демокра-

тичну партію Трансільванії у Соціалістичну партію 

Ардялу і Банату. Питанням для всіх соціалістичних ор-
ганізацій було збереження відносин з міжнародним 

центром соціалістичного руху, реорганізація та при-

лаштування під умови діяльності в Румунії [5, c. 197-

201].  

Проблемою для діячів соціалістичного руху було і 

перепідпорядкування, коли замість Відня і Будапешту 

керівним центром мав стати Бухарест, і намагання кон-

тролювати рух, який посилився за межами Румунії і 

розвивався в напрямку максималізму. Особливо поміт-

ною стала активність румунських соціал-демократів на 

території нещодавно проголошеної Української Народ-

ної Республіки, коли у червні 1917 р. в м. Одеса ство-
рили Соціал-демократичний комітет дії на чолі з М. Бу-

жором, А. Ніколау, І. Дічєску-Дік. Подібні до нього 

групи виникли у Києві, Тирасполі, Москві, Омську, 

Самарі, але оскільки всі вони мали максималістський 

характер у травні 1918 р. було прийняте рішення щодо 

створення Центрального комітету румунських комуніс-

тичних груп у Росії. Ці групи мали в Румунії своїх агі-
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таторів і проводили відповідну роботу, пропагуючи 

ідею соціалістичної революції та встановлення дикта-

тури пролетаріату. [15, с. 19, 21-22, 26-28; 3, с. 20-23].  

Діяльність з відновлення соціалістичної організації в 

Регаті йшла в напрямку організаційному ще навесні 

1918 р., коли керівництво визначало характер наступ-

них дій і коли склалися позиції «максималістів» та «мі-

німалістів» та виникла потреба складення нової програ-

ми партії й вироблення тактики дій. Все це відбувалося 
на тлі поступового відродження діяльності соціал-де-

мократичних організацій Регату і особливо Молдови, 

де під проводом І. Сіона, Л. Ґелертера та Л. Ґеллера 

формувалася регіональна соціалістична організація. В 

тодішніх умовах завданням партії стало і досягнення 

виборчого права для всіх громадян Румунії, забезпе-

чення землею селян, надання права на освіту та охо-

рону здоров’я. Особливістю регіональних організацій, 

зокрема Трансільванської, стала діяльність, спрямована 

на об’єднання з Регатом та розвиток робітничого руху. 

Для проводу партії ставала очевидною необхідність 

проведення партійного конгресу для відновлення єд-
ності партії [3, 23-28; 14, 52-53, 55-56, 59, 71-73, 73-74, 

74-75, 75-76, 165-168].  

Отже, в діях соціалістів вже у 1918 р. намітився пев-

ний розкол і розходження у баченні завдань партії. 

Власне це потребувало розробки і введення у дію нової 

програми партії, що відбувалося не без впливу ко-

муністичних груп з Росії. Сприятливі умови для соціа-

лістів у Бухаресті склалися після виведення німецьких 

військ, коли з 29 жовтня по 18 листопада 1918 р. в сто-

лиці була відсутня реальна влада та 14 листопада від-

новили видання партійного органу, який з другого но-
меру отримав назву «Socialismul». Також після повер-

нення з Москви делегації А. Константінеску і Х. Стерн-

берга довели до завершення програму, відому як «Де-

кларація принципів». На той час колишнє керівництво 

партії було представлене А. Константінеску, І. Кріс-

теску. І. Фріму, що змусило кооптувати до Виконкому 

СПР І. Московіча з Бухаресту, Т. Іордекєску з Пло-

єшть, І. Сіона з Ясс. Г. Теодорєску та залишити у скла-

ді Х. Раковскі. Секретарем Виконкому став І. Моско-

віч, а скарбником – Г. Крістеску. Про таке рішення бу-

ли повідомлені всі секції партії разом з проектом про-
грами для обговорення [3, с. 29-32; 15, с. 203-206, 266 ]. 

Зміна організаційної структури пояснювалася зро-

станням чисельності організованого робітництва, яке 

на 1919 р. складало близько 250 тис. Найбільшими бу-

ли повітові секції Бухаресту, Кимпіни, Плоєшть, Ясс, 

хоча роботу старалися перевести у квартальні секції та 

групи. Влітку 1919 р. бухарестська організація СПР 

створила 8 квартальних секцій, які мали самостійність 

у пропагандистській роботі та проведенні зборів. З пи-

тань роботи вони отримували вказівки від централь-

ного комітету, що формувався з секретарів комітетів 

квартальних секцій та членів комітету центральної се-
кції. Проводилася робота і зі створення регіональних 

федерацій за групами повітових секцій СПР: Молдови, 

Долини Прагова, Добруджі, Бакеу, Пятра-Нямц і Ро-

мана, Бреіли, Бузеу, Фокшань, Римніку-Серат. Такі фе-

дерації не передбачалися статутом, але їх створення су-

проводжувалося формуванням регіональних партійних 

органів: бюро з пропаганди, апеляційної комісії, видав-

ничого центру, друкованого органу федерації. Потребу 

у подібних змінах пояснювали змінами самого руху, 

який з мононаціонального перетворився у багатонаціо-

нальний. Крім того, в інтересах робітничого руху у 

рамках Великої Румунії слід було швидше об’єднати 

всі соціалістичні організації. 

Врешті у травні 1919 р. була прийнята єдина про-

грама партії і 7-8 грудня 1919 р. на конференції у Яссах 

створено Ґенеральну раду СПР, після чого членів партії 

втягнули у дискусію з приводу централізації та децен-
тралізації у партії. Представники організації Молдови 

схилялися до останнього варіанту, тоді як у Ардялі 

вважали необхідною централізацію та уніфікацію пар-

тійних і профспілкових організацій. Останнє було ха-

рактерним для австрійської системи, коли член партії 

був одночасно і членом профспілки та сплачував єди-

ний внесок. Проти партійної, особливо комуністичної, 

складової у профспілках виступали центристи, яких 

представляв І. Московіч. Представники лівої течії 

(Д. Фабіан) ратували за співпрацю профспілок і партії 

при лідерстві останньої. Врешті об’єднаній сесії Ґене-

ральної Ради СПР та Ґенеральної комісії профспілок 
Румунії у жовтні 1920 р. вдалося прийняти проект спі-

льного статуту профспілкового руху в Румунії у розро-

бці лівих [15, с. 79-80; 3, с. 106-113].  

Сутність дій партії передає і програма українських 

соціал-демократів, які вважали, що “метою соціял-де-

мократичної партії є здійсненє мети соціялізму, а то: 

добитись до такого ладу, аби нарід при найбільшій сво-

боді стояв на найвисшій степенї моральности”. Сама 

партія висловлювала потребу у освічених, в плані кла-

сової боротьби, робітниках, чого можна було досягну-

ти при свободі зборів, друку, загальному виборчому 
праві. Серед вимог партії були встановлення” спра-

ведливих податків”, відокремлення церкви від держа-

ви, створення шкіл з рідною мовою викладання, лікві-

дація приватної власності на засоби виробництва, зем-

лю, транспорт [1].  

Грудень 1918 р. виявися переломним у робітничому 

русі та партійному житті соціалістів. Власне у листопа-

ді 1918 р. відновили діяльність майже 40 профспілок 

Бухареста, а 1 грудня (ст.ст.) 1918 р. загальні збори 

членів профспілкових комітетів обрали секретарем 

комісії профспілок Г.Теодорєску. Також почали діяти 
нові форми громадських інституцій, зокрема, «робітни-

чі делегати», які працювали на дрібних підприємствах. 

Почастішали випадки страйків, у яких головними були 

економічні вимоги, хоча мали місце і вимоги політич-

ного характеру. Для короткого проміжку часу у листо-

паді-початку грудня 1918 р. страйкарі добивалися ус-

піху. В ході страйку 13 грудня 1918 р. влада дала наказ 

стріляти в робітників та провести арешти керівництва 

партії і профспілок за звинуваченнями у підбурюванні 

до заколоту. Хоча 15 березня 1919 р. відбувся суд, ли-

ше 4 особи отримали вирок. Заочно до смертної кари 

засудили А. Константінеску. Загалом відсутність чіткої 
мети і достатньої організації не дала можливості завер-

шити справу в бажаному руслі [3, с. 37-42].  

Груднева розправа в Бухаресті фактично розділила на 

два основні напрями соціалістичний рух Румунії. Тоді 

ж представники правого крила (І. Жуманка, Ґ. Ґрі-

ґоровіч) виступили за створення єдиної соціалістичної 

партії в Румунії. Утворення Соціалістичної партії Ар-

дялу та Банату визначило і завдання партії – покладен-
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ня краю гнобленню меншістю більшості, перетворення 

капіталістичної системи у соціалістичну та підтриман-

ня інтернаціональних зв’язків з робітниками інших 

країн. Фактично було визначено програму-мінімум: 

здобуття загального, рівного і прямого права голосу, 

перехід до однопалатного парламенту, проведення ре-

форм освіти, охорони здоров’я, аграрної, встановлення 

народної власності на засоби виробництва та надра. 

Власне програма декларувала боротьбу за демократич-
ні перетворення легальним шляхом.  

Всередині партії боротьба навколо питання про так-

тику та форми діяльності партії визначила три напря-

ми. Праве крило схилялося до позиції К. Доброджану-

Ґеря про можливість перемоги соціалізму в Румунії 

після його встановлення у Західній Європі та співпраці 

робітників з національною буржуазією у справі побу-

дови національної держави. Центристи критикували 

співпрацю з буржуазією, виступали за республікансь-

кий лад у Румунії, не бажали діяти більшовицькими 

методами. Ліві ж схилялися, і пропагували це всіляко, 

до виключно революційної боротьби і встановлення 
диктатури пролетаріату [3, с. 44-46, 12, с. 590-593]. 

Для правих у СПР, власне І.Сіона, було притаманне 

відстоювання погляду про необхідність дотримання са-

ме легальних методів боротьби з відкиданням таємних, 

змовницьких дій. Позиція правих викладалася у Декла-

рації Тимчасового виконкому СПР та Ґенеральної комі-

сії профспілок від 13 лютого 1919 р. У ній також було 

дано позитивну оцінку створення національних режи-

мів на руїнах Габсбурзької імперії і утворення Великої 

Румунії. Дещо пізніше, фактично на основі Декларації 

13 лютого 1919 р. прийняли рішення про уніфікацію 
соціалістичного руху Регату, Трансільванії і Буковини 

[3, с. 47-48]. Протистояння максималістів та мінімаліс-

тів привело до боротьби на рівні керівництва та у пресі, 

появи пропагандистських видань [3, с. 49-53; 2]. 

На ситуацію в СПР вплинуло створення ІІІ Інтерна-

ціоналу у березні 1919 р., що стало причиною гострої 

боротьби з багатьох питань соціалістичного руху в 

СПР. Це привело до постійного перенесення дат 

об’єднавчого з’їзду. При підготовці до з’їзду у квітні 

1919 р. Тимчасовий виконком СПР 24 лютого (ст.ст.) 

1919 р. звернувся до партій Трансільванії і Банату та 
Буковини з пропозицією провести нараду представни-

ків керівних органів для узгодження позицій і спільної 

підготовки об’єднавчого з’їзду. 17 березня (ст.ст.) від-

булася нарада за участю делегатів Тимчасового викон-

кому СПР, Трансільванії та Ясс у Бухаресті, на якому 

визнали, що “легальна і масова тактика ... залишається і 

надалі найбільш ефективною і надійною” [3, с. 54].  

Загальнонаціональна конференція соціалістів відбу-

лася 23-26 травня 1919 р., маючи на меті обговорення 

звіту про стан у партії, програму партії, передвиборні 

програму та організаційні питання. Два проекти про-

грами викликали доволі гостру дискусію за участю 
Л. Ґелертера, І. Московіча, І. Флуєраша, Я. Пістінера, 

Ш. Войні, Е. Сокора. Якщо праві наполягали на вичі-

куванні перемоги на Заході, ліві і центристи зійшлися у 

думці про шлях до соціалізму через диктатуру проле-

таріату [15, с. 84-85.] 

У програмі СПР визнавалася партією робітничого 

класу з завданням нової форми організації суспільства 

через соціалізацію засобів виробництва та обміну, ска-

сування експлуатації націй, статі та класу у будь-якій 

формі. Перший розділ програми давав характеристику 

економічного та політичного розвитку капіталізму, тоді 

як у другому аналізували наслідки світової війни. Мо-

жливо саме під впливом правих до тексту було внесено 

положення про завоювання пролетаріатом політичної 

влади у ряді країн, що було даниною теорії А. Добро-

джану-Ґеря. В третьому розділі аналізували становище 

у самій Румунії, умови в яких діяв робітничий рух. 
Власне робітничий клас визнали єдиним, здатним до 

революційних перетворень у Румунії Тоді як селянство 

представлялося нездатним до захисту власних інте-

ресів. Очолити ж робітничий клас мала революційна 

партія. Найбільше компроміс, на думку Б.Попова, про-

явився у розділі про мету та завдання партії. Спершу 

мова йшла про завоювання політичної влади та перет-

ворення капіталістичного суспільства у соціалістичне 

через встановлення диктатури пролетаріату. Далі ж 

продовжували про можливість зародження у капіталіс-

тичному суспільстві основ для суспільних змін. Тобто 

реформування. У сфері внутрішньої політики мали 
місце вимоги широких реформ від загального виборчо-

го права і громадянських свобод до встановлення рів-

ності для національних меншин і аграрної реформи. У 

зовнішній політиці містилася вимога скасування таєм-

них договорів. 

Передвиборна програма СПР мала ряд вимог, які 

мали посприяти демократизації країни. Обговорені 

були питання взаємовідносин між партією та профспі-

лками. Тут в обговоренні виступу К. Поповіча висту-

пив І. Флуєраш, який заговорив про угорський досвід 

членства у партії та профспілці зі сплатою уніфікова-
ного внеску. Така пропозиція знайшла відгук у схваль-

ному рішенні про уніфікацію партійного і профспілко-

вого внеску. Схвалили на конференції об’єднання СПР 

з соціал-демократами Трансільванії, Банату і Буковини. 

Керівним органом визнано новообраний Виконавчий 

комітет СПР [3, с. 55-62]. 

Спільним для соціалістичних організацій стало і рі-

шення про ставлення до парламентських виборів 

1919 р., хоча у провінціях, особливо на Буковині, від-

мову від участі у них сприйняли як втрату власних по-

зицій [15]. Тим не менше пропагандистська діяльність 
була розгорнута рано, у травні 1919 р. і добиватися 

парламентських місць вирішили в Ардялі, Банаті, Бу-

ковині. Ліві критикували за таке бажання потрапити в 

парламент, наполягаючи на провідній ролі класової 

боротьби [3, с. 72-73; 15 с. 279-280]. В результаті не-

узгодженості дій у парламент обрали 7 представників 

соціалістів. [10, Tab. IIb].  

15-16 серпня 1920 р. у Клужі скликано перший кон-

грес Соціалістичної партії Трансільванії та Банату, у 

резолюції якого давалася оцінка ситуації у світі, наго-

лошувалося на необхідності пропагування соціалістич-

них ідей, потреби організації політичної і економічної 
боротьби робітників. Тоді ж було висловлено думку 

про необхідність об’єднання у єдиній партії та прове-

дення партійного з’їзду [7, с. 189-193.] 7-8 вересня 

1920 р. у Чернівцях пройшла конференція ІСДПБ, де 

після тривалих дебатів ухвалили резолюції з готовніс-

тю співпрацювати з соціалістами Регату, Трансільванії 

і Банату [4, с. 47-48.]. Розпущений у березні 1920 р. 

парламент, наново був обраний наприкінці травня 
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1920 р., забезпечивши соціалістам доступ у законодав-

чий орган 20 депутатам та 3 сенаторам [3, с. 73-76; 7, 

с. 164-168.].  

Ситуація, що склалася всередині СПР обговорюва-

лася на зібранні Генеральної ради СПР та профспілок 

30 січня – 2 лютого 1921 р. Метою даного зібрання 

стало вивчення ситуації в партії та профспілках, яка 

склалася внаслідок жовтневого страйку та заслухуван-

ня звіту делегації, що повернулася з Росії. Констату-
вання ситуації в робітничому русі Румунії вело до 

встановлення наявності в ньому трьох течій – соціал-

демократичної, комуністичної та центристської, кожна 

з яких робила відповідну ставку на ситуацію в країні. У 

зверненні містився протест проти стану облоги та цен-

зури, які придушували свободи. Стан облоги трактува-

вся не інакше як засіб уряду, спрямований на позбав-

лення робітництва тих прав, які гарантуються законно. 

Вимагали в зверненні і скасування стану облоги, відк-

риття робітничих локалів, інакше підтримання неза-

конного стану облоги є лише доказом підтримання ди-

ктатури буржуазії [7, с. 273-275].  

Скликаний 8-12 травня 1921 р. конгрес Соціалістич-

ної партії Румунії фактично перетворився на установ-

чий з’їзд Соціалістично-комуністичної партії Румунії, 

але арешт його учасників викликав відповідні дії у се-

редовищі соціалістів. Зокрема, 14 травня 1921 р. конфе-

ренція СДПБ проголосувала за резолюцію яка вислов-

лювала обурення та протест проти дій влади [17, с. 39]. 

19-20 червня 1921 р. пройшов установчий конгрес Фе-

дерації соціалістичних партій Румунії, де були пред-

ставлені Регат, Ардял, Банат та Буковина. Метою ді-

яльності організації було оголошено сприяння всім 

рухам, які мають на меті поліпшення існування робіт-

ників. Програма діяльності передбачала боротьбу за 

загальні політичні права, досягнення економічних 

прав, які були актуальними на той час. Зміни в країни 

бачили можливими лише на основі змін у західноєвро-
пейських країнах та культурному освіченні робітницт-

ва, не даючи шансів на зміни революційним шляхом. 

Статут організації зберіг незалежність партій у її скла-

ді. Конгрес прийняв рішення про приєднання до Віден-

ського Інтернаціоналу одностайно та затвердив пред-

ставником Ґ. Ґріґоровіча. Виконавчий комітет утворили 

з 9 осіб і з 22 червня 1921 р. його очолив Ґ. Ґріґоровіч 

та секретарі Ш. Войня, Я. Пістінер. [17, с. 39, 69-73; 9, 

с. 200]. Завершилася процедура оформлення соціаліс-

тичного руху в межах Румунії профспілковою конфе-

ренцією в м. Плоєшть, яка створила відповідну струк-

туру профспілкових організацій [17, с. 73-74]. 
Фактично в результаті появи у румунському соціалі-

стичному русі максималістів відбувся його розкол. На-

магання об’єднати соціалістичні організації в рамках 

«Великої Румунії» привели до офіційного оформлення 

розколу між лівими і правими соціалістами та створен-

ня двох нових організацій, які проголошували схожу 

мету, маючи при цьому різні засоби для її досягнення.  
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Organizational period of the socialist movement in Romania (1918-1921) 

I. Piddubnii 
Abstract. The article discusses the split in the socialist movement and attempts to unite all within the Romanian socialist 

organizations into one. Served events that were held leadership socialist organizations to determine the position and the 

tactics of the party. Consider the event split in the socialist movement and the creation of the two directions of the left 

movement. 
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Анотація. У статті висвітлено основні тенденції, які характеризували процес виникнення та перші роки функціонування 
добровільних пожежних організацій у селах України. Наголошено, що поява громадських пожежних товариств та дружин 
була спричинена необхідністю налагодження місцевої протипожежної роботи, рятування людей та подання допомоги в лік-
відації стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадках на них.  

Ключові слова: громадська організація, протипожежний рух, Імператорське Російське пожежне товариство, сільська 
пожежна дружина, Полтавська губернія, Чернігівська губернія 

 

У сучасних умовах формування громадянського суспі-

льства «як простору, який існує між індивідом та дер-

жавою і складається з приватних установ, громадських 
організацій, ринку, сфери вільного висловлення ідей та 

віросповідання» (Дж. Бредлі), виникає необхідність 

вивчення попереднього досвіду, зокрема досвіду ефек-

тивної діяльності громадських об’єднань, які були 

створені в Україні в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Сучасні дослідники єдині у своєму погляді на постать 

громадянина як основного суб’єкта громадського жит-

тя, який забезпечений правом активного впливу на змі-

ни у суспільстві через діяльність у різних громадських 

організаціях та інститутах. На межі ХІХ – ХХ ст. в 

українських губерніях діяла розгалужена мережа гро-
мадських об’єднань, типологія та класифікація яких ще 

чекає на свого дослідника. Їхніми наступниками з точ-

ки зору історичної традиції є сучасні громадські 

об’єднання. Переконані, що діяльність кожної такої 

організації не може бути ефективною без знання істо-

ричного підґрунтя, а відповідно й урахування, хоча б 

теоретично, досвіду минулого. В сучасній українській 

історіографії спостерігається посилений інтерес до мі-

ських громадських інституцій. Натомість сільська іні-

ціатива щодо організації статутних об’єднань вивча-

ється побіжно, за виключенням розгляду питань сіль-

ськогосподарської, споживчої та кредитної кооперацій. 
Між тим «сільський пласт» є достатнім науковим по-

лем для пояснення процесу формування громадянської 

ініціативи через функціонування сільськогосподарсь-

ких товариств, добровільних пожежних об’єднань, бла-

годійних організацій, культурно-освітніх громад, това-

риств взаємної допомоги, етнонаціональних громадсь-

ких організацій тощо. Саме ці та інші фактори спону-

кають до детального історичного аналізу практики ста-

тутних громадських об’єднань. 

У 1893 р. в Російській імперії було зареєстровано 

нове громадське об’єднання – Імператорське Російське 
пожежне товариство, яке очолило громадський статут-

ний протипожежний рух. Питання створення доброві-

льного об’єднання, мета якого полягала у організації 

протипожежних заходів вже в українських губерніях, 

постало у другій половині ХІХ ст. Зокрема, кінець 70-х 

– початок 80-х рр. ознаменувався появою ініціативи 

щодо організації громадського товариства, яке б за-

ймалося заходами, спрямованими на попередження та 

недопустимість пожеж. У межах Лівобережжя відомо 

про розгляд даного питання між Чернігівським губер-

натором А.Л. Шостаком та Харківським генерал-гу-

бернатором М.Т. Лоріс-Меліковим про створення у 

1879 р. «Товариство попередження та запобігання по-
жеж, а також спричинених ними наслідків у м. Черні-

гові» [1, арк. 1-3]. Після реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. 

вирішення питань щодо організації протипожежних 

заходів в селах, були покладені на земства. 

Існуючі державні професійні команди пожежників 

не забезпечували повного контролю над протипожеж-

ною ситуацією у містах та селах України. Типовою 

була ситуація, коли в селах були відсутні пожежні обо-

зи. Для покращення ситуації на місцях земства прово-

дили цілеспрямовану інформаційно-пропагандистську 

роботу, наслідком якої мало стати зменшення кількості 
пожеж та більш швидке реагування на них. У 80-х рр. 

ХІХ ст. у Полтавській губернії, зокрема у Золотонісь-

кому повіті, була розпочата цілеспрямована кампанія 

на забезпечення сіл пожежним устаткуванням, зокрема 

пожежними трубами. Золотоніська земська повітова 

управа отримала від Полтавської земської губернської 

управи 36 пожежних труб. З них по одній трубі було 

розподілено у кожен волосний центр. Принагідно за-

значимо що кількість волостей становила 20, а населе-

них пунктів у повіті станом на 1910 р. – понад 160. По-

казовим є наступний факт: громади трьох сіл «у розпо-

рядження яких вони (труби – О.С.) були спрямовані, 
заявили рішучу відмову прийняти труби, облаштувати 

для них відповідне приміщення та здійснювати необ-

хідний догляд за пожежним обозом [2, c. 155-156]. Як 

засвідчують приватні спостереження селян, гасіння 

пожежі в селі інколи набувало форми кумедних вистав: 

«Земський начальник с. Олишівки (волосний центр 

Козелецького повіту Чернігівської губернії – О.С.) 

М.Н. Шрамченко, який завжди сам приймає активну 

безпосередню участь у гасінні сільських пожеж, прид-

банні пожежного обладнання, … виписав трубу, але 

при першій пожежі вона виявилась незручною – пере-
кинулась на поворотах 3 рази» [3, с. 36-37]. До 80-х рр. 

ХІХ ст. села за наполяганням поліції повинні були ма-

ти пожежні труби та діжки. Але там де вони і були, 

утримувалися надзвичайно погано. Труби виготовляли 

місцеві майстри з неякісних матеріалів, внаслідок чого 

термін їхнього використання скорочувався у кілька 

разів, таким чином вони часто-густо виходили з ладу, 

що завдавало додаткових турбот місцевому населен-

ню». Ці та інші факти, відповідно до «Звітів» повітових 

земств, спричинили «байдужість сільського населення 
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до організації протипожежних заходів через облашту-

вання пожежних обозів». І наприкінці ХІХ ст. питання 

організації систем протипожежної безпеки в Україні не 

було вирішене: «Хто знає сільське життя, той пого-

диться, що під час пожежі населення лише метушиться 

і нічого не робить для її зупинки. Лише мешканці сусі-

дніх сіл або віддаленого сільського кутка намагаються 

якось діяти». За ради справедливості наголосимо, що і 

через чверть століття, за факту функціонування сільсь-
ких ДПД у радянському селі, фіксувалися подібні ви-

падки: «На селі часто-густо трапляється, що коли по-

жежа спалахне, то поки пожежна команда збереться, то 

перед її носом все до щенту згорить» [4, с. 19].  

Створення та розвиток громадських добровільних 

пожежних товариств і дружин стало певним виходом зі 

складної ситуації. Їхнє функціонування фахівці оціню-

ють як своєчасне, важливе та необхідне: «фактично 

тільки з появою добровільних пожежних формувань 

сільське населення отримало допомогу в боротьбі з 

пожежами з боку фахівців цієї справи» [5, с. 10]. Ми ж 

наголошуємо ще і на факті прагнення окремих пред-
ставників українського селянського середовища до 

гуртування. За словами голови Імп. Російського поже-

жного товариства Д. Бородіна: «Подальшому зміцнен-

ню добровільних пожежних організацій чимало сприяв 

корпоративний дух, який був притаманний пожежним 

товариствам та дружинам, а також та моральна підтри-

мка, яку завжди надавали потерпілим» [6, с. 77]. 

Хронологічна історія добровільних пожежних об’єд-

нань в Російській імперії має наступний вигляд: 1860 р. 

– створення правового поля діяльності добровільних 

пожежних формувань; 1844 р. – у м. Осташков Тверсь-
кої губернії створено перше в Росії добровільне поже-

жне товариство; 1860 р. – Указ імператора Олександра 

II про створення у містах Російської імперії громадсь-

ких пожежних команд, які підпорядковувалися місько-

му голові; 1868 р. – засновано перше пожежне товарис-

тво в Україні у м. Кам’янець-Подільському; 1892 р. – 

засновано Імп. Російське пожежне товариство; 1911 р. 

– розгляд законодавчою палатою III Державної Думи 

проекту документа «Про деякі протипожежні заходи». 

Створення перших добровільних пожежних об’єд-

нань на території Російської імперії відноситься до 
другої половини ХІХ ст. Причинами появи добровіль-

них пожежних організацій в Російській імперії загалом, 

і в Україні зокрема, стало усвідомлення окремими лю-

дьми, як правило, особисто зацікавленими, у необхід-

ності залучення додаткових сил (окрім державних по-

жежних команд) на гасіння пожеж. Ініціаторами ство-

рення пожежних товариств та дружин були або держа-

вні службовці, як правило земські начальники, або 

приватні особи, громадські та церковні об’єднання. 

Усі добровільні пожежні об’єднання ми умовно по-

діляємо на наступні типи: міські приватні пожежні 

дружини (з ініціативи власників підприємств); міські 
добровільні пожежні товариства; сільські добровільні 

пожежні дружини. Їхня мета полягала у своєчасному 

гасінні пожеж. Серед завдань виділяються нагляд за 

виконанням населенням пожежних і будівельних пра-

вил; розповсюдження та пропаганда протипожежних 

заходів: риття колодязів і ставків, улаштування спусків 

до водоймищ, висадка дерев, введення пожежної варти, 

обладнання пожежних депо сигналізацією, будівництво 

вогнестійких споруд тощо. Структура товариств та 

дружин була однаковою. До їхнього складу входили: 

почесні члени, дійсні члени, що розумілися на пробле-

мах пожежної справи та співчували погорільцям, зок-

рема надавали грошову допомогу, збирали речі та чле-

ни-дружинники, які виявляли бажання брати безпосе-

редню участь у гасінні пожеж. 

Фінансування пожежних організацій, відповідно до 

«Статуту», відбувалося з наступних джерел – членсь-
ких внесків; пожертв та субсидій від земств, волостей 

та сільських громад; прибутків від капіталовкладень та 

майна пожежної організації; сплати за будівельні та 

пічні роботи, а також одноразових фінансових надхо-

джень. У якості прикладу останніх, маємо відомості, 

що у 1911 р. у м-ку Нова Басань Козелецького повіту 

Чернігівської губернії при відкритті ткацької майстерні 

М. Садовський поставив виставу за п’єсою І. Карпенка-

Карого «Сто тисяч», кошти від якої пішли на місцеву 

вільну пожежну дружину [7, с. 755]. Також, для підт-

римки своєї діяльності, об’єднання проводили лотереї 

за умови обов’язкового погодження Ради імператорсь-
кого Російського пожежного товариства та губернатора 

відповідної губернії. 

Створення пожежних товариств було безпосередньо 

пов’язане з обговоренням у суспільстві питання про 

необхідність заміни грошових компенсацій за втрату 

майна при пожежах (якщо воно було застраховане) на 

організацію протипожежних заходів (інформаційних та 

організаційно оформлених об’єднань) – «Діяльність 

такого товариства, при широкій фінансовій підтримці, 

може бути корисною державі і не лише убезпеченням 

від втрат матеріального характеру, а в першу чергу 
організацією заходів спрямованих на попередження 

пожеж, втрати від яких сягають мільйонів рублів» [8, 

арк. 1]. 

Нерозкритим в історіографії добровільного пожеж-

ного руху є питання участі у ньому осіб іудейського 

віросповідання. У межах лінії осілості діяли пожежні 

товариства до складу яких входили лише євреї. У та-

кому типі товариств є дві особливі риси, які виділяють 

їх від інших пожежних об’єднань – додаткові джерела 

фінансування та уникнення від військової служби че-

рез членство у громадській пожежній організації.  
Стверджуємо, що традиційна корпоративність євреїв 

позитивним чином відбилась на функціонуванні поже-

жних об’єднань, зокрема в аспекті їхнього фінансуван-

ня. Так, необхідні суми отримувалися від коробочного 

збору – спеціального податку на забій євреями худоби, 

який традиційно використовувався для виплати гро-

мадських боргів, на утримання єврейський училищ, 

благодійних установ тощо. Маємо відомості про виді-

лення таких коштів (600 руб.) Городоцькому товарист-

ві Кам’янецького повіту Подільської губернії на обла-

штування двох колодязів, 4 тис. руб. Другому Дунає-

вецькому товариству (Подільська губернія) на прид-
бання ділянки землі та побудову на ньому приміщення 

для зберігання протипожежного інвентарю, Сатанівсь-

кому товариству (Проскурівський повіт Подільської 

губернії) на створення та утримання пожежного обозу, 

Зиньківському товариству (Летичівський повіт Поділь-

ської губернії) та інших. Стосовно уникнення євреями 

військової служби у період Першої світової війни, 
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зміст архівних матеріалів підтверджує зазначену тен-

денцію. 

Безпосереднім історично важливим джерелом щодо 

вивчення діяльності, а відповідно й створення певного 

«історичного образу» добровільних сільських пожеж-

них дружин є їхні «Звіти». Щорічне складання звітів за 

попередній рік функціонування дружини, публічне їхнє 

обговорення, і, як наслідок, затвердження на річних 

загальних зборах об’єднання було передбачено «Стату-
том» дружини. Затверджений «Звіт» спрямовувався до 

канцелярії губернатора.  

Свідченням дієвості сільської пожежної дружини є 

організація навчальних збрів та щорічних загальних 

зборів дружини. Архівні матеріали засвідчують різне 

ставлення з боку пожежних товариств щодо виконання 

цього пункту «Статуту». Так, у 1909 р. повітовими 

справниками Чернігівської губернії зафіксовані відсут-

ність навчальних занять у пожежних об’єднаннях  

м-ках Грем’яч Новгород-Сіверського повіту, м-ку Нова 

Басань Козелецького повіту та інших. Натомість у м-ку 

Баклани Мглинського повіту такі заняття проводились 
1 раз на місяць за обов’якової присутності повітового 

справника, у с. Володькова Дівиця – «рідко, один раз 

на місяць або один раз у два місяця» тощо. Є відомості 

про проведення загальних та поточних зборів «для об-

говорення питань, які стосуються справ дружини» 

сільської пожежної дружини у волосному центрі Сос-

ницького повіту Чернігівської губернії с. Волинка на 

початку 1916 р.  

Держава постійно тримала у полі зору діяльність 

усіх громадських об’єднань, у т. ч. і сільських пожеж-

них дружин. Про це свідчить зміст низки спеціальних 
міністерських циркулярів та губернських розпоря-

джень, у яких мова йде про організацію постійного 

нагляду за діяльністю членів товариств, мету їхніх збо-

рів та предмети обговорення, щорічні звіти повітових 

справників на ім’я губернаторів на наявну кількість 

об’єднань протипожежного спрямування із зазначен-

ням часу застування товариства, ініціаторів створення, 

діючого складу та періодичність проведення тренува-

льних протипожежних навчань.  

Держава у період 1909 року була особливо стурбо-

вана тим фактом, що дозволені законом зібрання в осе-
редках пожежних товариств могли бути використані з 

метою антиурядової пропаганди: «у деяких місцевос-

тях імперії організовуються, на підставі типового «Ста-

туту», у великій кількості сільські пожежні дружини. 

Згуртованість членів означених дружин, які постійно 

беруть участь у організованих ними навчаннях, є бла-

годатним ґрунтом для розповсюдження серед селян 

революційних поглядів; багаточисельність дружин на-

дає можливість антиурядовим елементам мати у своє-

му розпорядженні добре організовані та достатньо ди-

сципліновані кадри активних діячів на випадок можли-

вих революційних виступів» [9, арк. 190]. 

У 10-х рр. ХХ ст. намітилась позитивна тенденція щодо 

обміну досвідом у справі організації діяльності добро-

вільних пожежних об’єднань, у т.ч. і сільських. Зокре-

ма, у цей період фіксуються спроби організації загаль-

ногубернських з’їздів учасників протипожежного руху. 

Наприклад, у 1911 р. Чернігівське губернське земство 

клопотало перед міністерством внутрішніх справ про 
організацію у м. Чернігові такого з’їзду. Планувалося 

запросити на нього представників від кожного земства 

як Чернігівської губернії, так і сусідніх губерній. 

У період Першої світової війни, відповідно до пос-

танови начальника Київського військового округа від 6 

серпня 1915 р., справою державного значення було 

забезпечення кожного територіального осередку про-

типожежними засобами, у т.ч. і організація місцевої 

державної чи громадської протипожежної організації. 

За невиконання постанови загрожував штраф або 

ув’язнення. Важливо наголосити, що у воєнний період 

зафіксована поява нових ДПО, наприклад – сільської 
пожежної дружини с. Чорнобай Золотоніського повіту, 

у м-ку Маячка Кобеляцького повіту та ін.  

Ще один ракурс, на який потрібно звернути увагу – 

це співвідношення кількості добровільних пожежних 

організацій до кількості населених пунктів у межах 

визначеної території, яка максимальна чи мінімальна 

їхня кількість могла реально вплинути на пожежну 

ситуацію, наскільки мобільними були такі організації і 

т.д. Якщо в ідеалі припустити, що кожен населений 

пункт, принаймні міського та волосного типів, повинен 

був мати професійну пожежну команду чи добровільне 
пожежне об’єднання, зафіксовані статистичні дані що-

до кількісних показників добровільних товариств в 

Україні природньо не могли задовольнити потреб про-

типожежної безпеки населення, адже навіть не кожна 

повітова громада спромоглася на організацію відповід-

ного товариства, не говорячи про волосні, сільські та 

хутірські. 

Зважаючи на вищевикладене, стверджуємо про важ-

ливість та необхідність вивчення та фіксацію процесів 

виникнення добровільних пожежних об’єднань, з од-

ного боку як частини системи пожежної безпеки в 
Україні, з іншого – як складової мережі громадських 

статутних товариств. Дослідження історії пожежних 

об’єднань (міські товариства та сільські дружини), які 

набули чіткого структурного оформлення наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. є перспективним напрямком 

дослідження складової само організаційного руху в 

контексті вивчення питання формування громадянсь-

кого суспільства в Російській імперії, і зокрема в Укра-

їні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
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Establishment and functioning of NGOs local fire protection in Ukraine  

(the end of XIX – the beginning of the XX century) 

O.Z. Sylka 
Abstract. The article deals with the basic tendencies of the volunteer fire organizations’ emergence and their first years functioning in 
the villages of Ukraine. It is noted that the appearance of the public fire companies and brigades was due to the need of the fire precau-
tions organization, rescue people and render help in the liquidation of the aftermath of the natural disasters, as well as actions aimed at 
preventing fires and accidents. 
Keywords: social organization, fire movement, Imperial Russian fire society, rural fire brigade, Poltava province, Chernigov province 
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Abstract. The theoretical foundations of conflicts and their resolution or leveling in public administration at different stages of social 
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Problem. The problem of conflict interaction in society is 
relevant throughout the existence of human civilization. 

Human history has proved that the conflict is not one of 

those phenomena that can be controlled and only guided by 

common sense and some experience. To make an effective 

impact on it, you should at least understand the true origins 

and causes of the conflict, identify the patterns of develop-

ment and predict its possible consequences. 

The current stage of the development of society in 

Ukraine is accompanied by the conflicts between the ex-

ecutive and the legislative branches, the political parties 

and movements, some political leaders and factions in the 
Verkhovna Rada of Ukraine, the President and the Gov-

ernment Office, between the central and local government 

and the government and various sectors of the population. 

This indicates that the formation of a new political system 

of Ukraine to the problem of the conflict requires both 

scientific understanding and the development of technol-

ogies to prevent the conflict and find ways to solve it. 

The certain forms and methods of the conflict resolu-

tion in Ukraine have already existed. However, not all of 

them are effective and provide adequate returns. It re-

quires a change of life, improvement of management, 

hard work to improve it. To properly regulate the conflict 
situations in public administration and skillfully neutralize 

their negative impact on social relations and transfor-

mation, for the certain forms of society and the solution, it 

is appropriate to detail the methodological problems of 

the platform of the conflicts in public administration. 

Analysis of current research. To determine the scope of 

management as an activity on the conflict prevention of the 

economic, social issues and resolve them as a system of the 

conflict settlement and social crisis of the subordinate terri-

tories and exit from them the methodological aspects, theo-

retical findings and practical recommendations by well-
known domestic and foreign scientists such as V.D. Ba-

kumenko, A.M. Bandurka, S. Bocharov, L.M. Hyrasyn, 

N.V. Grishin, A. Gromov, S.D. Dubenko, S.N. Yemyel-

yanova, O.G. Zdravomyslova, O.G. Ishmuratova, L.M. Ka-

ramushka, I.V. Kudryavtseva, V.I. Lugovoi, M.I. Pyren, 

D.G. Scott, V.P. Sheinov and others are investigated by the 

author. 

The research of the society dialectic and the regularities of 
the conflict is presented in the works of K. Marx and the 

nature of the conflict functionalist and the theoretical as-

pects of the positive sides of the conflict are formulated in 

the works G. Zimmel. According to the historical develop-

ment, T. Veblen was the first to combine the question of 

power and conflict. The study of state and government, as 

the influential aspects investigated V. Pa-reto, G. Mosca, R. 

Michels, their theoretical platform was used by the famous 

conflict theorists R. Darendorf, L. Ko-zer. In turn, Charles 

Mills considered the conflict aspects of the social order, 

analyzed the problems of bureaucracy and the concentra-
tion of power in the hands of the ruling elite. So the con-

flicts in public administration could be the start of various 

crises, including crises in public administration. 

The aim of the study is a scientific theoretical founda-

tion of the content, structure, typology and causes of the 

conflict in public administration, with the prospect of cre-

ating the mechanisms to solve them and leveling. 

The main material. The American psychotherapist Eric 

Berne created a theory of transactional analysis. According 

to Eric Berne, the structure of a personality consists of 

three components - states: «child» (a source of spontaneous 

emotions, aspirations and experiences); «relative» (attrac-
tion to the stereotypes, prejudice, teaching); «adult» (a ra-

tional and situational approach to life). In the process of 

human interaction the transaction is carried out. 

The conflicts are harmful because they often lead to 

confusion, instability, violence, they slow down taking 

the decisions [18]. 

The scientific papers of R. Dahrendorf and L. Coser 

have given the opportunity to consider the conflict through 

more rigorous definition of the problem areas of the study. 

Another American scientist M. Amstuti has developed 

the idea of «usefulness» and «negativity» of the conflicts. 
The usefulness of the conflict is that it (Fig. 1). 

The concept of the conflict begins to be separated from 

the concept of struggle and it has more definite content and 

more specific description, the conflict ceases to be abstract. 

The American authors identify the following causes of 

the conflict: the interdependence of the tasks, divergence 

of the aims, the difference in perceptions and values. 
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Figure 1. The usefulness of the conflict 

 

The possibility of the conflict exists where one person 

depends on another. The possibility of the conflict in-
creases with growing specialization and division of it into 

subsections. This happens because the specialized units 

forming their own goals, strive to pay more attention to 

achieving them than all the goals of the organization. In-

stead of an objective assessment of the situation people 

find themselves, their department the most important in 

resolving any issues. It happens when the organization of 

educational work is bad. The American school has formu-

lated its vision of the conflict, when there is a negative 

thought about the conflict; it is associated with aggres-

sion, quarrels and wars. Therefore, the conflicts for them 

are something undesirable (Weber School) [13, p. 45]. 
European «school of human relations» also believes 

that conflict is an indicator of inefficiencies, poor man-

agement and organization. According to the scientists, 

good relations in the organization can prevent the occur-

rence of the conflicts. 

Modern theorists-managers are more likely to believe 

that in a well-governed organization some conflicts are 

not only possible, but also can be desirable. Don Herlihel, 

J.B. Slocum-junior believe that the conflict in the organi-

zations can be a positive force. The purposeful building or 

conflict resolution can lead to a constructive solution. The 

need to address the conflict could force people to look for 

the ways to change the methods of activity [12]. The posi-

tive role of the conflict is diagnosing its essence; it helps 

to identify «the weak sides», «the problem areas», actual 

questions, evaluate the processes of organization and its 

efficiency. Not noticing the conflict the manager can re-

duce the interest of the employees to work, so it can lead 

to a staff turnover. 
Don Herlihel, J.W. Slocum-junior believe that conflicts 

can have serious negative consequences that discourage 

the efforts to achieve the goals and lead to a waste of time 

and money, can affect the mental health of the workers. If 

the conflict is difficult, the contradictory thoughts, ideas 

and views can lead to resentment, tension and anxiety. 

The deep and prolonged conflicts may even lead to vio-

lence [12, p. 383]. Don Tyesvold notes that the conflict is 

a distortion of the normal manufacturing process and col-

lective existence in general [20, p. 80]. 

The British sociologist E. Giddens understands a con-

flict as a real fight between the current real people or 
groups, what sources and means of the fighting each par-

ticipant mobilize. 

In the present circumstances in management there is a 

need in the activities related to the prevention and settle-

ment of the arising conflicts. This requires a thorough 

knowledge in the sphere of public administration theory 

and technology knowledge of the conflict resolution. 

The word «conflict» (from Latin confliktus) literally 

means «collision». In Russian it has been used since the 

nineteenth century. These interpretation approaches lead 

to marginal understanding of the nature and essence of the 
conflict, because the focus is mainly on the struggle of the 

opposing forces (Table 1).  

 

Table 1. The interpretation of the concept of «conflict» in various dictionaries and encyclopedias 

The name of encyclopaedias, reference The definition 

Sensibly Dictionary by V. Dal’ It was missing till the twentieth century. 

Collegiate Dictionary Russian Bibliographic Institute 
«GRANT» 

The conflict is a clash, dispute, disagreement between the government and the 
people’s representatives. 

The second and third edition of the Great Soviet  
Encyclopaedia 

The conflict is a clash of opposing interests, beliefs, goals, serious disagree-
ments controversial, which results in more severe forms of struggle. 

Encyclopaedia of Philosophy  The conflict is a limiting case of exacerbation of differences. 

Ukrainian Soviet Encyclopaedia The conflict is defined as a clash of opposing interests, attitudes serious disa-
greement, that is understanding of the conflict does not suffer significant 

changes from the foregoing. 

 

Over the last decade in society there was a dramatic 

sharpening of the contradictions, which led to an increase 

in the scale and severity of the conflict phenomena; at the 

macro level it is primarily ethnic and inter-regional con-

flicts, and at the group level and at the personal level there 
is a range of the problems that can lead to the conflicts of 

interest, confrontation and interpersonal difficulties. 

At the interpersonal level stress is increased due to the 

loss of sense of security, confidence in the future. Thus it 

is actualized the reality of the conflict issues. The reality 

of life today makes it necessary to understand the reasons 

for the growth of the emerging society of the conflict. 

Today, a number of research centers and institutions 

are engaged in the issues of the conflict. In particular, we 

can point to set up at the Institute of Sociology of the 

Russian Academy of Sciences, Center for the Study of 

Conflict, which has published several special issues of 

their own research, and Center for Sociological Analysis 

of ethnic conflict in the Russian Independent Institute of 

Social and ethnic problems, which also has relevant 

achievements. 
The conflictlogical issues in Ukraine began to develop 

intensively, including the Institute of Sociology of NAS 

of Ukraine, Ukrainian Scientific-Research Institute of 

Problems of Youth, National Institute for Strategic Stud-

ies, International Institute for global and regional security 

and other research centers. 

In 2003-2006 in the city of Chernivtsi and Kiev the 

wide-scale conferences were held and were devoted to the 

problem of social and political conflicts. 

In 2004 in Kyiv the international conferences on the 

conflict in the post-totalitarian society took place and were 

– it clarifies the position and interests of the participants. 

– may prevent more serious conflicts (it makes relaxation 

in the team, allows to solve the problems by civilization); 

– it stimulates creativity and initiative; 
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conducted by the International institute of global regional 

security. The book of abstracts, papers and reports on these 

conferences was published. In October 1996 the All-

Ukrainian Association of Conflict was organized. 

This is only the initial stage of practical study of the 

conflict. There is still research of the many problems of 

theoretical and applied conflict, due to the specificity of 

social and political processes in Ukraine. In addition, the 

priority is the development of Ukrainian managers’ basic 
knowledge of the theory and technology of the conflict 

prevention and resolution, accumulated by the global and 

domestic science. Without this it is impossible to carry 

out management activities effectively, especially now, at 

this stage of the development of Ukraine. 

Being a fairly wide range of phenomena the conflict as 

a concept is widely illuminated by domestic scientists in 

the scientific literature of many disciplines: Sociology [9, 

15], Psychology [1], Conflict [3, 4] and Political Science 

[5]. The role of the conflict in management of civil serv-

ants in public administration can be found in the works of 

local and foreign scientists [6, 7] which cover the general 
issues of the concept of the «conflict», structure, causes, 

dynamics and function conflicts, and minimize the impact 

of the dysfunctional conflicts and ways of preventing and 

overcoming conflicts during the management activities. 

The consideration of the conflict as a factor of the de-

velopment can be found in the management literature [2, 

10]. In the mentioned literature the issue of the construc-

tive conflict perception processes during the exercise of 

administrative functions, the question of choice of effec-

tive behaviors that have favorable impact on the function-

ing of the organizations typology of the conflicts in or-
ganizations, the issue of active influence at the different 

stages during the course of the conflict management team 

is highlighted. 

In the late 80-s and early 90-s of the XX-th century in 

Ukraine the prerequisites for theoretical and empirical 

study of the conflict were created. In contrast to the Sovi-

et era, in the writings of Ukrainian sociologists I. Be-

keshkina, D. Vydrin, E. Golovakha and others the histori-

cal analogues are used in understanding the crisis and the 

conflict in society, the study of the conflicts arising from 

defense production and living standards. A significant 
contribution to the formation of the conflict in the direc-

tion of Ukraine was the publication of «Dictionary of 

Terms on Сonflict». 

The attempts were made to generalize the theory and 

separate the different sociological approaches used by 

domestic sociologists. The need to return Ukrainian soci-

ologists in the global process of theoretical studies was 

performed by V. Korolko, V. Tancher. The contribution 

to the study of the conflict theory, the classification of its 

historical forms and their comparative characteristics was 

made by A. Ishmuratov, Yu. Matsiyevskyy. 

The formation of the political system of Ukraine in the 
context of the conflict theory in the book by A. Poychen-

ko, V. Rebkalo, A. Khorostyan «Conflict in the political 

life of modern Ukraine: theory and technology solution» 

is pretty available characterized. 

Based on the modern sense of conflictology paradigm, 

the authors focus on the special conditions of the political 

system Ukraine; consider the power as a source of social 

and political concepts. 

To help those who want to master the basics of scientific 

knowledge about the conflicts there are educational and 

methodological manuals. The famous book is «Warning – 

Conflict!», which is addressed primarily to the managers, 

designed to ensure that they form a constructive attitude 

to conflict. The authors F. Borodkin, N. Koryak [8] in the 

scientific and popular form show convincingly that the 

conflict is a special kind of interaction of the organization 

when the actions of one party in the face of opposition 
from the other, make it impossible for the realization of 

its goals and interests. 

The same objective continues in the tutorial by E. Ut-

kin «Conflictology: Theory and Practice». Considering 

the basic ways, the forms and methods of preventing the 

conflict situations and resolving the conflict with unlim-

ited economic, social losses from them, the author refers 

to those who are learning modern management and all 

those involved in the conflict. 

The conflict is a clash of opposing attitudes, opinions, 

estimates, ideas that people are trying to solve with the 

help of beliefs or actions against the background of the 
emergence of emotions. The basis of any conflict is accu-

mulated contradictions, objective or subjective. The de-

velopment of the conflict is the scheme: conflict + intui-

tion = conflict [21, p. 4]. The Russian scientist on the con-

flict resolution A. Dmitriev, V. Kudryavtsev and I. Ku-

dryavtsev offer a clear cut distinction between the subject 

and the object of the conflict. The subject of the conflict is 

the main conflict, through which and for which decision 

the subjects come into confrontation. The object of the 

conflict can be any subject of the material world or social 

reality [14, p. 274]. A. Carmine considers intrapersonal, 
interpersonal, group, ethnic and other types of the con-

flicts and, above all, from a psychological point of view, 

among the most effective technologies for the conflict 

resolution favoring mediation is conducting the negotia-

tions involving mediators [11, p. 5]. 

According to V. Ovchinnikov, a conflict should be un-

derstood as a collision of inappropriate, sometimes conflict-

ing interests, actions, attitudes of individuals, ethnic groups, 

states and state agencies. The scientist distinguishes the 

conflicts entity in the terms of conflict relations, the subject 

and divides them into economic, social, external and inter-
nal, territorial, linguistic, confessional and others. 

A. Semenov argues that the conflict can be defined as 

awareness opposition of the subjects and the subjective 

associations that injected by the existing objective contra-

dictions in society and which are marked by the individu-

al and group subjectivity in certain purposes, developed 

programs and implemented into real actions. According to 

the scientist, the conflicts are unfolded between the basic 

structures of society, including: government (legislative, 

executive, judiciary, bureaucracy as an independent social 

institution), entrepreneurship, manufacturers (intellectu-

als, workers, farmers, etc.). The last two categories consti-
tute the social base of power circuits, parties aimed at 

getting support. 

The conflicts are experienced at the subjective level: a 

conflict of the individual, group, community, organiza-

tion, party. They differ from the contradictions as they are 

purposefully resolved. 

A. Zdravomyslov continues this thought. He notes that 

there is a great temptation to consider the conflict as a 
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manifestation of the objective contradictions. The scien-

tist draws attention to the fact that a completely different 

perspective of the conflict problems is observed during 

the attempts to bring social tensions of satisfaction of 

basic human needs and social groups [16]. 

This approach is demonstrated by P. Sorokin figuring 

on the causes of the social conflicts. The immediate pre-

requisite of any revolution, he says, has always been an 

increasing deprivation of the basic instincts of the popula-
tion, and the inability to meet even their minimum [19, 

p. 21-27]. The suppression of these basic instincts causes 

social tension, frustration and conflicts. 

Ukrainian researcher A. Romaniuk has his own views on 

the nature of the conflict and its impact on society. He 

argues that the social conflict means a clash of opposing 

interests, attitudes, significant divergence and sharp re-

sistance leading to struggle. The most important cause of 

the social conflicts is a long unequal, in which the social 

groups are inevitably presented. And the results indicate 

the social conflicts in the real balance of power between 

different groups in society and open the way to various 
changes (Table 2). 

 

Table 2. Definition of the conflict by various scholars 

Scientists Definition 

A. Antsupov, A. Shipilov The term «conflict» is meant to solve the most acute significant contradictions arising from the interac-
tion, which is to counter the subjects of еру conflict and greatly accompanied by negative emotions. 

S. Emelyanov He defines a conflict as relations between the subjects of social interaction, which are characterized by 
their confrontation from opposing motives or reasoning. 

M. Piren He highlights deep enough the essence of the conflict, its types, the solution effectiveness factors in 
management. The conflict is the phenomenon of social development. The conflict is an open confronta-
tion, as a result of mutually exclusive interests and positions. 

 

Today is a widespread conflict analysis scheme developed 

by L. Petrovskay. This scheme includes the structure of 

the conflict, its dynamics, function and typology. This 

approach includes the full range of methodological and 

methodological tools to study the problem of the conflict. 

However, the theory and practice require different ap-

proaches, as none of the conflicts is identical to each oth-

er. There are five such rules (Fig. 2). 
It is reasonable the opinion of the scientists that a con-

flict as a complex social phenomenon, encompassing all 

aspects of life, has no unambiguous interpretation. But we 

can outline two directions of the definition of the term: 

– a conflict is an opposition, contradiction, collision (of 

personalities, interests, forces, attitudes, beliefs) due to 

a crash, opposition, contrast; accuracy of the definition 

depends on the author; 

– a conflict is a process of interaction, relationship, rela-

tionship system that depends on the difference of the 
subjects - the participants of the conflict (differences of 

interests, values, activities).  
 

 
 

Figure 2. The rules of the most effective study of the conflict 
 

The supporters of the first direction portray the conflict as 

a negative phenomenon, a kind of «disease». The sup-

porters the second direction believe the conflict the natu-

ral condition of existence of people who interact, the tool 

of development of organization, micro-society and society 

in general. 
The conflict in governance is both a process of com-

munication and relationship in the development process, 

as in the communication process of developing relations 

between civil servants when they feel their contradictory 

interests, opinions, positions. The conflict can be regarded 

as a disease of communication. Violation of communica-

tion can be described as the transformation of beliefs 

doubts or doubt beliefs. The conflict as a disease has 

symptoms communication, conflict infringement commu-

nication. The conflict is not a system of tangible objects; 
this is our vision formed inside. The conflict is a picture 

of the real situation, which is formed in the minds of each 

member. Conflicts not only possible, but sometimes in 

groups of high-level (sector departments and other gov-

Rule 1. Remember that a conflict is something that must be overcome. 

Rule 2. The conflict situation always occurs before the conflict. The conflict occurs simul-

taneously with the incident. 

Rule 3. The very description of the conflict situation should show what to do, how to be-

have in it. 

Rule 4. Ask yourself the question "Why?" and think over it by the time until get to the 

root causes, of which there are conflicts. 

Rule 5. Formulate a conflict in your own words as possible, without repeating the words 

of the description of the conflict. 
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ernment departments, executive committees and executive 

boards of various devices) are desirable. They help identi-

fy the different views, for more information, generate 

more alternatives for decision making to a new level of 

the development. We consider the conflicts in public ad-

ministration. Public administration is a form of social 

relations that have certain characteristics, and this speci-

ficity determines that the conflict in public administration 

is the process of communication, the relationship, when 
one side feels that the other is opposed to its interests, or 

violate their purpose.  

Public administration is considered in the conjunction 

with the question of public service. Public service in 

Ukraine is professional activities of the people who occupy 

the positions in government and their apparatus on practical 

tasks and functions of the state. Civil servants have the 

appropriate service authority, with their inherent profes-

sional awards; mentality and culture are different from all 

other social groups, one important feature namely, the re-

sponsibility for managing the state. It is this feature in all 

epochs of social development has caused the concern with 

the scientists that automatically apply to workers in this 

socio-professional group. The reason for this interest is that 
«the identity of a civil servant, is an integrated set of the 

properties of the individual that captures the organic unity 

of individual qualities and features of its inclusion in the 

social relations through the civil service» [17]. The conflict 

in the civil service can fully identify (Fig. 3): 

 

 
 

Figure 3. Definition of the conflict 
 

N. Nyzhnyk, V.Oluyko, L. Pashko in the book «Business 

Communication in public administration» go on the as-

sumption that the basis of management is the human fac-

tor that every problem in the organization is a problem of 

human resource management. They are convinced that in 

today’s society there cannot be an effective and efficient 

administration of human resources without proper system 

of internal and external communication. The specificity of 

communication is determined that in the communication 
process the subjective world of one person is revealed to 

another. 

Conclusions 

The best strategy that the managers require in practice, in 

the organization is to be well acquainted with the prob-

lems and conflicts, not to be afraid to prevent them with 

the help of creative thinking, to give skilful respond to 

their cause and give competent answers to the questions: 

resolve or prevent the conflict. 

Governments cannot exist without the clash of ideas, 

attitudes, goals as individuals and small and large groups. 
Regularly there are differences of opinions and all sorts of 

contradictions that often develop into the conflicts. 

The conflict is 

1. This phenomenon of interpersonal and group relations. 

2. The conflict is a manifestation of the confrontation that is an active collision of trends, estimates, principles, ideas, char-

acters, standards of conduct. 

3. The conflict reflects people’s desire to assert the idea that they are protecting, the principle of the act, to assert them-

selves. 

11. On the ethical side the conflict is the accepted way to identify the shape of contradictions arising from the interaction 

of people. 

4. The conflict is the destruction of interpersonal relationship on an emotional, cognitive or behavioral level. 

5. The conflict can be seen as a form of communication between man and man, the man with the team on the other, the 

team with a group or part of a team with the other, the team with the team. 

6. In terms of the mental state of opposing sides of the conflict appears both as a defense and as a response. 

7. Conflict can be defined as a reaction to adverse situations which could injure the person, the obstacles to achieve certain 

goals. 

8. Based on the evaluation of the conflict, it can be considered regenerative power of human relationships and overcome it 

as an integrating force. 

9. From the point of view of instrumental conflict serves as a means of self-overcoming impugned personality tendencies. 

10. Conflict can be understood as a process. In this sense, it is a situation unfound out, development actions by searching 

the means of stabilizing relations. 
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Until recently, in the system management companies and 

organizations there were no employees of the conflict 

areas, and the job descriptions of the managers and spe-

cialists among the management functions, didn’t have the 

one to prevent and resolve the conflicts. 

Their only duty was to create «acceptable psychologi-

cal climate», meaning existing masking inevitable in a 

team, contradictions and conflicts collisions. Where the 

conflicts arose, their solution was entrusted to the trade 
unions and social organizations. 

The managers and representatives of state authorities had 

to settle the conflicts, but the result of intervention de-

pends on their personal experience and intuition. In case 

of situations in which the head, officials detected a direct 

participant in the conflict, its ability to influence the 

course of the conflict confrontation, manage disagree-

ments remain the best solution. The main thing is that in 

this situation the leader should behave so as to be more 

accountable for the results and consequences of conflict 

behavior. The problem for him may be not only to resolve 

the conflict in government, but also to prevent its devel-
opment spontaneously, minimizing its destructive conse-

quences, develop and apply technology effectively in or-

der to resolve of the incident constructively. 
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Introduction. Preservation and effective use of the natural 

potential of water fund requires the involvement of govern-

ance mechanisms in public water relations to meet the in-
terests of all stakeholders. Government intervention in this 

area is urgent and inevitable at all levels of organization of 

public administration at national, regional and local. Be-

comes more urgent the need not only to establish scientifi-

cally grounded Theoretical and methodological principles 

of public management of water resources, also to develop 

effective organizational mechanisms of public manage-

ment, taking into account the peculiarities of water poten-

tial of Ukraine and achievements of European countries. 

Materials and methods. The problem of effective pub-

lic management of water resources is a part of the general 

problem of environmental management and protection of 
the natural environment. This problem was researched in 

the scientific writings of leading Ukrainian and foreign 

scientists, such as M.A. Hvesyk, V.A. Golyan, B.M. Da-

nylyshyn, S.I. Doroguntsov, I.A. Dragan, T.V. Ivanova, 

V.A. Stashuk, A.V. Yatsyk, V.A. Spiritual, V.I. Danilov-

Danilyan, T. D. Claussen, R.G. Mumladze, N.N. Myrzaev 

[3, 6]. The majority publications are relating to technical 

and technological aspects of management of water re-

sources in river basins, environmental protection and eco-

logical and economic aspects of environmental manage-

ment and water use. Unfortunately the issue of public man-
agement of water resources is considered in the context of 

environmental and economic problems and apart from the 

theoretical foundations of modern public administration. 
Methods of analysis and synthesis were used. The statisti-
cal results were processed with using the software package 

of Excel-2010. 

The goal was to identify the characteristics of modern 

public management of water resources in Ukraine by con-

structing hierarchical structure levels of its organizational 

support, analysis of water use and installation the system of 

state management of water resources at the national level. 

Results and their Discussion. The Ukraine Water Fund 

includes three groups of water resources: surface water – 

natural water bodies (lakes), streams (rivers, streams), arti-

ficial water bodies (reservoirs, ponds) and channels and 

other water bodies; groundwater and springs; internal sea 
waters and territorial sea [2]. 

Fresh water resources in Ukraine consist of runoff and 

fresh groundwater. Local river flow formed within the 

country in the average water content year is 52.4 km3. Tak-

ing into account inflow from neighboring countries, the 

average long-term river flow reaches 87 km3. Groundwater 

Resources of Ukraine as estimated are up 22.5 km3 a year, 

of which not hydraulically connected with the river runoff 

only 7 km3 a year. Thus, the total water resources in the 

middle for the water content is estimated at the level of 

94.1 km3 in shallow year – 77.2 km3, and in very shallow – 
59.4 km3 (Table. 1).  

 

Table 1. Composition of Water Resources of Ukraine, km3 [6] 

Type of resource 
Resources for the year Water availability in the area is very 

shallow year, thousand m3/ km2 
average water content shallow very shallow 

Local river flow 52,4 41,4 29,7 49,2 

The inflow from adjacent areas 34,7 28,8 22,9 37,9 

Groundwater that is not hydraulically con-

nected with the river runoff 
7,0 7,0 7,0 11,6 

Total resources 94,1 77,2 59,4 98,4 
 

As per 1 sq. km area of the country average local flow is 

86.8 thousand km3 a year, and per inhabitant nearly 1.1 

thousand km3 a year. In very shallow year, these values 

are equal, respectively, 49.2 and 0.65 thousand km3 a 

year. The projected groundwater resources in Ukraine 

estimated 22.5 billion km3 a year, or 61,644 thousand km3 

per day. The distribution of these resources on the territo-

ry of Ukraine also unequal - 65% are concentrated in the 

northern and north-western (Dnipro and Volyn-Podolsky 

artesian basins). 

The surface water bodies Ukraine occupy 24.1 thousand 

km2 or 4.0% of its territory (603.7 thousand km2). Majority 

of the rivers located in the Black and Azov seas and only 

4.4% - in the Baltic Sea. Resources of river flow in high 

water content for the year is 87.1 km3, and taking into ac-

count the flow of the Danube in Kili branch, this value in-

creases to 209.8 km3, of which 52.4 km3 formed in 

Ukraine. The choice of the priority directions of water re-

sources should be based on a study of major trends of at-

tracting water resources into the economic sector of 

Ukraine.  
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Table 2. Main indicators of the use and protection of water resources in Ukraine* 

Indicator 
Year 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Removed water from natural water bodies, mil-
lion m3 

35615 25852 18282 15083 14846 14651 14651 13625 

Losses during transportation, million m3 2590 2179 2281 2140 2145 2327 2335 2437 

Consumed of fresh water, million m3 30201 20338 12991 10188 9817 10086 10507 10971 

The total drainage of return water, million m3, 
including: 

20261 14981 10964 8900 8141 8044 8081 7440 

- contaminated 3199 4652 3920 3444 1744 1612 1521 1717 

- normative cleared 3318 1936 2100 1315 1760 1763 1800 1700 

Capacity of sewage treatment plants, million m3 8131 8419 7992 7688 7425 7687 7577 7592 

* According to the State Water Resources Agency of Ukraine 
 

Analysed the main trends during the period from 1995 to 
2013, it should be mentioned that the total water intake in 
Ukraine has decreased significantly in recent years. Thus, 
in 2013 compared with 1990 the intake decreased by 
38.3%. The largest decrease in water taken from natural 
water bodies were observed in 2005 that compared to 
1990 is less than 42.4%. This is connected to the signifi-
cant decline in production, not with implementation of 
effective forms and technologies of water use that provide 
saving of fresh water. According to the intake decreases 
the amount of use of fresh water in Ukraine and in 2013 
was 10971 billion m3, and in 2000 – 30201 billion m3. 
This tendency is explained by the significant reduction in 
water use in the industrial sector, as well as a significant 
decrease in water consumption in agriculture, partial and 
reversible transition to re-consistent use of water.  

Changing volumes of water to the economic turnover 
and the nature of water use requires analysis of the struc-
ture of fresh water to the main directions. So in the 2013 
the structure of use of fresh water 56,0% accounted for 
production needs, 14,8% – irrigation, 19,9% – domestic 
and drinking needs, 2,1% – agricultural purposes and 
7,1% – other needs that compared with 2000 these indica-
tors have changed accordingly 53.8%, 23.0%, 15.4%, 
5.6% і 2.2%. The use of water for production needs in-
creased due to the growth of scale of agricultural produc-
tion based on irrigation farming. Consumption for house-
hold and drinking needs has increased by 4.5%, due to the 
process of building private accommodation, according to 
the formation of additional water systems.  

Water resources are the means of production in many 
areas, is necessary to form system of ecologically domi-
nants of water use levels in some economic complex. In 

the water sector, water resources are the means of labor, 
in others - the subject of labor. This factor determines the 
functional orientation of water and thus - the scope, meth-
ods and rates of its use in economic turnover. Besides, 
water can appear in the form of services or the finished 
product (hot water), when in the form of a resource it will 
be charged by a fee. 

In the structure of water use in Ukraine in 2013, the 
largest proportion of water use accounts for industry – 
48.9% (4.719 billion m3), agriculture – 23.9% (2914 mil-
lion m3), public services – 26.7% (2.167 billion m3) (Ta-
ble 3). Different rates of economic entities led to changes 
the structure of water use for household needs. In particu-
lar, comparing these structures during the period 1990 and 
2013 there are differences: 2.17% decrease the water use 
in industry, fell by 6.42% in agriculture, increased by 
9.54% in the utilities municipal engineering. The biggest 
water users in Ukraine is an industrial complex that in-
cludes water-intensive industries such as ferrous and non-
ferrous metallurgy, food industry and processing of agri-
cultural products, machine building and metalworking, 
mining, chemical and petrochemical, woodworking and 
pulp and paper, light industry, electricity and other.  

Main directions and objectives of state policy in the 
field of water identified in the "National Program … by 
2021". These include: the satisfaction of needs of the 
population and national economy in water resources, 
preservation and restoration of water resources, the intro-
duction of integrated water management basin principle, 
restore the role of reclaimed land in the food and re-
sources for the state, optimization of water use, preven-
tion and elimination of harmful consequences effects of 
water and other [4]. 

 

Table 3. Usage of water resources in economy sectors of Ukraine, million m3* 

Economy sectors 
Year 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Industry 15150 8762 6793 6432 5384 5387 4475 4719 

Agriculture 10892 5979 2976 2269 1936 2233 2395 2914 

Municipal services 3772 3727 3112 2801 2578 2498 2279 2167 

Other 422 370 159 56 54 49 47 44 

* According to the State Water Resources Agency of Ukraine 
 

Water resources, given the planetary scale of their distri-
bution, water cycle and its various states have acquired 
global dimension and global importance. Considering this 
aspect, participation in each country, as well as the level 
of state management of water resources can take different 
organizational levels, from the highest – the world (glob-
al), to the lowest – local [5].  

At allocation levels of government should be specific 
to water resources, their so-called "dualism" – spread on 

the territory of a hydrographic object and divides it into 
basins and sub-basin, separate water bodies on the one 
hand, and the division of the country into administrative 
units - village, district, region, other regions. Considering 
these characteristics, consider it appropriate to allocate 
seven hierarchical levels: global, European integration, 
cross-border, national, inter-regional (basin), regional and 
local (object) that shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. Hierarchical structure levels organizational support of public water management in Ukraine 

 

Global level ensured continued participation of Ukraine in 

international organizations, international water forums 

and conferences of Heads of Government. What generally 

form a system of Global Water Partnership, as well as 

with representatives of Ukraine in managerial, executive, 

advisory bodies of international organizations, primarily 

created by UN. With many countries are signed the Mem-

orandum of cooperation and mutual understanding. 

European integration level includes legal, executive, 

advisory bodies of the European Union (EU), other Euro-

pean organizational structures entry of which declared 
Ukraine and which Ukraine as a country develops cooper-

ation with international projects, including the direction 

and management of water resources. European integration 

level provided by Ukraine's accession to the Water 

Framework Directive of the European Union implement-

ed the integrated water management basin principle. 

Cross-border level includes various bodies established 

by Ukraine with EU border regions to address trans-

boundary water resources management and water bodies, 

implementation of programs, projects, bilateral and multi-

lateral cooperation agreements. Currently, cross-border 
cooperation is provided with all countries - neighbors 

(Russia, Slovakia, Moldova, Poland, Romania, Hungary, 

Belarus) by creating Water commissions for major trans-

boundary rivers. 

National level is a major public water management and 

includes various branches and agencies of government 

and includes legislative, executive and judicial branches. 

Inter-regional (basin) level includes public and private 

organizational structure created administrative and territo-

rial basis (region, some areas) and hydrographic charac-

teristics (large river basins). Regional (subbasin) level 

includes public and private organizational structure creat-
ed administrative and territorial basis (provincial, district) 

and hydrographic characteristics (sub-basin of major riv-

ers, ponds medium rivers). 

Local level includes public and private organizational 

structures for the administrative and territorial basis (city, 

town, village, company) and hydrographic characteristics 

(small river basin, separate water bodies, water manage-

ment facility, water management system). At this level, 

organizational structures of public and private importance 

can take many forms - community, unions, associations, 

committees, etc. 

The following approach allows during the research 

cover the entire network of existing organizational struc-

tures, identify the most effective and not effective enough, 

extra or missing and improve organizational support for 

of public management of water resources. 

At the beginning of 2015 the central executive authori-
ties in the formulation and implementation of state water 

policy in Ukraine is the Ministry of Ecology and Natural 

Resources of Ukraine and its structural divisions: State 

Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine, 

State Water Resources Agency of Ukraine, State Envi-

ronmental Inspection of Ukraine, State Environmental 

Investment Agency of Ukraine, State Agency for Man-

agement Exclusion Zone Ukraine (Fig. 2). 

Currently in the use, protection and reproduction of 

water resources Water Code of Ukraine defines participa-

tion of central authorities: 
1) Central authorities that provides state policy in the field 

of environmental protection (4 function [Art. 15]); 

2) Central authorities that implement the national policy 

in the field of environmental protection (6 functions 

[Art. 15-1]); 

3) Central authorities that realize state policy of state su-

pervision (control) of protection and rational use of 

water and restoration of water resources (2 functions 

[Art. 15-2]);  

4) Central authorities that realizes state policy in the field 

of water management (24 functions [Art. 16]); 

5) Central authorities that realizes state policy in geologi-
cal exploration and management of mineral resources 

(5 functions [Art. 17]).  

We performed a detailed analysis of the available in 

Water Code competences and tasks for different branches 

and different government agencies for their presence, 

separate or joint implementation. 

Global level 
Legal, executive, advisory bodies of international organizations operating in the field of 

water management 

(Global Water Partnership) 

Local level 

Public and private organizational structures the administrative-territorial basis (city, town, 

village, company) and hydrographic characteristics  

(small river pool, water bodies, water management facility, water management system) 

European integration level  
Legal, executive, advisory bodies of the EU, other organizational structures operating in the 

field of water management 

Cross-border level 
The executive, advisory bodies with the border regions, bodies created to fulfill the pro-

grams, projects, and two multilateral cooperation agreements 

National level (government 

agencies) 

The Cabinet of Ministers of Ukraine, 

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 

The State Water Resources Agency of Ukraine and other 

Inter-regional (basin) level 
Public and private organizational structures the administrative-territorial basis (region) and 

hydrographic characteristics (large river basins) 

Regional (subbasin) level 
Public and private organizational structures 

the administrative-territorial basis (provincial, district) and hydrographic characteristics (av-

erage river basins, some of the great river basin) 
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Fig. 2. System central authorities of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine 

 

The content of the powers of public authorities in the field 

of management of water resources revealed at 42 tasks. 

All representative bodies (the Verkhovna Rada of the 

Autonomous Republic of Crimea to village, town, city 

and district councils in cities) generally mentioned 38 

times in the 16 tasks (functions) that they perform indi-
vidually or jointly. All executive power (Cabinet of Min-

isters of Ukraine, central executive bodies, regional ad-

ministrations, Kyiv and Sevastopol city administrations 

and executive Crimea) generally mentioned 67 times in 

the performance of 41 tasks. The analysis of the powers 

showed that their performance attracted a large number of 

central governments, and they focus on the upper levels of 

government and not delegated to lower levels of govern-

ment, especially at the level of local government.  

The most widely deployed structural units of the cen-

tral executive power in Ukraine on interregional and re-

gional levels in the management of water resources is the 
organizational structure of the State Water Resources 

Agency of Ukraine. This is the main agency and has to-

day an extensive organizational structure of institutions, 

organizations, companies and performs most tasks in wa-

ter management on interregional and regional level. Ac-

cording to the Statute of State Water Resources Agency 

of Ukraine, it is the central body of executive power 

which - "realizes state policy in the field of water man-

agement and land reclamation hydraulic engineering, 

management, use and reproduction of surface water".  

In the main tasks of State Water Resources Agency of 
Ukraine the sphere of "management, use and reproduction 

of surface water" among the tasks is the first priority: 1) 

implementation of state policy in the field of manage-

ment, use and reproduction of surface water resources, 

development of water management and land reclamation 

and operation of public water management facilities inte-

grated setting, inter-farm irrigation and drainage systems; 

2) make proposals to ensure public policy in the field of 

water management and hydraulic land reclamation, man-

agement, use and reproduction of surface water resources. 

According to the Statute of State Water Resources 

Agency of Ukraine perform 52 tasks, and the by the Wa-

ter Code - 24 function, which turns it into a complex, 

branched structure with a large number of industrial and 
sectoral objectives in the areas of land reclamation, and 

operation of plants, water distribution, water supply etc., 

which reduces the efficiency of administrative work. In 

Ukraine is "administrative" approach to water resources 

management, which manifests itself in symbiosis part of 

the basin and the administrative-territorial approach and 

that is why management of water resources system in 

Ukraine is insufficiently effective in comparison with 

other countries, including the European [3]. 

The analysis of the organizational support of public 

management of water resources indicates parallelism (du-

plication) of certain functions to manage, use, protection 
and restoration of water resources by basin departments 

and regional offices, their subordinated institutions. These 

require a need of detailed analysis of the reasons for this 

situation and eliminate duplication at the regional and 

national levels. 

Conclusions. Ukraine is among the European countries 

that are the least provided with water. By the standards of 

the UN Commission the amount of water per person must 

constitute at least 1.7 thousand m3 per year, in Ukraine this 

indicator is 0.57 thousand m3. The territorial concentration 

of stocks of water resources is not in line with the need for 
these regional economic complexes. Most concentrated of 

water is in the rivers of Danube basin where the need is less 

than 5% of their total reserves. The shortest supply of water 

resources is in industrial areas (Donbas and Kryvyy Rih), 

Crimea where the largest consumers of water. The system 

of water management in Ukraine complicated implementa-

tion of basin principle not complete organizational support 

governance needs improvement and reform.  
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Анотація. У статті досліджується роль політичних партій у механізмі взаємодії місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування на прикладі Полтавської області у 2010 – 2015 рр. Охарактеризовані основні ситуації впливу 
політичних партій на місцеву владу. Запропоновані моделі взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органа-
ми виконавчої влади через призму політичних партій. 
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Вступ. Політичні партії займають важливе місце в 
механізмі взаємодії органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування. За два десятиліття 
державної незалежності України відбулася трансфор-
мація значення політичних партій. На регіональному 
рівні характерне відносне політичне різноманіття та 
існування партій з регіональним впливом.  

Актуальність дослідження полягає у необхідності 
розробки моделей взаємодії політичних партій з міс-
цевими органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування. Роль політичних партій у міс-
цевій політиці поступово зростає. У 2006 р. зроблено 
спробу партизації регіональної політики шляхом орі-
єнтації на пропорційну виборчу систему на місцевих 
виборах. Прийнятий у першому читанні 18 червня 
2015 р. Верховною Радою Закон «Про місцеві вибо-
ри» передбачає повернення до пропорційної виборчої 
системи [1]. Проект змін до Конституції України, 
який нині розробляється, посилює роль органів місце-
вого самоврядування, зокрема шляхом створення їх 
виконавчих комітетів на обласному та районному рів-
нях. Однак після реформи зберігаються місцеві орга-
ни виконавчої влади, які змінюються функціонально 
(отримують контрольно-наглядові функції), таким 
чином проблема взаємодії між ними зберігається. 

Діяльність партій на місцевому рівні потребує ви-
вчення для розуміння механізмів їх взаємодії та виро-
блення рекомендацій для посилення впливу грома-
дянського суспільства. Місцеві партійні осередки ма-
ють певний ступінь свободи у діяльності, що проявля-
ється в рішеннях відповідних органів.  

Короткий огляд публікацій за темою. Питаннями 
функціонування політичних партій займалися М. Дю-
верже, Д. Сарторі, А. Лейпхарт, Р. Міхельс, Р. Таагапе-
ра, Т. Кузьо, А. Зельницький, П. Удовенко, Ю. Шведа, 
А. Романюк, М. Кармазіна, Т. Бевз, О. Фісун, С. Топа-
лова, В. Литвин, В. Бортніков, М. Примуш, В. Яблон-
ський, Е. Афонін, В. Лісничий, В. Кафарський, Л. Кор-
мич, А. Пахарєв та ін. Проблеми політичних партій як 
суб’єктів формування органів місцевої влади, регіона-
льних еліт досліджували Е. Шоу, Д. Мун, Х. Братберг, 
П. ван Хоутен, Д. Хопкін, В. Кампо, М. Лендьєл, С. Ко-
нончук, Б. Райковський, Т. Болбат, О. Кукарцев, С. Бе-
лашко та ін., серед російських дослідників – Г. Голо-
сов, В. Гельман, П. Панов. 

Метою статті є аналіз місця політичних партій у 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Часовими рамками дослі-
дження є 201 – 2015 рр. Аналіз здійснено на прикладі 

Полтавської області, враховуючи низку її економічних 
та соціально-політичних характеристик. Це область з 
розвиненими як аграрним сектором, так і промисловіс-
тю, яка зосереджена в кількох центрах, складною соці-
альною структурою населення, У місцевому політику-
мі представлений широкий спектр політичних партій, 
при цьому жодна не має явної переваги над іншими з 
точки зору популярності серед мешканців області в 
цілому. 

Результати та їх оцінка. Систему органів місцевої 
влади та місцевих органів державної влади закріплено 
Законами від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та від 09.04.1999 № 586-
XIV «Про місцеві державні адміністрації». Її склада-
ють, зокрема, місцеві ради, місцеві державні адмініст-
рації та територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування 
існують на трьох рівнях – первинному (сільська, се-
лищна, міська рада), районному, обласному. У селах, 
селищах, містах функціонують виконавчі органи рад – 
виконкоми. Районні та обласні ради не мають власних 
виконавчих органів. Місцеві державні адміністрації 
функціонують на рівні, зокрема, областей, районів, 
міста Києва. Районні та обласні ради делегують держ-
адміністраціям свої повноваження та здійснюють ко-
нтроль за їх виконанням. Сільським, селищним та 
міським виконкомам делегуються повноваження ор-
ганів державної влади.  

Така модель стала результатом політико-юридично-
го компромісу 1995-1996 рр. В процесі розробки та 
прийняття Конституції парламент не погодився з про-
позицією Президента України ліквідувати обласні та 
районні ради, але пішов на створення місцевих держ-
адміністрацій на цих рівнях та ліквідацію виконавчих 
органів рад, передачу держадміністраціям повноважень 
місцевого самоврядування. Ради зберегли можливість 
впливу на регіональну політику, що зумовило плюралі-
стичний вплив на взаємодію органів влади [2, с. 212], 
зокрема, вплив партійних розкладів у місцевому полі-
тикумі на діяльність місцевих органів державної влади. 

З точки зору співвідношення партійної приналеж-
ності керівництва місцевих органів державної влади 
та партійних розкладів у місцевих радах Полтавська 
область у 2010-2015 рр. продемонструвала кілька ва-
ріантів.  

Перший демонструє взаємодія Полтавської обласної 
державної адміністрації та Полтавської обласної ради. 
Після президентських виборів 2010 р. оновилося керів-
ництво держадміністрацій в Полтавській області. Голо-
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вою Полтавської облдержадміністрації призначено О. 
Удовіченка (Партія регіонів), голову обласної ради з 
2006 р. [5]. Представники Партії регіонів призначені на 
посади заступників голови облдержадміністрації.  

Вибори до місцевих рад у 2010 р. проходили за змі-
шаною (мажоритарно-пропорційною) виборчою сис-
темою. На виборах до Полтавської обласної ради пере-
вагу отримала Партія регіонів – 56 депутатів з 120. Інші 
результати: ВО «Батьківщина» – 19; «Совість України» 
– 10; Фронт Змін – 8; КПУ – 7; СПУ – 7; «Сильна Укра-
їна» – 6; Народна партія – 3; Наша Україна – 2; УНП – 
1; Селянська партія України – 1 [3, с. 1]. 

Ситуацію, що склалася, можна умовно назвати си-
туацією коаліції. Наявна партія, представники якої 
очолюють місцеві органи державної влади та яка 
отримала перевагу на виборах, але не має одноосібної 
більшості. Функціонує коаліція кількох партій на чолі 
з партією, яка має відносну більшість. У Полтавській 
обласній раді коаліція на чолі з Партією регіонів існу-
вала у 2010 – 2012 рр. Її союзниками по коаліції були 
«Сильна Україна», КПУ та СПУ. Проте чітке розме-
жування між коаліцією та опозицією відсутнє. Спе-
цифічним для Полтавської області було те, що часто 
рішення, які ініціювали Партія регіонів та коаліція, 
зокрема й керівництво облдержадміністрації, підтри-
мували депутати від опозиційних фракцій (ВО «Бать-
ківщина», Фронт змін). Головою облради було обрано 
І. Момота (Партія регіонів) більшістю у 103 голоси, 
що говорить про голосування опозиційних партій за 
кандидата від Партії регіонів. Заступниками голови 
обласної ради обрано В. Онищенка (Партія регіонів) 
та В. Марченка (ВО «Батьківщина») [7]. Це підтвер-
джує і голосування за проект обласного бюджету 
2011 р., прийнятого більшістю у 89 голосів [8].  

За умов відсутності абсолютної більшості однієї 
партії, потреби у залученні до підтримки рішень ради 
опозиційними фракціями необхідність збереження 
лояльних відносин між державною адміністрацією та 
місцевою радою, впливу адміністрації на рішення 
ради потребує особистої присутності керівництва об-
ласної держаждміністрації. У 2010 р. депутатами обл-
ради стали голова облдержадміністрації (О. Удовіче-
нко) та його заступники (В. Животенко, В. Пархомен-
ко, Б. Галушко, В.  Онищенко). 

Ще один сценарій простежується у взаємодії облас-
ної державної адміністрації та Полтавської міської ра-
ди. У 2010 р. на виборах до міської ради абсолютну 
більшість отримала партія «Совість України» – 36 ман-
датів з 50. У 24 з 25 мажоритарних округів перемогли 
кандидати від цієї партії [4]. На виборах міського голо-
ви Полтави переміг також кандидат від неї О. Мамай, 
набравши 61,64% голосів. 

Однак напередодні виборів підтримку О. Мамаю, 
кандидату на посаду міського голови, висловила місь-
ка Партія регіонів та голова обласного осередку пар-
тії, керівник облдержадміністрації О. Удовіченко [6], 
а секретарем міської ради обрано представника Партії 
регіонів О. Деркач. У 2012 р. О. Мамай офіційно 
вступив до Партії регіонів, але «Совість України» в 
міській раді продовжила функціонувати, зберігаючи 
більшість. Після самоліквідації місцевого осередку 
Партії регіонів на початку 2014 р. «Совість України» 
продовжила діяльність, готуючись до місцевих вибо-
рів 2015 р. у Полтаві.  

Отже, у місцевій раді більшість мала партія з регіона-
льним впливом, яку підтримувало керівництво облас-
ної держадміністрації та партія, яку це керівництво 
представляло. Регіональна партія не була опозицій-
ною до останньої, але й не декларувала союзницьких 
відносин з нею (як це робила, наприклад, «Сильна 
Україна»). Таким чином, ознаками цього сценарію є: 
концентрований вплив на регіональному рівні (часто 
в межах виборчих округів); зв’язок з місцевими елі-
тами та представництво їх інтересів; формальна неза-
лежність від домінуючої партії, наявність певного 
ступеня фактичної незалежності. 

Наступний сценарій демонструє взаємодія обласної 
державної адміністрації та обласної ради у 2012 – 
2014 рр. У 2012 р. партія «Сильна Україна» об’єднуєть-
ся з Партією регіонів. Голову фракції «Сильної Украї-
ни» в облраді було призначено заступником голови 
облдержадміністрації, а депутати фракції в облраді 
входять до складу фракції Партії регіонів [9]. Партія 
регіонів отримує більшість у 63 голоси. Отже, одна 
партія об’єднує контроль над органом місцевого само-
врядування та місцевим органом виконавчої влади. 
Отже, ознаками даного сценарію є: кореляція між бі-
льшістю однієї партії у раді та її представництвом у 
місцевих органах виконавчої влади, відсутність сильної 
опозиції на регіональному рівні. Водночас керівники 
облдержадміністрації залишаються депутатами облас-
ної ради. Одне з можливих пояснень цього полягає, з 
одного боку, у неоднорідності самої партії більшості, 
наявності у ній кількох груп впливу, з іншого – залеж-
ності керівництва облдержадміністрації від централь-
ної влади. Тобто присутність керівництва ОДА у міс-
цевій раді потрібна як для збереження його впливу на 
фракцію партії більшості та раду в цілому, так і як до-
даткова гарантія свого політичного майбутнього на 
випадок конфліктів у місцевій партійній організації.  

Ще один сценарій демонструє політичний процес у 
2014 – 2015 рр. Після самоліквідації обласної органі-
зації Партії регіонів у 2014 р. та відставки регіоналів з 
керівних посад у Полтавській облраді відбулося пе-
реформатування політичних сил. Колишні члени ПР 
створили кілька депутатських груп. Головою облради 
було обрано П. Ворону, голову фракції УДАР, яка у 
березні 2013 р. нараховувала лише трьох депутатів, а 
у травні 2015 р. – чотирьох. Головою облдержадмініс-
трації 2 березня 2014 р. було призначено В. Бугайчука 
(ВО «Свобода), а з грудня 2014 р. – В. Головка, члена 
Народного фронту [10, с. 62], тобто партії, яка взагалі 
не мала власної фракції. Заступниками В. Бугайчука 
були представники УДАРу, ВО «Батьківщина» та ВО 
«Свобода» [11], В. Головка – УДАРу, ВО «Батьків-
щина» та Блоку Петра Порошенка [12].  

Отже, як у адміністрації, так і у раді існує поліпар-
тійність. Жодна партія не має більшості у обласній 
раді. При цьому більшості не має й коаліція партій, 
представники якої очолюють державну адміністра-
цію. Більшість утворюється ситуативно – в залежності 
від питання, яке голосують. Така ситуація має спільні 
риси з першою з описаних нами моделей – моделлю 
коаліції, але суттєвою відмінністю є відсутність партії 
з контрольним пакетом голосів. Головою облради, в 
такому разі, може стати представник кількісно незна-
чної фракції, який повинен рахуватися з інтересами 
інших партій і має відносну свободу дій. 
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Висновки. Таким чином, проведений аналіз дає нам 
змогу виділити чотири моделі взаємодії органів міс-
цевого самоврядування з місцевими органами вико-
навчої влади через призму політичних партій: форму-
вання коаліції навколо партії, що має відносну біль-
шість та очолює державну адміністрацію; партія з ре-
гіональним впливом фактично підтримує партію ке-
рівництва органів виконавчої влади, але публічно цьо-
го не декларує; партійність більшості ради та керів-
ництва держадміністрації співпадає; відсутність ста-

лої абсолютної більшості та ситуативна більшість у 
раді. Моделі є динамічними та реагують на поточну 
ситуацію – на протязі існування однієї ради може іс-
нувати кілька моделей. Так на обласному рівні у Пол-
тавській області за час діяльності ради однієї каденції 
змінилося три моделі. Така зміна відбувається під 
впливом різних факторів, зокрема, зміни політичної 
ситуації на національному рівні, партійних домовле-
ностей, національного та місцевого масштабу, впливу 
місцевих політичних еліт.  
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Abstract. In the article is examined the role of political parties in the mechanism of interaction between local bodies of executive 
power and local authorities on the example of Poltava region in the period of 2010 - 2015 years. There are basic situations of the 
influence of political parties on the local authority characterized. The article contains suggestions on the models of the interaction of 
local authorities with the local bodies of executive power through the prism of political parties. 
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Анотація: Проаналізовано основні напрямки розуміння права представниками Франкфуртської школи. Сутність феномену 
права розкривається у трьох ключових аспектах – рівність, свобода і справедливість. Простежується тенденція повернення 
до теорії природного права як частини соціальної реальності, прагнення до справедливості як гармонії. 
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Філософські вчення, в цілому, та філософські тракту-

вання права, зокрема, продовжують надавати помітний 

імпульс розвитку соціально-гуманітарному знанню, в 

т.ч. й новим політологічним підходам та концепціям. У 

ХХ ст. значна частина великих мислителів піддали пе-

регляду класичну модель праворозуміння. Після Ос-

венціма видалося неможливим подальше панування 

моделі формальних норм, що підтримувалось владою і 

заважало людині реалізовувати свою екзистенцію. З 
розвитком суспільно-політичних відносин, міжнарод-

них домовленостей відбулося й суттєве оновлення сус-

пільствознавства, юридичної науки, вдосконалення їх 

методологічних підходів, категоріального апарату, на-

прямів аналізу, розширення наукових поглядів на пра-

во, політику, мораль, свободу, філософських тлумачень 

співвідношення права і закону тощо. Протест проти 

формалізму яскраво відобразився у діяльності та твор-

чій спадщині теоретиків Франкфуртської школи. 

Зазвичай, у пошуках відповідей на складний ком-

плекс проблем політики та права, сучасні науковці 

рідше звертаються до напрацювань представників 
згаданої критичної теорії. Незначна роль відводиться 

ідейній течії неомарксистів й в енциклопедичній чи 

навчально-методичній літературі, присвяченій філо-

софсько-правовим проблемам [див. напр. 4; 5; 7; 8]. 

Разом з тим, ще на зорі незалежності автори відомої 

«Політології посткомунізму» звернули нашу увагу на 

те, що в умовах демократичного транзиту складається 

нагальна потреба проекзаменувати фундаментальні 

передумови, поняття і теорії сучасної політичної нау-

ки, осмислити природу та різноманітні форми полі-

тичного життя. Політика, право, держава, мораль, 
етика – ці інститути спільного життя людей опинили-

ся у фокусі філософського пошуку, зміни смислових 

орієнтирів. Видимі зрушення у визначенні централь-

ної предметної сфери філософського мислення мають 

таке саме принципове значення, як орієнтація філосо-

фії, починаючи з Нового часу, на норми та ідеали на-

уково-природничого пізнання, канони й правила по-

яснення природи, вироблені математичним експери-

ментальним природо знавством, у тому числі й у га-

лузі науки про суспільство [1, с. 15].  

Франкфуртська школа є оригінальним, цікавим і ма-

сштабним феноменом сучасної філософії, до якої зачи-
слені такі видатні мислителі, як Теодор Адорно (1903-

1969), Макс Хоркхаймер (1895-1973), Герберт Маркузе 

(1898-1979), Ерік Фромм (1900-1980), Вальтер Бенья-

мін (1892-1940), Юрген Хабермас (1929 р.н.). Почерп-

нувши натхнення з літературознавства, лінгвістики, 

теорії музики, архітектури, постмодерне трактування 

соціально-політичних чи правових проблем теоретика-

ми цього напрямку не було та й не могло бути однако-

вим. Втім у працях цих дослідників ясно відстежується 

тенденція повернення до природного права як частини 

соціальної реальності, правова думка інтерсуб'єктивіст-

ського типу. Розуміння права висвітлюється у нових 

підходах. Увага тут акцентується на ціннісно-ідеальній 

реальності права, що є умовою прагнення людей до 
справедливості як гармонії. 

Ключову аргументацію нового праворозуміння те-

оретики Франкфуртської школи черпали з критики 

існуючих правових систем та суспільств. Зокрема 

суттєве значення для формування політико-правової 

проблематики постмодернізму мала робота Т. Адорно 

і М. Хоркхаймер «Діалектика Просвітництва» (1944 р.) 

[10], у якій йшлося про особливості епохи модерну, 

що беруть витоки з XVIII ст. Серед основних устано-

вок Просвітництва вчені називають віру в розум, іс-

нування суб'єкта і «об’єктивної реальності» (природ-

ної і соціальної), яку індивід може пізнати за допомо-
гою розуму, сконструювавши відповідні наукові тео-

рії. Просвітництво прагнуло звільнитися від міфів, 

забобонів, підпорядкування природі і надприродним 

силам, від релігії. На цьому ґрунті й зростає критичне 

ставлення до минулого, віра в прогрес, уявлення про 

те, що попереду на людство чекає постійне вдоскона-

лення і просування до кращого як у соціальній, так і 

моральній сферах. Визначальним для епохи став раці-

оналізм, ефективність, корисність. Ідеї перебудови 

світу на розумних засадах стали підґрунтям суспіль-

ства, що опирається на розвиток науки і техніки і 
впродовж XVIII-XIX ст., і зрештою перетворилось на 

індустріальне. Процес модернізації одночасно був 

процесом секуляризації, в ході якого наука, економі-

ка, право, держава і приватне життя людини вивіль-

нилися з-під опіки релігії [7, с. 180-181]. 

Співзвучно цим міркуванням, між модерном і ан-

тимодерном, звучать роздуми про історію права й 

насильства у праці В. Беньяміна. На думку дослідни-

ка, якщо за державною теорією природного права 

особистість відмовляється від власного насильства на 

користь держави, то це відбувається за припущенням, 

що кожний перед укладанням цієї раціональної угоди, 
чинить за своїм бажанням де-юре насильство, яке де-

факто стоїть під його орудою. Популярна дарвініст-

ська філософія неодноразово демонструвала, який 

малий крок відділяє цю природознавчу догму від ще 

грубішої філософії права, згідно з якою насильство 
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вже тим легітимне, що воно відповідає майже усім 

природним цілям [2]. 

До окресленої проблеми звертався й Г. Маркузе. Ві-

домий своїм критичним підходом до дійсності, вчений 

застерігав: у тій мірі, в якій свобода від потреби стає 

реальною можливістю, права і свободи, пов'язані з 

державою, що володіє нижчою продуктивністю, втра-

чають свій колишній зміст. Незалежність думки, авто-

номія і право на політичну опозиційність позбавляють-
ся своєї фундаментальної критичної функції у суспіль-

стві, яке стає все більш здатним задовольнити потреби 

індивідів завдяки відповідному способу їх організації. 

Така держава вправі вимагати прийняття своїх прин-

ципів та інститутів і прагнути звести опозицію до роз-

витку альтернативних напрямків у політиці в межах 

статус кво. В умовах підвищення рівня життя непокора 

системі здається соціально безглуздою [6, с. 90-135].  

У працях Е. Фромма читаємо про суспільство, за-

сноване на експлуатації та обмеженнях незалежності, 

цілісності, критичного мислення і творчого потенціа-

лу людей. Воно не позбавляє своїх громадян всіляких 
задоволень, але найчастіше пропагує ті з них, що га-

льмують, розвивають лінь і пасивність особистості. 

Сучасне суспільство демонструє садистські розваги за 

допомогою засобів масової інформації, які ведуть мо-

ву про злочини, війни, жорстокості. Вже стало прави-

лом: щоб «полегшити своїм воїнам душу» і дати їм 

«право» на знищення противника, їм прищеплюють 

почуття відрази до ворогам, як до «нелюда». Така 

програма будується на сенсаціях, але майже ніколи не 

несе справжню радість, бо радість неможлива без 

свободи, – переконаний вчений. Він також полемізує з 
Г. Маркузе, як політичним радикалом, що підносив 

садизм до однієї з форм вираження прав і свобод лю-

дини. Вільна людина, на думку Е. Фромма, повинна 

мати право на задоволення всіх своїх бажань, якщо це 

приносить їй задоволення. Однак, коли одна людина 

прагне змусити страждати, принизити іншу, це не 

служить відтворенню, несе імпульс придушення жит-

тя, заважає нормальному розвитку. Той, хто керується 

руйнівними потягами, навряд чи може виправдати 

себе тим, що він має право трощити все навколо [9]. 

Дотримується критики Франкфуртської школи від-
носно недоліків сучасного суспільства, місця закону й 

засобів масової комунікації у ньому й німецький вче-

ний Ю. Габермас, який працює над новим проблем-

ним полем досліджень – сферою міжіндивідуальних 

комунікативних відносин та комунікативної дії. Саме 

у межах цього контексту він вирізняє низку нагальних 

проблем, до яких належать питання демократії, прав і 

свобод людини. Власний погляд на проблеми філосо-

фії права викладений ним у роботі «Фактичність і 

значимість. Замітки до теорії дискурсу права і демок-

ратичної правової держави» (1992). Тут людство 

осмислюється крізь призму лінгвістичної комунікації, 
узгодженого сприйняття граматичної структури мови. 

Комунікативна компетенція створює, на думку, вче-

ного, основи етики дискурсу,мовного спілкування, 

необхідні моральні принципи, що визначаються шля-

хом багатосторонніх дискусій і поступового досяг-

нення консенсусу. Вагомим принципом демократич-

ної процедури, способом відтворення суспільством 

самого себе Ю. Габермас називає свободу від нелегі-

тимної влади. Сучасний правовий порядок, напруга 

між позитивністю і легітимністю права, повинні, на 

його думку, забезпечити фактичне взаємне визнання 

громадянами прав один одного, можливість легітима-

ції правових норм, повагу до закону [11].  

Навіть такий короткий екскурс творчою спадщи-

ною теоретиків Франкфуртської школи дозволяє по-

годитися з думкою Г. Демиденко про утвердження 

некласичної моделі осмислення права. Класична мо-
дель спирається на осягнення загальних принципів, не 

пов'язаних з актуальним існування людей і речей. Цей 

метафізичний підхід до надчуттєвих умоглядних фе-

номенів права характеризує інваріанти класичних 

концепцій природного права, що протиставляють два 

плани правової реальності  емпіричний (позитивне 
право) та ідеальний (природне право). Метафізична 

модель певною мірою притаманна й класичному по-

зитивізму, який розглядав владну силу держави як 

метафізичний феномен. Некласичне ж осмислення 

права виключає трансцендентальний план буття і за-

перечує визнання як його єдиного носія моносуб'єкта. 

За реальність визнаються мовна діяльність, комуніка-
ція, де матеріальний та ідеальний плани (як знак і 

значення) тісно пов'язані [5]. У повній мірі до некла-

сичного праворозуміння можна віднести й філософсь-

ку спадщину теоретиків Франкфуртської школи. 

Сутність феномену права прихильниками критичної 

теорії традиційно розкривається у трьох ключових ас-

пектах – право як формальна рівність, як свобода, як 

справедливість. Відродження на новому світоглядному 

рівні доктрини природного права виявилося, передов-

сім, у перегляді концепцій справедливості, поєднанні 

на цьому шляху окремих ідей неокантіанства, аксіоло-
гії, позитивізму, екзистенціалізму, феноменології, ко-

мунітаризму, герменевтики. Щонайкраще цей еклек-

тизм та оригінальність соціально-філософського пошу-

ку описує В. Беньямін. Вчений стверджує, якщо при-

родне право може судити про будь-яке чинне, тільки 

критикуючи його цілі, позитивне судить про кожне 

нове право, спираючись лише на критику його засобів. 

У той час, як справедливість утворює критерій для ці-

лей, законність – для засобів. Ця антитеза жодним чи-

ном не заважає обом школам об’єднатися: справедливі 

цілі можуть досягатися узаконеними засобами, а уза-

конені засоби – вживатися задля справедливих цілей. 
Природне право намагається «виправдати» засоби 

справедливими цілями, позитивне право натомість – 

«гарантувати» справедливість цілей завдяки узаконен-

ню засобів. Ця антиномія виявиться нерозв’язною, як-

що спільне догматичне припущення є хибним, якщо 

узаконені засоби і справедливі цілі знаходяться у не-

розв’язній суперечності. А суперечність не вдасться 

розв’язати, поки цей колообіг доводів триватиме, і не 

буде встановлено незалежних критеріїв, як для узако-

нених засобів, так і для справедливих цілей [2]. 

Феномен справедливості є однією зі центральних 
проблем філософії права. Як відзначає В. Горбатенко, 

принцип справедливості перебуває в тісному взає-

мозв’язку з принципами «права», «законності» і «рів-

ності». Він поширюється як на реально існуючий, так 

і уявний (ідеальний) стан справ у суспільстві, висту-

пає в якості належного (необхідного) імперативу лю-

дини. Із сучасного погляду, справедливість може бути 

44

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



визначена як внутрішня властивість і якість права; 

нормативне поняття моралі, що відіграє значну роль у 

соціально- політичній і правовій свідомості людей; 

соціальна цінність, захищати й культивувати яку в 

умовах демократичного розвитку покликана вся сис-

тема права [4, с. 150-151]. Втім справедливість як 

предмет наукового аналізу постає у різних інтерпре-

таціях, зокрема й у політико-філософських й правни-

чих вченнях теоретиків Франкфуртської школи.  
Поняття права та справедливості Е. Фромм розгля-

дає у контексті проблем «втечі від свободи», прагнен-

ня людини відновити свій зв'язок зі природою, спіль-

нотою і самим собою, зв'язок, що був втрачений у 

непевній гонитві за прогресом. Становлення концепту 

справедливості вчений пов’язує з психологічними 

конструктами помсти. Людина, на думку вченого, 

тоді береться вершити правосуддя, коли втрачає віру, 

коли у жадобі помсти більше не потребує авторитетів. 

При чому, не тільки кровна помста, але і всі форми 

покарання  від найпримітивніших до найдосконалі-

ших  служать lex talionis (закон відплати). Мстивість 
розглядається вченим як глибоко вкорінена та інтен-

сивна пристрасть, пов’язана з тим, що у людини є 

елементарне почуття справедливості, одвічне відчуття 
екзистенційного рівності всіх людей. Влада, за допо-

могою якої одна група утискає і експлуатує іншу гру-

пу, часто формує у експлуатованих садистські нахили. 

І тому, ймовірно, садизм може зникнути лише тоді, 

коли буде усунуто можливість панування одного кла-

су над іншим. Світ ще не знає такого стану і все ж 

створення правового порядку, що спирається на закон 

і відкидає свавілля відносно особистості,  вже крок 
вперед навіть при тому, що такий розвиток відбува-

ється непросто і періодично порушується «в ім'я за-

кону і порядку» [9, с. 203].  

Осуджуючи буржуазне суспільство, М. Хоркхай-

мер і Т. Адорно зауважували, що воно, як і товарооб-
мін, керується принципом еквівалентності, робить 

різнойменне порівнянним, таким, що редукує його до 

абстрактних величин. Те, що не поглинається числа-

ми, вважається ілюзією. Єдність маніпульованого 

колективу полягає у негації кожного одиничного його 

члена. В умовах панування абстрактного, що робить 

все в природі повторюваним, формується натовп як 

тріумф репресивної егалітарності, перетворення рів-

ності прав у безправ'я рівності. Абстрактній самості, 

правовим основам всякого протоколювання і систе-

матизування нічого не протистоїть. Редукція мислен-
ня передбачає застосування примусових санкцій від-

носно світу. Те, що здається тріумфом суб'єктивної 

раціональності, логічного формалізму, купується ці-

ною покірного підпорядкування розуму. Пізнання 

обмежується незмінним повторенням себе ж самого, 

думка тавтологією. Право несе на собі відбиток цієї 
схеми циклу, у якому кожен момент відшкодовує те, 

що йому передує, сприяючи інсталяції боргової зв'яз-

ку в якості закону [10, с. 26-27, 42-43, 79].  

У працях Г. Маркузе справедливість, перш за все, 

постає як шанс альтернативи. Право на остаточну від-

повідь у питанні, які потреби істинні, а які помилкові, 

належить, на думку вченого, самим індивідам. Втім це 
правомірно тільки тоді, коли люди вільні настільки, 

щоб дати власну відповідь. До тих пір, поки вони поз-

бавлені автономії, а їх свідомість  об'єкт навіювання і 
маніпулювання, ця відповідь не може вважатися такою, 

що належить їм самим. Однак з цієї ж причини жодна 

інстанція не уповноважена привласнити собі право 

вирішувати, які потреби слід розвивати і задовольняти. 

Всякий суд, переконаний Г. Маркузе, гідний недовіри. 

Мислитель закликає не втратити шанс зберегти і захис-

тити право, потребу думати й висловлюватися в понят-

тях, відмінних від буденно вживаних. Вчений жахався 

тих вольностей, що переходили у вседозволеність 

(право порушувати спокій, бути потворним і спотво-
рювати навколишнє, виявляти фамільярність, руйнува-

ти прекрасні форми). Не приймав він й організованого 

зусилля відмовляти Іншому. «У розвинених країнах все 

більша частина населення перетворюється на величез-

ну юрбу полонених, при чому полонених не тоталітар-

ним режимом, а вольностями громадянського суспільс-

тва, чиї розваги та блага примушують Іншого розділяти 

їх звуки, зовнішній вигляд і запахи… Зрозуміло, вільне 

суспільство визначається більш фундаментальними 

досягненнями, ніж особиста самостійність. І все ж, від-

сутність такої автономії робить недійсними навіть най-

більш помітні економічні чи політичні свободи»,  пе-

реконаний Г. Маркузе [6, с. 320-321]. 
Ідея справедливості значною мірою сприяє форму-

ванню і розвитку соціально-політичної і філософсько-

правової концепції ліберально-демократичного харак-

теру. Відтак оригінальним варіантом обґрунтування 

справедливості є комунікативна теорія Ю. Габермаса, 

до характерних рис якої вчені відносять відмову від 

побудови онтології права, а також комунікативно-

рефлективну аргументацію у дискурсі права. Норми 

права обґрунтовуються реальною комунікацією проце-

дурного плану. Однак цей дискурс повинен співвідно-

ситися з ідеальною комунікацією (аналог «природного 
права»), котра як регулятивна ідея визначає спрямова-

ність раціонального розуміння норм та слугує критері-

єм для встановлення консенсусу. В основу справедли-

вої правотворчості вчений вкладає такі вимоги: духов-

не розкриття громадян, участь кожного в обговоренні 

змісту й значення справедливості, пошук консенсусу, 

необхідної кооперації, солідарність [3; 11]. 

У переосмисленій філософами тріаді взаємозалеж-

них категорій права, справедливості та насильства від-

стежуються прагнення подолати світоглядно-методо-

логічну односторонність у розумінні правової реально-
сті. Міркування дослідників доносять до нас сенс пра-

ва, що не розчиняється у свідомості суб'єкта чи соціа-

льно-політичному житті, але розглядається як резуль-

тат їх взаємодії. 

В цілому, дослідники творчої спадщини Франкфу-

ртської школи зауважили, що проблему «людина  

суспільство  влада  держава  право» філософи роз-
глядали у комплексі, використовуючи для її вирішен-

ня можливості не тільки юридичних чи політичних, 

але й інших суспільних і природничих наук (філосо-

фії, соціології, культурології, психології та антропо-

логії). Навіть найбільші політичні явища трактувалися 

вченими крізь призму багатогранності, міждисциплі-

нарності. Поза цим фундаментальним витоком немає 

категорій чи питань, які потребують пояснення. Помі-
тного розвитку досяг соціологізм як спосіб розгляду 

права виключно в соціальному контексті. Право роз-
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глядається не як статичний набір норм, а як процес, 

соціальна дія. Воно реалізується в процесі тлумачен-

ня, застосування та створення соціальних норм, підк-

ріплених юридичною силою дії, забезпеченої право-

вою санкцією політично організованого суспільства. 

Норми не функціонують автоматично, їх дієвість за-

лежить від використання та інтерпретації людьми. 

Соціологізм приваблював філософів також критикою 

аналітичних настанов класичної філософії права і тео-
рій суспільного договору [1; 5]. 

Парадигмальна зміна, нова якість філософсько-

правового дискурсу, обґрунтована у працях теорети-

ків Франкфуртської школи, зумовлена зростанням 

ролі індивідуальної екзистенції, творчого початку, 

людської суб'єктивності в політичних процесах, об-

меженням рамок втручання у приватне життя. Право 

управляти іншими, право вбивати, право втручатися, 

руйнувати, користатися привілеями, звинувачувати, 

боротися – такі нові проблемні горизонти праворозу-

міння осмислювалися представниками знаної у світі 

німецької критичної філософії. Загалом мислителі 

посилили аргументи на користь гуманістичної приро-

ди права, його зв'язку з моральними та духовними 

аспектами. Перспективним напрямком подальших 

наукових пошукові у цьому напрямку вважаємо дос-
лідження політико-правової рефлексії, суджень та 

настанов філософів минулого відносно актуальних і в 

наш час дихотомій «право  закон», «право  свавіл-

ля», «людина  влада», «людина  право», «індивід  
держава», універсальних критеріїв права, правової 

системи, політико-правової культури, тощо. 
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three key areas  equality, freedom and justice  is revealed. The tendency of return to the theory of natural law as part of social reality, 

the justice as harmony is determined. 
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Анотація. Проаналізовано особливості мовної політики держави щодо розвитку мов національних меншин. Зазначається, 
що мовна політика є складовою національної політики, яка спрямована на попередження міжнаціональних конфліктів у 
поліетнічній державі. Визначено політичні, правові, соціальні чинники, що впливають на розвиток мов національних мен-
шин. Доведено, що розвиток мов національних меншин є важливим внеском у розбудову держави, що ґрунтується на прин-
ципах демократії та культурного розмаїття в рамках національного суверенітету і територіальної цілісності.  

Ключові слова: національні меншини, державна мова, мови національних меншин, етнополітичні конфлікти, національ-
на ідентичність, етнополітика 

 
Упродовж XX поч. XXI ст. етнічне відродження, активні 
інтеграційні процеси на території Європи сприяли зростанню 
ролі національних меншин. Проблематика національних 
меншин належить до особливо складних та дискусійних пи-
тань. Найчастіше в цій сфері суперечності стосуються таких 
понять як визначення, типології, стану національної свідомо-
сті або ж суті відносин між державою проживання і націона-
льними меншинами. Усе це говорить про те, що не можна 

говорити про одновимірність проблеми національних мен-
шин. Кожна з них має свою історію, властиві тільки їй про-
блеми, і тому питання національних меншин слід трактувати 
в широкому контексті – як внутрішньому, так і міжнародно-
му. Варто зауважити, що в ґенезу національних меншин ляг-
ло багато взаємодоповнюваних факторів, передусім, це істо-
ричні, політичні та економічні обумовлення. Також слід за-
уважити, що проблема розвитку національних меншин є од-

ним з головних компонентів демократичної максими, яка 
використовується міжнародними організаціями та спільнота-
ми щодо оцінки рівня демократії у в тій чи іншій державі. 

Демографічна, політична і організаційна сили національ-
них меншин є різними, адже одні з них утворюють маленькі 
локальні громади, а інші відіграють важливу роль у суспіль-
стві. Найчастіше умови існування окремих національних 
меншин визначають відносини між більшістю суспільства 

та меншинами. Обидві ці групи можуть існувати або у стані 
неприйняття чи ворожості, або демонструвати взаємну то-
лерантність і доброзичливість. Також можливі проміжні 
стани, скажімо, коли стосунки не є ворожі, але етнічні гру-
пи ізольовані, байдужі, не сприймають одна одну або ж 
співпрацюють тільки за необхідності. Перехід від однієї 
фази до іншої завжди вимагає згоди, а погіршитися співіс-
нування може дуже швидко, часто під впливом несподіва-

них подій, які дошкуляють обом спільнотам. 
Актуальність дослідження зумовлена і тим, що сучасна 

етнополітична ситуація як в Україні так і країнах Східної 
Європи характеризується підвищенням ролі національного 
фактора в суспільно-політичному житті держави, зокрема, 
відбувається зростання національної самосвідомості етнічних 
груп; політизація етнічних груп та її вплив на посилення вза-
ємозв'язку між політичною та міжетнічною стабільністю; 
консолідація етнічних груп навколо державотворчих проце-

сів; інтеграція національних меншин у внутрішньодержавні 
процеси. Застосування єдиних критеріїв та юридичних норм 
для різних держав може бути пов’язане із багатьма усклад-
неннями, оскільки проблема національних меншин завжди 
конкретна, навіть тоді, коли мова йде про окрему національну 
групу, яка розселена у багатьох країнах, або ж про різні наці-
ональні групи, які проживають в межах однієї держави.  

У науковій політологічній літературі вивчення питань 

мовної політики щодо національних меншин є малодослі-
дженим та дискусійним. Основна увага науковців приділя-

ється аналізу правових основ захисту мов національних 
меншин, історичних аспектів мовної політики, однак мало-
дослідженими є політичні аспекти захисту мови національ-
них меншин, вивчення іноземного досвіду щодо врегулю-
вання даного питання.  

Серед українських дослідників особлива увага у вивченні 
даної проблеми приділяється у працях таких науковців як 
Варзар І.М., Євтух О., Крисаченко В.С., Кресіна І., Котиго-

ренко В., Мазука Л., Нагорна Л., Рябчук М., Тищенко Ю., 
Шпорлюк Р., Ющук Ю. та ін. Також актуальними є і праці 
зарубіжних науковців – Б.Андерсона, Р. Брюбейкера, В. Ким-
лічки, Е. Лейпхарта, Е. Сміта та ін.  

Мета дослідження – на основі зарубіжного та українсь-
кого досвіду проаналізувати проблему розвитку мов націо-
нальних меншин. 

Входження України у світове співтовариство неможливе 

без вирішення етнополітичних питань відповідно до стандар-
тів демократичної держави. Європейський Союз сформулю-
вав зобов’язання стосовно запровадження механізмів "захис-
ту меншин" у країнах-кандидатах, що стало однією з умов 
членства в ЄС. У 2004 року в ЄС зареєстровано 23 офіційних 
мови, використовуються 60 мов і представлено 190 етнічних 
меншин [1, с. 87]. Важливу роль для розвитку національних 
меншин відіграє мовна політика, яка є частиною національної 

політики, органічною складовою певного політичного курсу 
держави.  

Мова національних меншин є потужним чинником етні-
чної консолідації. Сьогодні проблему національних меншин 
найчастіше науковці розглядають із точки зору прав люди-
ни, у контексті дотримання конституційних прав національ-
них меншин в цілому, а також з точки зору впливу націона-
льних меншин на збереження політичної стабільності в 

державі. Досвід показує, що права національних меншин у 
різних країнах можуть бути забезпечені шляхом прийняття 
внутрішніх конституційних законів (Іспанія), або в спеціа-
льних формах автономії (Італія), або в такій державно-
правовій формі, як федерація чи конфедерація (Бельгія, 
Швейцарія). Проте спільним знаменником для врегулюван-
ня будь-яких форм відносин є максимальний розвиток де-
мократії та громадянського суспільства. 

Відповідно до міжнародних норм, для того, щоб націо-

нальні меншини інтегрувались у внутрішньополітичну сис-
тему держави проживання, передбачено такі умови: право 
меншини на існування як окремої національної групи; право 
на розвиток та публічне користування здобутками власної 
культури та офіційне використання рідної мови; право на 
освіту рідною мовою; право на політичне представництво в 
органах, які визначають політику держави, як на виконав-
чому, так і законодавчому рівнях з делегуванням до цих 

органів власних кандидатів.  
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Аналізуючи питання національних меншин, політологи 
переважно розглядали механізми функціонування етнічного 
регіону як політичної спільноти: типи та форми участі наці-

ональних меншин у політичному процесі державотворення, 
електоральні стратегії етнічних партій, феномен політичної 
мобілізації національних меншин тощо. Варто також заува-
жити, що феномен етнічного регіону як політичної спільно-
ти має два аспекти: об’єднання представників національних 
меншин у певні угруповання та їхня діяльність на інститу-
ційному рівні; формування політичної культури. Практично 
всі національні рухи етнічних регіонів сконцентровані на 

питанні збереження культурної самобутності, і однією з 
умов забезпечення цієї самобутності вважають збереження 
рідної мови. Роль держави в етнополітичних процесах за-
лишається ключовою, адже завдання держави – вироблення 
механізмів досягнення балансу інтересів і стабільності сус-
пільства; це насамперед цілеспрямована діяльність держави 
й етносів (або їх представників в особі партій, рухів, етное-
літ), спрямована на досягнення стабільності багатонаціона-

льного суспільства.  
Сьогодні міжнародне право оперує такими мовними ка-

тегоріями як «регіональна мова», «мова національних мен-
шин» та «офіційна мова». Кожна держава приймає для себе 
та визначає ті мови, які застосовуються в країні. Україна, 
ратифікувавши Європейську Хартію регіональних мов або 
мов меншин [3], визначила мови національних меншин, 
однак не визначала регіональні, оскільки в Конституції 

України жодної згадки про регіональні мови нема. Проте у 
2005-2007 рр. в Україні обласні та районні ради почали за-
проваджувати регіональні мови. Зокрема, місцеві ради До-
нецької, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Лугансь-
кої областей, а також Харкова, Севастополя, Дніпропетров-
ська, Донецька й Луганська прийняли рішення про надання 
на своїх територіях російській мові статусу регіональної. 
Фактично ж йшлося про те, що російська мова має замінити 
українську як мову діловодства та документації. Проте слід 

виходити з того, що відповідно до положень Хартії, надава-
ти мові певний статус можуть лише органи центральної 
влади. Саме центральна влада України визначає, яка мова та 
в якому регіоні потребує надання певного статусу. В ре-
зультаті, суди загальної юрисдикції скасували дані рішення, 
бо поняття "регіональна мова" не правове в Україні.  

Більшість дослідників єдині в тому, що надання російсь-
кій мові статусу регіональної сприяє роз’єднанню громадян 

України за мовним принципом, створенню «російської 
України» на противагу «українській Україні», що є загро-
зою для політичної єдності держави. У Європейській хартії 
регіональних мов та національних меншин зазначається, що 
"регіональні мови" повинні відповідати наступним критері-
ям: традиційно використовуватися на певній території гро-
мадянами цієї держави, які є національною меншиною на 
території даної держави; мати істотні відмінності від офі-

ційного /державної мови [3, с. 49]  
Дані останнього перепису показують, що українську мо-

ву у 2001 р. вважали рідною 67,5% населення України, що 
на 2,8 відсоткових пункти більше, ніж за даними перепису 
1989 року. Російську мову визначили як рідну 29,6% насе-
лення, у порівнянні з минулим переписом населення цей 
показник знизився на 3,2 відсоткових пункти. Частка інших 
мов, які були вказані в якості рідної, за міжпереписний пе-

ріод збільшилася на 0,4 відсоткових пункти і становила 
2,9%. Окрім етнічних українців, українську, за даними пе-
репису, вважає рідною така частка інших етнічних груп 
України: 71% поляків, понад 22% німців, понад 21% цига-
нів, 17,5% білорусів, понад 13% євреїв, близько 11% молда-
ван. Росіяни в цьому переліку – на 14 місці з 3,9% тих, хто 
визнав українську мову рідною. Російську мову серед неро-
сіян рідною вважає найбільший відсоток греків – 88,5%. За 

ними йдуть: євреї – 83%, німці – біля 65%, білоруси – 
62,5%, татари – біля 59%, грузини – понад 54%, вірмени – 

понад 43%, азербайджанці – біля 38%, болгари – понад 30%, 
гагаузи – близько 28%, молдавани – близько 18%, поляки – 
близько 16%, українці – біля 15%, цигани – понад 13% та 

інші [4, с. 34] 
Складність мовної ситуації в Україні полягає в тому, що 

російська мова набула такого ж поширення, що й державна 
мова, а державна мова на певних територіях є мовою мен-
шості населення. Російська є мовою етнічної меншини, але, 
крім цього – мовою спілкування майже половини громадян 
України.  

В Україні довший час спостерігаються розбіжності між 

етнічним походженням та мовною ідентифікацією. Зокрема, 
на Сході 25% етнічних українців, а на Півдні 20% не вва-
жають рідною українську мову, тільки на Заході 96% етніч-
них українців вважають українську мову рідною. Дослі-
дження підтверджують, що на Заході і в Центрі країни (за 
винятком м. Києва і Київської області) етнічна належність, 
рідна мова і вільне володіння нею майже повністю збіга-
ються. Ще більшою проблемою залишається спілкування 

українською мовою – близько 40% мешканців України спі-
лкуються українською мовою, стільки ж – російською і бли-
зько 20% – обома мовами [5, с. 81]. Значне регіональне та 
етномовне протистояння в суспільстві посилило прийняття 
Закону України «Про засади державної мовної політики» 
від 3 липня 2012 р. Негативним було те, що даний закон 
розглядав мову не як одну з найважливіших етнонаціональ-
них ознак, а як територіальну ознаку, що закладає певні 

суспільні суперечності та протистояння. Усвідомлюючи 
деструктивний вплив даного рішення, у лютому 2014 р. 
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про визнання та-
ким, що втратив чинність, Закон України “Про засади дер-
жавної мовної політики ” №5029-VI від 3 липня 2012 р.  

Європейський досвід показує, що регіональні мови мо-
жуть бути в державах, де є етнотериторії. Статус регіональ-
ної мови надається з метою збереження своєрідних рис у 
регіональних діалектах офіційної мови для підтримки мов-

ного розмаїття, з метою збільшення туристичної привабли-
вості або підкреслення культурної самобутності регіону. 
Наприклад, шотландська мова (регіональна мова на терито-
рії королівства Шотландія), фризька мова (регіональна мова 
в королівстві Нідерланди). У багатьох випадках регіональна 
мова не має близької спорідненості з офіційною мовою, 
наприклад, баскська мова (регіональна мова в Іспанії та 
Франції). В окремих випадках офіційна мова однієї держави 

може бути регіональною в сусідніх з ним прикордонних 
регіонах іншої держави в силу тих чи інших історичних 
причин, наприклад, німецька мова (регіональна в провінції 
Південний Тіроль, Італія); угорська мова (регіональна в 
державах Румунія і Словаччина) [1, с. 49]. 

Визнання регіональних мов часто супроводжується де-
мографічними, лінгвістичними і політико-економічними 
проблемами. Наприклад, каталонська мова є єдиною офі-

ційною в невеликій державі Андорра, де її вважають рідною 
30% 85-тисячного населення. Натомість в автономній обла-
сті Каталонія (Королівство Іспанія), де проживає 5 млн. її 
носіїв, вона спочатку отримала регіональний, а нині офіцій-
ний статус поряд з іспанською мовою, з яким каталонський 
досить успішно конкурує через економічну потужність Ка-
талонії в порівнянні з рештою Іспанії.  

Не менш складна ситуація і в Прибалтійському регіоні. 

Так, у Швеції фінська мова визнана регіональною на крайній 
півночі країни, в той час як основна частина її носіїв (в осно-
вному іммігрантів ХХ століття з Фінляндії) проживає на пів-
дні країни. При цьому в самій Фінляндії шведська мова за 
давньою традицією вважається однією з двох офіційних мов 
держави. Нині, однак, вона є рідною для 290 тис. фінів (5,6% 
населення) і фактично давно перетворилася на регіональну 
мову [9, с. 69].  

Світовий досвід свідчить, що у Швейцарії хартія захищає 
італійську та ретороманську мову. Фінляндія використовує 
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хартію для захисту менш поширеної, ніж фінська, другої 
державної мови — шведської. Втім, особливістю цих країн 
є наявність більш як однієї державної мови. 

Вивчаючи ситуацію щодо захисту мов національних мен-
шин в Україні, експерти Дорадчого комітету Рамкової Кон-
венції про захист національних меншин підготували Спеціа-
льний звіт про стан захисту національних меншин в Україні 
за 2014 р. (Страсбург, 2 квітня 2014 року) [2]. Експерти за-
значили, що рівень забезпечення прав меншин в Україні у 
2014 році не змінився. Події останнього часу не позначилися 
на рівнях забезпечення можливості навчатися в освітніх за-

кладах рідною мовою, або можливості для представників 
меншин користуватися рідною або регіональною мовами у 
спілкуванні на офіційному рівні. Також в документі зазначе-
но, що Закон України «Про засади державної мовної політи-
ки» від 3 липня 2012 р був суперечливим з моменту його 
прийняття, оскільки в ньому не була врахована низка критич-
них зауважень, наданих представниками меншин і міжнарод-
ними експертами включно з Венеціанською комісією. Експе-

рти Дорадчого комітету зазначили, що закон про мову може й 
далі поляризувати суспільство навколо мовного питання, і що 
до його ухвалення слід було провести більш масштабні кон-
сультації з представниками всіх меншин. Така оцінка зали-
шається навіть більш актуальною сьогодні, зокрема з огляду 
на дуже серйозні вимоги, які висуваються представниками 
російської меншини. Експерти зазначають, що влада не по-
винна приймати жодних непродуманих змін до мовного за-

конодавства в той момент, коли це може мати дестабілізацій-

ні наслідки. Натомість, влада повинна забезпечити можли-
вість ефективної участі представників меншин в процесі ро-
боти над законопроектом.  

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що мова є носієм ку-
льтурної спадщини певного народу, і ця культурна спадщина 
є результатом єдиного процесу, де ідентичність, приналеж-
ність і спадщина тісно переплітаються. Розвиток мов націо-
нальних меншин у різних країнах Європи є важливим внес-
ком у розбудову держави, що ґрунтується на принципах де-
мократії та культурного розмаїття в рамках національного 
суверенітету і територіальної цілісності. Для консолідації 

нації, для збагачення її культурної спадщини необхідно ви-
вчати і шанувати етномовні меншини, адже вони - складова 
нашої культурної спадщини і національної ідентичності. Та-
кож мова національних меншини, їх історія є загальнокуль-
турною спадщиною, виступають гарантами продовження 
"історії" певної території і презентує культурне надбання 
держави загалом. Розгляд мов національних меншин як ас-
пект їхнього "виживання" є недоречним і безперспективним. 

Зрозуміло, що майбутнє меншини, які втратили свою мову, 
буде трагічним. А тому коректніше розглядати мову меншин 
як носія певної "спадщини", що включає літературу, мистецт-
во, звичаї та ін. Тобто, справедливіше розглядати питання про 
місце мови національних меншин у загальнонаціональному 
контексті. Важливо, аби поняття «мова меншини» співвідно-
силось із етнічною приналежністю з визначеним у національ-
ному законодавстві поняттям національних меншин.  
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The features of the state language policy regarding the development of minority languages 

H.I. Lutsyshyn 
Abstract. The features of linguistic policy of the state are analyzed in the relation of development languages of the national minorities. 

Marked, that a linguistic policy is the constituent of national policy, which is directed on warning of international conflicts in the field of 
a nation-state. Certainly political, economic, social factors, which influence on development of languages of national minorities. Proving 
that development of languages national minorities is important payment in re-erecting of the state which is based on principles of democ-
racy and cultural variety within the framework of national sovereignty and territorial integrity.  

Keywords: national minorities, official language, languages of national minorities, ethnic and political conflicts, national identity, 
ethnic policy 
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Аннотация. В статье проанализированы противоречивые законотворческие процессы становления нормативно-правовых 
актов по децентрализации публичной власти в Украине. В хронологической последовательности в исследовании охаракте-
ризованы законодательные акты по расширению полномочий местных органов власти и децентрализации управления, при-
нятые в Украине в период независимости. Дана периодизация законодательства по децентрализации публичной власти в 
1991 – 2015 гг. 

Ключевые слова: децентрализация, публичная власть, местное самоуправление 

 

Введение. Украина, провозгласив независимость и де-
мократизацию общественно-политической жизни нача-

ла реформирование всех институтов публичной власти, 

в том числе и местного самоуправления. Ключевыми 

составляющими этих реформ является децентрализа-

ция публичный власти и расширение полномочий 

местного самоуправления. Однако, проведение успеш-

ных преобразований невозможно без переосмысления 

и изменения идейного наполнения нормативно-

правовых актов по местному самоуправлению. 

Децентрализация публичной власти на уровне мест-

ного самоуправления на протяжении последнего деся-
тилетия является актуальной темой в Украине. 

Краткий обзор публикаций по теме. Различные 

проблемы децентрализации были рассмотрены в науч-

ных и публицистических работах украинских и зару-

бежных исследователей. Определению сущности де-

централизации уделяли внимание ряд украинских ис-

следователей, а именно: Р. Колышко [10], А. Лелечен-

ко[11], А. Матвиенко[13], М. Харитончук [18] и другие 

учёные. Теоретические вопросы, комплексное понима-

ние организации и деятельности органов публичной 

власти, проанализированы в работах таких украинских 

ученых как О. Лазор [12], А. Трачука [17] и других. 
Среди зарубежных исследователей стоит вспомнить 

европейских ученых Г. Холлиса и К. Плоккера [19], 

Т. Хорвата [1], которые рассмотрели особенности по-

литики децентрализации в Европе. 

Таким образом, анализ научной литературы, пока-

зал, несмотря на довольно значительное количество 

работ посвящённых анализу различных аспектов де-

централизации публичной власти, указную проблему 

вряд ли можно считать полностью изученной. Прове-

дение реформы по децентрализации публичной власти 

в Украине на современном этапе обуславливает необ-
ходимость осмысления и обобщения проблем станов-

ления органов публичной власти в стране. Но исследо-

ваний, в которых охарактеризовано становление зако-

нодательства по децентрализации публичной власти на 

протяжении 1991–2015 гг., кроме статьи Домбровско-

го О. [2], в которой частично рассмотрено формирова-

ние законодательства по децентрализации власти до 

2006 г. нет. 

Целью статьи является характеристика становления 

нормативно-правовой базы по децентрализации пуб-

личной власти в независимой Украине законодатель-

ных периодов. 

Материалы и методы. В ходе исследования в каче-
стве материала были использованы нормативно-пра-

вовые акты по децентрализации публичной власти 

Украины. Для изучения украинского законодательства 

применены методы анализа, индукции, дедукции, син-

теза, обобщения, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, единства логического и исторического.  

Результаты и их обсуждение. Специфической фор-

мой публичной власти является местное самоуправле-

ние. В Украине публичная власть на местах представ-

лена местными органами государственной исполни-

тельной власти и органами местного самоуправления. 
Демократизация украинского общества невозможна 

без законодательного закрепления реформ публичной 

власти. Характерной особенностью нынешнего зако-

нодательства по децентрализации публичной власти в 

Украине значительное влияние оказывают общеевро-

пейские тенденции общественного развития, а также 

политическое и социально-экономические процессы 

внутри страны. 

Законотворческие процессы, направленные на усо-

вершенствование правовых актов по расширению са-

мостоятельности местного самоуправления и децен-

трализации публичной власти в Украине. Специфиче-
ской особенностью этого процесса является то что, во-

первых, становление законодательной базы проходит в 

Украине несистематично, непоследовательно, с огром-

ными трудностями; во-вторых, во многих принятых 

законодательно-нормативных актах полно противоре-

чий и неточностей. Это связано с разными, часто диа-

метрально противоположными мнениями политиков и 

не желанием последних идти на компромисс. 

Весь процесс становления законодательства по де-

централизации власти в Украине в период независимо-

сти можно условно разделить на несколько историче-
ских периодов: 

Первый период (1991–1994 гг.). В первые годы неза-

висимости в украинских политических кругах активно 

обсуждали законопроекты по усовершенствованию 

советских нормативно-правовых актов касающихся 

органов местного самоуправления. Однако, лишь после 

выборов первого Президента Украины 1 декабря 1991 

г. началась реальная работа с внесения изменений, до-

полнений и коррекций украинского законодательства. 

5 марте 1992 г. принят закон «О представителе Пре-

зидента Украины», в котором говорится, что пред-

ставитель Президента Украины является главой мест-
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ной государственной администрации и увольняется с 

должности Президентом Украины [7]. 

14 апреля 1992 г. Президент Украины издал Указ 

«Про положение о местных государственных админи-

страциях», согласно которому местная государствен-

ная администрация является системой органов госу-

дарственной исполнительной власти, образуются соот-

ветствующим Представителем Президента Украины 

или входят в состав администрации по принципу двой-
ного подчинения [16]. 

Этими двумя законодательными актами фактически 

было ликвидировано местную автономию и закреплено 

централизованную власть на местах, т.к. функции 

местной власти осуществляются назначенным сверху 

представителем президента, последнее свидетельствует 

об установлении авторитарного правления на местах. 

Тем не менее, формально в украинском законода-

тельстве сохранился институт самоуправления как ат-

рибут демократического государственного устройства. 

Так, 26 марта 1992 г. Верховная Рада Украины приняла 

новую редакцию закона «О местных Советах народных 
депутатов Украинской ССР и местном самоуправле-

нии» (от 7 декабря 1990 г.), в которой были определе-

ны правовые, финансовые и экономические основы 

местного самоуправления Украины [5]. 

В законе «Про формирования местных органов вла-

сти и самоуправления» от 3 февраля 1994 г. были рас-

пределены полномочия, права и обязанности местного 

самоуправления. Законом к органам местного само-

управления были отнесены сельские, поселковые, рай-

онные, городские, районные в городах и областные 

советы. Председатели этих Советов подчинены Каби-
нету Министров Украины, а также председателю и 

исполнительному комитету Совета высшего уровня [8]. 

24 февраля 1994 г. был принят Закон Украины «Про 

выборы депутатов и председателей сельских, поселко-

вых, районных, городских, районных в городах, об-

ластных Советов», по которому председатели советов 

всех уровней должны избираться всем населением, а не 

назначаться государственной администрацией или пре-

зидентом [3]. 

Таким образом, спустя 4 года после провозглашения 

независимости в Украине восстановлена советская си-
стема власти. Неудачным оказалось желание разграни-

чить полномочия между местной государственной вла-

стью и местным самоуправлением, а также стремление 

решить вопросы финансового обеспечения местного 

самоуправления. Реформы по расширению прав мест-

ного самоуправления столкнулись с сопротивлением 

консервативной части политической элиты Украины, 

которая не хотела терять свои экономические интересы 

и потому стремилась сохранить советскую модель 

управления. 

Для усиления своего влияния над всеми местными 

структурами исполнительной власти новоизбранный 
Президент Украины Леонид Кучма издал 6 августа 

1994 г. указ «Про меры по осуществлению структур-

ных изменений и обеспечения руководства в сфере 

государственной исполнительной власти». Указом 

установлено, что председатели областных, Киевской и 

Севастопольской городских советов, их исполнитель-

ные комитеты подотчетны и подконтрольны Президен-

ту Украины; главы сельских, поселковых, районных, 

районных в городах, городских Советов и их исполни-

тельные комитеты подотчетны и подконтрольны соот-

ветственно главам областных, Киевской и Севасто-

польской городских Советов и через них – Президенту 

Украины [15]. Этот указ противоречил предыдущим 

законодательным актам, так как Президент Украины не 

имел права подчинять себе всенародно выбранных на 

эти должности председателей областных и районных 

советов.  
Второй период 1995–1996 гг. связанный сформиро-

ванием Конституции Украины и закреплением в Ос-

новном Законе понятий централизация и децентрали-

зация. 

Многочисленные политические дискуссии вокруг 

создания проекта Основного закона государства закон-

чились 8 июня 1995 г. подписанием между Верховной 

Радой Украины и Президентом Украины Конституци-

онного договора «Об основных принципах организа-

ции и функционирования государственной власти и 

местного самоуправления в Украине на период до при-

нятия новой Конституции Украины». Этот документ 
был приравнен до Конституции Украины, причем по-

следняя, а также все украинское законодательство не 

должны противоречить Конституционному Договору. 

В седьмом разделе договора «Местные органы госу-

дарственной власти и местное самоуправление» отме-

чено, что территориальной основой местного само-

управления является село (сельсовет), поселок, город. 

Руководители областей назначаются президентом [14], 

что дало Л. Кучме осуществлять тотальный контроль 

над регионами и установить тут централизованную 

власть. На главы государственных администраций воз-
лагается контроль за решения председателей органов 

местного самоуправления.  

26 июня 1996 г. принята Конституция Украины В 

статье 132 впервые по европейскому образцу провоз-

глашены принципы сочетания централизации и децен-

трализации государственной власти в осуществлении 

сбалансированности и социально-экономическом раз-

витии регионов, с учетом их исторических, экономиче-

ских, экологических, географических и демографиче-

ских особенностей, этнических и культурных традиций 

[9]. 
Таким образом, формою самоорганизации свобод-

ных, равноправных граждан Украины стала территори-

альная община, которая долгое время существовала на 

ее территории и имеет глубокие исторические корни в 

традициях украинского народа. Поскольку община 

испокон веков обеспечивала жизнедеятельность укра-

инских сел и городов. Согласно Конституции, община 

обеспечивает реальную возможность гражданам Укра-

ины, самостоятельно реализовать себя в системе поли-

тической власти. 

Третий период (1997–2010 гг.). Имплементация ев-

ропейской Хартии о местном самоуправлении в укра-
инское законодательство. 

Исключительно важна для становления и развития 

классической модели местного самоуправления рати-

фикация Украиной 15 июля 1997 г. международного 

пакта «Европейская хартия местного самоуправления». 

С целью имплементации европейской Хартии 21 мая 

1997 г. был принят Закон Украины «О местном само-

управлении», который определил правовой статус, 
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принципы организации и деятельность местного само-

управления в Украине [4]. 

Следующим шагом в становлении публичной власти 

в Украине стал закон Про Кабинет Министров Украи-

ны» от 7 октября 2010 г. В 39 статье которого говори-

лось, что Кабинет Министров Украины может вносить 

на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты 

законов про предоставление органам местного само-

управления отдельных полномочий органов исполни-
тельной власти [6]. Фактически этим законом устанав-

ливается полная зависимость органов местного само-

управления от Кабинета министров.  

Пятый период 2010–2015 гг. поиск новых моделей 

функционирования органов местного самоуправления 

и принятие законодательных актов по децентрализации 

публичной власти.  

Нерешенность ряда социально-экономических и 

политических проблем привело к обострению кризиса 

в 2013 г. и росту антиправительственных настроений 

в обществе, что привело к смене власти в Украине. 

Новый президент Украины Петр Порошенко сделал 
ряд решительных шагов в сфере проведения политики 

децентрализации публичной власти. 27 сентября 2014 

г. президент Украины Президент Украины представил 

программу «Стратегия реформ 2020», которая вклю-

чает в себя около 60 реформ и специальных про-

грамм, среди ключевых: децентрализация и реформа 

государственного аппарата. Кабинетом Министров 

было принято ряд нормативных актов в сфере децен-

трализации власти распоряжения Кабинета министров 

Украины «Про утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции реформирования местного 

самоуправления и территориальной организации вла-

сти в Украине» (18 июня 2014 г.), «Про внесение из-

менений в план мероприятий по реализации Концеп-

ции реформирования местного самоуправления и тер-

риториальной организации власти в Украине» (8 ап-

реля 2015 г.) проект Закона Украины «О внесении 
изменений в Конституцию Украины и другие. Однако 

большинство реформ негативно воспринято в украин-

ском обществе, особенно на восточном регионе стра-

ны воспринято негативно. Это связано недопонима-

нием большинства украинских граждан политических 

преимуществ децентрализации публичной власти.  

Выводы. Киевский майдан 2013–2014 годов и по-

следующие за ним военные действия на Донбассе ярко 

продемонстрировали острую необходимость:  

1) проведения последовательной реформы по децен-

трализации публичной власти в Украине; 

2) четкое законодательное закрепление широких пол-
номочий органов местного самоуправления; 

3) популяризация среди населения страны политики 

децентрализации публичной власти; 

4) усиление научного интереса к исследованию клас-

сической теории децентрализации, которая нашла 

свое отражение в законодательстве и многочислен-

ных моделей публичного управления в странах ЕС и 

США. 
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Formation of the legislation on decentralization of public power in Ukraine in 1991–2015 years 

E.V. Manuilova 
Abstract. The article analyses the controversial legislative process of becoming legal acts on decentralization of public power in 
Ukraine. In chronological order, the study characterized legislation to empower local authorities and decentralization of management, 
adopted in Ukraine since independence. Dana periodization legislation on decentralization of public power in the 1991–2015 biennium. 
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Анотація. У статті висвітлюється процес формування опозиції до гетьмана І. Виговського та деструктивний вплив Москви 
на спроби гетьманського уряду консолідувати козацьку політичну еліту. Наголошується на різниці політичних культур Мо-
скви та Речі Посполитої, що відобразилось на змісті Гадяцької угоди.  

Ключові слова: опозиція, групи впливу, І. Виговський, гетьманська влада, Гадяцька угода 
 

Розглядаючи механізми взаємодії між гетьманською 

владою та старшинською опозицією за гетьманування 

І. Виговського маємо перш за все означити важливі з 

нашого погляду політичні процеси, які «стартували» 

власне з часу передачі гетьманської булави від Б. Хме-

льницького до його сина Юрія. Мова йде про активіза-

цію політичних груп впливу олігархічного спрямуван-

ня, якщо говорити про козацьку старшину та охлокра-

тичні прояви джерелом яких було низове козацтво, 
козацька «чернь» в т. ч. і Запорізька Січ як консолідо-

ваний та концентрований їх елемент. Суттєвою особ-

ливістю цих владних взаємовідносин стало те, що їх 

суб’єктами виступали ті самі політичні діячі, яких ми 

бачили в часи гетьманства Б. Хмельницького. Найвлу-

чніше специфіку цих процесів описав В. Липинський 

стверджуючи, що і здобутки Хмельниччини й жахіття 

Руїни були витвором одних і тих самих людей. 

Важливою тенденцією, в контексті проблеми кот-

ру ми розглядаємо, стало те, що в середовищі полі-

тичної еліти стали формуватись різноманітні групи 
впливу які за гетьманування Б. Хмельницького час 

від часу заявляли про свою позицію, стосовно того 

чи іншого політичного рішення прийнятого гетьма-

ном. Так було, наприклад, під час та після укладення 

Білоцерківського договору у вересні 1651 р. Значне 

обмеження реєстру, зменшення території, яка згідно 

з договором, залишалася під козацькою юрисдикці-

єю та інші невигідні Війську Запорозькому умови 

спричинили хвилю заворушень проти Б. Хмельниць-

кого. Так, наприклад, в кінці 1651 р. у листі корон-

ного стражника А. Замойського до калуського старо-
сти Я. Замойського так згадується про боротьбу 

українського гетьмана з опозицією: «Хмельницький 

утихомирює … той безлад, – убивство білоцерківсь-

кого полковника, – яке відбулося в Корсуні. Де-кого 

карає. Одначе все ще упирається той корсунський 

полк, який … реєстр не хоче» [1, с. 630]. Це повідо-

млення стосувалося полковника корсунського Лук’я-

на Мозирі. «За наказом гетьмана заколот був приду-

шений, а Мозиря страчений» [2, с. 81]. Виконуючи 

умови Білоцерківського договору Б. Хмельницький у 

січні 1652 р. видав наказ чернігівському полковни-

кові С. Пободайлу про виведення козаків з Чернігів-
ського у Київське воєводство. а ті хто захотів би бу-

нтувати «нехаи о тым вѣдают, же без похибы горлом 

карани будут [3, с. 125]. За повідомленням київсько-

го воєводи А. Кисіля, від 1 травня 1652 р., наслідком 

утихомирення козаків стала «учинена в Прилуках, 

призначена на 7 березня в Чигирині страта змовни-

ків» [1, с. 642]. Під «змовниками» мались на увазі 

Вдовиченко та Бугай, кожен з яких оголосив себе 

«гетьманом». Крім Л. Мозирі, інших опозиціонерів 

як «ініціаторів негайного виступу проти Речі Поспо-

литої полковників М. Гладкого, С. Герасимова та 

кількох сотників старшинська рада присудила до 

смертної кари, і в березні вони були страчені» [4, 

с. 205]. Схожою була реакція частини козацької ста-

ршини на підписання Переяславського договору 

1654 р. Єдності щодо московського протекторату 
над козацькою Україною у рядах старшини не спо-

стерігалося. Про опозицію укладеній у Переяславі 

угоді говорив В. Липинський. Вчений, стверджував, 

що у Кропивнянському та Полтавському полках ко-

заки московських урядників «киями побили», а «ста-

рий полковник Богун, один з найбільше заслужених і 

найбільше поважних провідників повстання, рішуче 

від такої присяги відмовився» [5, с. 34]. Не так одно-

значно, але все-таки ставлять під сумнів одностайне 

схвалення Переяславської угоди вітчизняні історики 

В. Смолій та В. Степанков. Підрахувавши, що на се-
редину лютого 1654 р. московські посланці «прийн-

яли присягу у населення 17 полків», вчені наголо-

шують, що серед загальної кількості тих хто присяг-

нув лише половину складали козаки, при цьому 

«впадає у вічі вкрай мала кількість сіл, мешканці 

яких присягли Росії» [6, с. 454]. 

Оцінюючи пізнішу Віленську угоду 1656 р. В. Смо-

лій та В. Степанков переконані, що «повне ігнорування 

інтересів козацької України, яка на цей час виступала 

рівноправним партнером створеної 1654 р. українсько-

російської конфедерації, зневажання позиції її уряду 
закономірно спричинили негативну реакцію гетьмана 

та старшини…» [6, с. 562]. Водночас на перешкоді реа-

лізації гетьманом Б. Хмельницьким інших геополітич-

них проектів за участю Війська Запорозького стали 

внутрішньополітичні тенденції, що простежувалися в 

останній рік гетьманування Б. Хмельницького та чітко 

проявилися після його смерті. Піддаючи сумніву легі-

тимність передачі влади від Б. Хмельницького до його 

сина Юрія «…але еднак нещасливая зайздрость албо 

хтивость уряду тое справила, же з старшины не один 

того собі зичил уряду…» [7, с. 75] різні групи впливу 

серед старшинської верхівки намагалися отримати  
гетьманську булаву. Відомий історик В. Герасимчук 

досить критично ставився до гетьмана Б. Хмельниць-

кого, а його владу оцінював так: «…а козацький геть-

ман, сей демаґоґ тиран, який спочатку умів свої товпи і 

орди держати в субординації, умів їх змусити шанува-

ти уложені угоди, опісля став ся безсильним, тратив 

йно щораз більше на повазї, тай доходило до сього, що 
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був змушений придушувати бунти, які супроти нього 

самого вибухали» [8, с. 14]. Водночас вчений визнає 

наявність у Б. Хмельницького важливих для політика 

рис характеру: «…нестало незломної енергії чоловіка, 

якого сильною волею все стояло і перед яким все дро-

жало; всї відчували неприсутність сеї сильної руки, яка 

грозою страху вміла держати в карбах субординації 

невироблені і незгідливі елєменти, а найменшу непо-

кірність карала неублаганим мечем інквізитора» [8, 
с. 18].  

В таких складних політичних умовах розпочалося 

гетьманування І. Виговського. Слід сказати, що сам 

спосіб отримання І. Виговським гетьманської булави, 

до сьогодні, оцінюється неоднозначно. Так, наприклад, 

В. Степанков переконаний, що «коли стан здоров’я Б. 

Хмельницького став критичним, І. Виговський і його 

прихильники взяли курс на дискредитацію Ю. Хмель-

ницького, обраного на квітневій раді спадкоємцем ге-

тьманської влади» [9, с. 91]. У науково-популярному 

історичному оповіданні «Выговщина» П. Куліш дії 

старшинської опозиції, очолюваної генеральним писа-
рем І. Виговським, проти гетьмана Ю. Хмельницького 

подає так: «Тымъ-то потай рады козацькои, хытри лю-

де намовылы молодого Хмельныченка, щобъ не брався 

до старшынування надъ поважнымы полковныкамы, бо 

воны того не стерплять и вику йому вкоротять весело-

го» [10, с. 3-4]. У свою чергу знаний вітчизняний істо-

рик Ю. Мицик, ставлячи під сумнів спробу Б. Хмель-

ницького «узаконити спадковість гетьманської влади», 

говорить про останнього, що «… і він несе свою частку 

відповідальності за кризу влади, за небезпечний заро-

док конфлікту, що з’явився у верхньому ешелоні влади 
ще за його життя» [11, с. 36]. З нашої точки зору, саме 

жорстока боротьба за гетьманську булаву, після смерті 

Б. Хмельницького, стала наслідком того, що не було 

встановлено спадковості у володінні владою.  

Серйозним аргументом на користь угоди з Річчю 

Посполитою стало постійне втручання Москви у вну-

трішні справи козацького уряду та підтримка моска-

лями опозиційних І. Виговському козацьких ватажків, 

зокрема М. Пушкаря, як претендента на гетьманську 

булаву. Характеризуючи опозиційну діяльність пол-

тавського полковника, Ю. Мицик пише: «Важко по-
бачити в його діях щось більше, ніж месництво та 

амбітні заміри щодо гетьманської булави» [12, с. 219]. 

З листа ігумена Мгарського монастиря В. Загоровсь-

кого до окольничого Ф. Ртищева відомо про звинува-

чення гетьманом І. Виговським, зокрема князя Г. Ро-

модановського в тому, що останній: «…не только 

непріятелей его Барабаша и иныхъ при себѣ имѣетъ и 

ему не выдаетъ, но и листы поспольство бунтуючіе 

писать позволяетъ» [13, с. 137]. Реагуючи на таке ста-

влення москалів, гетьман І. Виговський деякі козачі 

підрозділи залучив до військових дій проти московсь-

ких військ. Так, наприклад, за повідомленням Рильсь-
кого воєводи Ф. Хитрово: «сотникъ Глуховской Фи-

липъ Уманецъ пошолъ съ Глуховскими Черкасы вой-

ною за твоими государевыми салдаты, которые по-

сланы съ Ондреемъ Дашковымъ къ Городнѣ,…по рас-

казанью гетмана Ивана Выговского…» [13, с. 140]. 

Чудовою ілюстрацією важкого шляху до порозу-

міння між гетьманом І. Виговським разом з частиною 

лояльної до нього козацької старшини та Річчю Пос-

политою стало підписання Гадяцької угоди у вересні 

1658 р. 

Зрозуміло, що на тлі існуючої внутрішньої опозиції, 

яку підтримували московські воєводи, Гадяцька угода 

була спробою гетьмана І. Виговського забезпечити 

рівноправні політичні стосунки між козацькою Украї-

ною та Річчю Посполитою. Про те, що це будуть взає-

мовідносини рівноправних політичних суб’єктів свід-

чить назва угоди: «Гадяцкій договоръ Войска Запорож-
скаго съ послами рѣчи посполитой Польской о правахъ 

соединяющеися съ Польшею Южной Руси подъ именем 

Великаго Княжества Русскаго » [13, с. 141]. Промови-

стим для нас є вже той факт, що політична еліта Речі 

Посполитої «дозріла» до такого рівня політичних взає-

мовідносин з козаками. У свою чергу лояльна до І. Ви-

говського козацька старшина, отримавши загальне 

враження про «московські порядки», схильна була шу-

кати компромісів зі вчорашніми супротивниками – 

поляками. Московська система політичних взаємовід-

носин побудована за схемою «цар – холоп», де в ролі 

«холопа» виступав будь-хто незалежно від соціального 
походження, чи то князь, чи боярин, не могла влашту-

вати скажімо козацького полковника-шляхтича, який в 

політичній системі координат Речі Посполитої обирав 

собі короля, та міг силою одного голосу заблокувати 

будь-яке політичне рішення, яке його не влаштовувало. 

Забезпечуючи права православної віри у межах : «поки 

язикъ народу Руского засягаеть во всѣхъ градѣхъ, 

мѣстечках и селахъ такъ въ коронѣ Полской, яко и въ 

Великомъ Княженіи Литовскомъ» [13, с. 142] козацька 

еліта намагалася вирішити одне з найактуальніших 

політичних питань того часу. Забороняючи унію та 
примушуючи уніатів вибирати між католицтвом та 

православ’ям, гетьманський уряд сподівався знищити 

причину незгоди між народами нового політичного 

утворення. Прирівнюючи у правах Київську академію з 

Краківською, в угоді особливо застерігалося право 

православної: «даби въ той академіи ниякихъ раско-

ловъ Аріянскихъ, Калвѣнскихъ, Лютеранскихъ учите-

лей и учениковъ не было и даби между студентами и 

прочіими учащимися жаднои оказіи до звадъ…не бы-

ло» [13, с. 143]. Аналізуючи присягу «пословъ Велико-

го Князства Руского и Войскъ Запорозкихъ» дану ними 
у червні 1659 р. бачимо, що чи не найголовнішими її 

пунктами були наступні: «…всякихъ протекций посто-

роннихъ пановъ, яко особливе цара Московского и ин-

нихъ всѣхъ отступуемъ…»; «…зъ посторонними жад-

ного порозумленя мѣти, посельства приймовати, анѣ 

отправляти, анѣ посилати безъ вѣдома его королевскои 

милости…не будемъ» [13, с. 213]. Отже і Гадяцька 

угода обмежувала дипломатичні контакти гетьмансь-

кого уряду. Саме цей пункт на ряду з іншими як то: 

обмеження козацької території межами трьох воє-

водств: Київського, Брацлавського і Чернігівського, 

повернення до своїх маєтків польських панів і т. ін. 
дали підстави В. Степанкову поставити під сумнів ак-

туальність угоди, бо її «основні положення запізнилися 

принаймні на 100 років» [9, с. 101]. Якщо ж ми візьме-

мо для порівняння Переяславський договір 1654 р., то 

побачимо, що пункти про обмеження дипломатичної 

діяльності уряду Б. Хмельницького існували й там. До 

того ж сучасні дослідники часто закидають і Б. Хмель-

ницькому, і в даному випадку І. Виговському, що за-
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ключаючи договори гетьмани не враховували інтереси 

селянства. Зрозуміло, що така позиція відображає під-

ходи народницької школи у вітчизняній історіографії. З 

нашої точки зору, не зовсім справедливо оцінювати 

вчинки людей середини XVII ст. застосовуючи критерії 

початку XX, а той XXI століть. У свою чергу Ю. Ми-

цик, оцінює цей документ так: «В цілому Гадяцький 

трактат…є принаймні більш виваженим і струнким, 

ніж договір України з Росією 1654 р., виявляє виразний 
вплив західноєвропейської політичної думки, в чому 

заслуга Юрія Немирича» [11, с. 44-45].  

Виразна різниця між двома цими угодами (Гадяць-

кою і Переяславською 1654 р.) проглядається вже з 

першого погляду на їх змістовну частину. Скажімо 

наявна у Гадяцькій угоді деталізація кожного із заяв-

лених положень, аргументація та шляхи їх практичної 

реалізації, явно виграють у порівнянні зі статтями 

Переяславської угоди 1654 р. Так, наприклад, важли-

вими нам видаються: надання права «…метрополита 

Кіевский нинѣ и впредь будущий зъ чтирма владика-

ми: Луцкимъ, Лвовскимъ, Перемислскимъ, Хелм-
скимъ, и пятимъ Мсцѣславскимъ, по ихъ власному 

порядку, въ сенатѣ засѣдати имѣеть» [13, с. 142-143], 

та обрання православних до магістрату і багато інших 

питань, що формалізували життя громадян всередині 

нового політичного утворення – Великого Князівства 

Руського. З іншого боку, така «недосконалість» Пере-

яславської угоди 1654 р., в порівнянні з Гадяцькою, 

свого часу давала можливість політичній еліті козаць-

кої України та гетьману Б. Хмельницькому вільніше 

маневрувати у складних геополітичних обставинах.  

Додатковим суттєвим аргументом на користь Гадя-
цької угоди є факт обопільної присяги польського ко-

роля Яна Казимира та депутатів Війська Запорозького 

або Великого Князівства Руського на вальному сеймі у 

Варшаві влітку 1659 р. Політично важливими є такі 

слова з присяги короля: «…А ежели бымъ (сохрани 

Боже) въ чомъ сеи присяги моеи я нарушилъ, жадного 

подданства мнѣ народъ Руский отдавати не будеть по-

виненъ…» [13, с. 211]. Закріплюючи за підданими таке 

право, польський король тим самим визнавав руський 

(власне український) народ окремим політичним 

суб’єктом. В Переяславській угоді 1654 р. ні про що 
подібне не йдеться. Про те, що занадто разючою була 

різниця двох політичних світів – Речі Посполитої та 

Московського князівства свідчать і наступні факти. В 

повідомленнях кінця серпня – початку вересня 1658 р. 

зі статейного списку посла В. Кікіна простежується 

позиція Москви щодо можливості відокремлення укра-

їнських земель. На зауваження представника гетьмана 

І. Виговського про те, що «…князь Григорей Григорье-

вичь Ромодановский приходил въ Малую Росію 

невѣдомо для (чего) царского величества съ ратными 
людьми, а съ собою привелъ бунтовщиков и своеволь-

никовъ…», а «…бояринъ и воевода Василей Борисо-

вичъ козаковъ, которые были при Данилѣ (Виговсько-

му – прим. моя П. С.) побилъ и многую шкоду и крово-

пролитье учинилъ» [13, с. 145], а тому «…(теперь) бу-

ди Великая Росія Великою Росіею, а Малая Росія Ма-

лою Росіею, понеже суть…» [13, с. 145], московський 

посол відповів: «…за такіе непристойные рѣчи достой-

но языкъ урѣзати.» [13, с. 145].  

Таким чином, вище викладений матеріал дозволяє 

зробити певні узагальнення. Причин з яких Гадяцька 

угода підтверджена присягою польського короля та 
рішенням сейму Речі Посполитої не була реалізована 

можна назвати декілька. По-перше, у гетьмана І. Ви-

говського не вистачало авторитету для об’єднання 

навколо своєї особи всіх представників політичної 

еліти козацької України. По-друге, постійне втручан-

ня Москви у справи українського уряду шляхом підт-

римки, опозиційних до І. Виговського полковників та 

козацьких ватажків, стало додатковим дестабілізую-

чим фактором внутрішньополітичного життя україн-

ських земель. Так, наприклад, князь Г. Ромодановсь-

кий своїм листом «…велѣлъ быти въ Прилутцкомъ 
полку въ полковникахъ на Петрово мѣсто Дорошенка 

Якову Воронченку до указу великого государя, его 

царского величества» [13, с. 149] По-третє, супереч-

ності серед політичної еліти Речі Посполитої стосов-

но подальшої долі українських земель не сприяли збі-

льшенню кількості прихильників пропольської орієн-

тації. По-четверте, «маси народні …потягнули в ин-

ший бік,..за тими своїми провідниками, що близше в 

сих часах стояли до народу» [14, с. 45]. До того ж ко-

зацькій старшині важко було переконати «чернь» в 

тому, що у Великому Князівстві Руському не будуть 
відновлюватися старі польські порядки.  
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difference of political cultures of Moscow tsardom and the Commonwealth, which is displayed in the content Hadiach Agreement. 
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Анотація. Інтерпретована нетотожність понять «кінізм» і «цинізм». Актуалізована проблема авторитаризму як джерела 
цинізму, що в умовах ноосфери несе реальну загрозу знищення людства. Запропоновано розглядати демократію як безаль-
тернативний соціальний механізм самозбереження цивілізації. 
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Постановка проблеми та її актуальність. У контексті 

сучасної цивілізації і тих кризових потрясінь, через які 

вона вже встигла пройти протягом лишень перших 
півтора десятиліть третього тисячоліття, а також з 

огляду на нинішнє цинічне попрання світового мирно-
го порядку, яке демонструє тоталітарний режим Росії 

своїм віроломним вторгненням (не тільки військовим) 
в Україну та її справи, надзвичайно актуалізувалась 

проблема феномену цинізму й дослідження причин, які 
його породжують.  

Короткий огляд публікацій по темі. Цинізм як 
слово загальновідоме й часто вживане. Але цинізм як 

поняття та його дефініція семантично й конотативно 
неоднозначне. Щоб переконатись у такій неоднознач-

ності достатньо подивитись зміст визначень поняття 
цинізму, що даються в словниках та Вікіпедії, і порів-

няти їх зі смислами тих контекстів, в яких вживається 
слово цинізм, і сутністю того, що нині називають цині-

змом. Наприклад, у словнику іншомовних слів робить-
ся наступне визначення: «Цинізм [франц. cynisme < 

cynicus – цинік] – 1) учення філософської школи кініків, 
які проповідували зневажливе ставлення до надбань 

людської культури; 2) нахабність, брутальна відвер-
тість; нехтування нормами моралі» Нижче в цьому ж 

словнику дається дефініція похідного від цинізму по-
няття: «Цинік [лат. Сynicus, грец. kynikoi (множ.), від 

назви пагорба Кіносарг (Kynosarges) у Афінах, де від-
бувалися заняття циніків] – 1) те саме, що й кінік; 

2) той, кому властивий цинізм» [6, 973]. Аналогічне за 
смислом і приблизно таке ж за змістом визначення по-

няття «цинізм» знаходимо й у Вікіпедії. Там же дається 
певне тлумачення дефініції цього поняття й пояснення 

етимології слова «цинізм», зокрема: «Кініки – назва в 
грецькій вимові. Латиною це слово писалося через лі-

теру «с», яка в середньовічній латині читалася як «ц», 
що й дало прочитання «циніки»[10]. 

З історії філософії відомо, що школа кініків була за-
початкована в Афінах Антисфеном, колишнім учнем 

Сократа. Виникнення цієї школи пояснюється розчару-

ванням у набутках тодішньої цивілізації, що пережива-
ла занепад, і своєрідним запереченням самої цивілізації 

і тих пороків, що вона породила. Кініки звинувачували 
цивілізацію в тому, що вона відчужила людей від при-

роди й зробила їх нещирими й охочими до лицемірства 
заради речей і комфорту, суспільних статусів, цивіліза-

ційного антуражу тощо. Вони проповідували свободу 
через повернення людини до первісної природи і вва-

жали, що всі природні потреби людини законні й прис-
тойні. Звільнення від цивілізаційних пут й утвердження 

натуральності людини кініки демонстрували в епатаж-

ній формі. Найяскравішим представником школи кіні-

ків вважається учень Антисфена Діоген із Сінопу [2]. 
Як бачимо, традиційне визначення поняття «цинізм» за 

своїм смислом не відповідає тим феноменам цивіліза-
ційної соціальної дійсності, які цим поняттям познача-

ють. А ті явища, які підпадають під таке визначення, 
нині сприймаються як соціальна девіація або брутальна 

поведінка чи епатаж. Переконливе розмежування між 
кінізмом і цивілізаційним цинізмом знаходимо в моно-

графії сучасного німецького філософа П. Слотердайка: 
«Де Діоген висловлює «бажання», щоб йому не затуля-

ли сонця, саме там адепти сучасного цинізму прагнуть 
«місця під сонцем». На думці у них нічого, окрім 

цинічної боротьби – відкритої та беззастережної – за 
приємні блага, на які Діогенові було начхати. І те, що 

для них тут придатний буквально кожен засіб, навіть 
вбивство цілого народу, грабунок земних надр, розо-

рення суходолу й морів, знищення фауни – показує, що 
зі своїм інструментальним ставленням вони дійсно 

опинилися потойбіч добра і зла» [7, 200]. 
У своїй «Критиці цинічного розуму» П. Слотердайк 

ґрунтовно досліджує такі різновиди цинізму, як: війсь-
ковий, державний і керівний, сексуальний, медичний, 

релігійний, інформаційний та ін.. З цього дослідження 
стає зрозумілим, що цинізм, від якого потерпає людст-

во протягом свого цивілізаційного розвитку, є не лише 
породженням цивілізації, а і її невід’ємною властивіс-

тю, отже атрибутом. Оскільки людство не може повер-
нутись до своєї первісної природної відкритості й зму-

шене перебувати в цивілізації та рухатись у подальшо-
му цивілізаційним шляхом продовження людського 

роду, то актуалізується проблема убезпечення цього 
роду від того, щоб він не захлинувся та не втопився в 

цивілізаційному цинізмові. Звідси проглядається нага-
льна потреба в з’ясуванні й дослідженні джерел, які без 

обмежень множать цинізм, а також у застосуванні сус-
пільних механізмів і способів, які б блокували, нівелю-

вали, зводили до можливого мінімуму як множення, 

так і згубну дію цинізму.  
Метою статті є висвітлення авторитаризму як дже-

рела цивілізаційного цинізму, що в умовах ноосфери 
несе реальну загрозу знищення людства. 

Виклад основного матеріалу. Тлумачення цинізму 
як кінізму означає ототожнення із відвертою бруталь-

ністю чи позірним нехтуванням і протиставленням 
якогось суб’єкта чи групи суб’єктів усталеним нормам 

моралі та культури всього суспільства чи окремого 
соціального середовища. Але такий цинізм можна 
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сприймати як дитячі вибрики на тлі сучасного цивілі-

заційного цинізму, який вуалює себе респектабельніс-
тю, позірною моральністю й посідає панівні статуси й 

чільні місця в локальних суспільних і глобальних циві-
лізаційних відносинах. 

Більше того, як це парадоксально не сприйметься, 
але цинізм як кінізм, зокрема у життєвих виявах пред-

ставників школи кініків і її чи не найяскравішого пред-
ставника Діогена Сінопського, постать якого за два з 

лишком тисячоліття стала міфологізованою, у відкри-
тості своєї позиції, незважаючи на її епатажну форму, 

заслуговує на певну повагу саме за свою незалежність, 
відвертість і визначеність у поведінці. Такий цинізм 

відкрито протиставляється суспільству й суспільному, 
чим власноруч проводить демаркаційну лінію між но-

рмативністю суспільства й власними нормами чи від-
сутністю останніх та виставляє себе за поріг суспільно-

го співжиття. Тому він не несе такої загрози суспіль-
ному життю, як цинізм завуальований, від якого суспі-

льство не може відгородитись чи відмежуватись, оскі-

льки він стає нормою життя й суспільних відносин, 
підміняє й витісняє з них ті норми й цінності, які спів-

відносяться з недеформованою суспільною мораллю й 
справжніми людськими чеснотами. 

Звідси постає надзвичайної значимості концептуа-
льна вимога щодо адекватного тлумачення сутності 

понять і термінів, що вводяться в обіг і формують сус-

пільну свідомість, яка має біле визнавати білим, а чор-

не – чорним, а не навпаки. І не кінізм, від якого похо-

дить термін цинізм, переплутав чорне з білим. Той аж 

занадто категорично, що й дратує до сього дня, так 

званих «респектабельних» громадян, які ототожнюють 

себе із суспільною елітою, підкреслював і підкреслює 

чорноту чорного в суспільних відносинах та людській 

природі. Кініки стверджували, що справжню людину 

важко знайти – навіть днем з вогнем. 

Саме цивілізаційний цинізм є основним джерелом 
зла, яке постає в суспільному житті, оскільки він мас-

кується під мораль і джерело добра, вульгарно маніпу-

люючи поняттями й смислами в цьому сенсі, коли хиба 

видається за істину, а істина тлумачиться як хиба. Тому 

цинізм є потужною соціальною зброєю зла, а не добра. 

Проблема протистояння добра й зла – це вічна пробле-

ма, яка не може бути розв’язаною одноразово, якогось 

одного прекрасного дня – на користь добра або в якусь 

трагічну мить – в угоду зла. Ця проблема має роз-

в’язуватись повсякчасно у відносинах людей, що ма-

ють спиратись на суспільні норми, в основі яких закла-
дені адекватні оціночні критерії, що вбезпечувало б 

соціум від фатальної підміни понять і смислів, наслід-

ком чого є затуманення суспільної свідомості й світо-

глядна дезінтеграція та дезорієнтація, коли людина 

втрачає чи не набуває цінностей як смислових життє-

вих орієнтирів. Адже людина без цінностей у життєво-

му морі – це все рівно, а можливо й значно гірше, що 

човен без руля й вітрил у розбурханому океані. Людсь-

кі цінності виводять у люди, а нелюдські життєві оріє-

нтири заводять до нелюдів – у таке соціальне середо-

вище, що позбавлене людськості й людських відносин. 

Визначальна роль як у породженні, так і нівелюван-
ні цинізму в суспільстві в цілому чи в окремому соціа-

льному середовищі належить владним суб’єктам, які в 

них займають панівні статуси й значимо впливають на 

об’єктивацію соціальної дійсності того соціального 

простору, що їм підпорядкований. Цинізм влади можна 

тлумачити як відверту брутальність, нахабність, нехту-

вання мораллю, безвідповідальність, брехню, некомпе-

тентність, що публічно демонструються, насаджуються 

й запроваджуються в соціумі, тому чи іншому соціаль-

ному середовищі, на яке розповсюджується вплив вла-

дного суб’єкта, в якості суспільних норм життя.  

Цинізм влади – це коли: той, хто грабує народ, поту-
рає й принижує гідність громадян, позиціонує себе як 

благодійну особу та публічно звинувачує в грабежах і 

здирництві інших; очевидний корупціонер і хабарник 

проголошує себе безкомпромісним та нещадним бор-

цем з корупцією; той, хто закликає до дотримання ви-

сокої моралі, чесності й порядності, брутально нехтує 

будь-якими людськими чеснотами; засуджують й ка-

рають невинних, а очевидних для народу й суспільства 

злочинців вшановують як національну еліту, щедро 

роздаючи їм державні нагороди й почесті та признача-

ючи на відповідальні державні посади; компетентність 

не відіграє ніякої ролі в набутті владного статусу в сус-
пільстві; відверта брехня видається за щиру правду; 

аморальність звинувачує в неморальності моральність. 

Цей смисловий ряд можна ще довго продовжувати, 

оскільки цинізм влади може поставати в безлічі химер-

них спотворень і потворних форм. Цинізм спотворює 

як владу, так і суспільство, детонує його занепад, де-

градацію і навіть тотальну руйнацію. Історія людства, у 

тому числі сучасної цивілізації рясніє такими фактами. 

А наша соціальна дійсність просякнута ними.  

Показовим прикладом у цьому сенсі слугує Римська 

імперія, яка в розквіті і всесвітній могутності була пе-
ретворена в історичне ніщо через цинізм і вседозволе-

ність влади [1, 26]. Достатньо згадати лишень гіперт-

рофований цинізм Нерона, ті дикі оргії, які стали нор-

мою життя тогочасного істеблішменту, що не зміг бути 

адекватним досягнутому рівню цивілізаційного розви-

тку імперії. Позірна неадекватність або, якщо перефра-

зувати П. Слотердайка, усвідомлено схиблена свідо-

мість владних суб’єктів, тобто їхній цинізм детонував 

розпад цієї імперії. 

Цинізм влади породжується її природою, а прим-

ножується необмеженою свободою, тобто її свавіллям. 
Чим менш підзвітна й безвідповідальна влада, тим 

більш цинічною вона стає. Влада реалізується не лише 

через зайняття якогось формального суспільного чи 

соціального статусу. Влада як соціальний феномен ре-

ально постає тоді, коли одна людина може розпоряд-

жатись свободою іншої людини. Ця свобода в тих чи 

інших межах може бути добровільно відданою під-

владною людиною або насильно забраною, тобто узур-

пованою суб’єктом влади. В межах відтятої свободи, за 

принципами справедливості, мусить бути адекватною 

підзвітність та відповідальність владного суб’єкта пе-

ред тим чи тими, в кого ця свобода забрана. Коли така 
адекватність витримується, влада збалансована й соці-

альне середовище, на яке розповсюджується її вплив, 

застраховане від свавілля влади [4, 19]. За таких умов 

цинізм влади зводиться до можливого мінімуму, ціною 

якого є суспільний порядок замість бедламу й хаосу, 

що може бути значно тяжчою жертвою. 

У суспільствах, де панує автократія, влада узур-

пується, а значить і свобода громадян насильно заби-

60

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



рається [8]. Про підзвітність й відповідальність влади 

перед народом у такому суспільстві наївно думати й 

небезпечно говорити. Особливо в крайній формі авто-

ритаризму, яким є тоталітаризм диктатури або дикта-

тора. Тоді цинізм влади набуває найбільшого розквіту, 

за гіркі плоди якого неминуче розраховується народ 

своїми жертвами. А згодом, раніше чи пізніше, перед 

судом народу, реальним чи історичним, постають й 

головні узурпатори суспільної влади. Але жертвам 
свавілля влади від цього не легше.  

Там, де проголошена конституційна демократія, пе-

редбачається, що влада добровільно делегується дер-

жаві як політичному інститутові, який за умовами сус-

пільного договору мусить бути підзвітним і 

відповідальним перед своїм сувереном, тобто перед 

власним народом [5]. Коли демократія є реальною, а не 

номінальною, тобто не декларативною чи бутафорною, 

тоді невідчужувані права громадян зберігаються. Гро-

мадяни вільні в межах своєї відповідальності й 

підневільні там, де відповідальна за них держава. Це 

дуже хиткий баланс між свободою й відповідальністю 
в суспільстві, який ніколи не тотожний ідеалу. Якщо 

спостерігається тенденція наближення до нього – це є 

свідченням того, що суспільство крокує шляхом демо-

кратії, а коли спостерігаються явні перекоси у 

співвідношенні свободи й відповідальності й відхід від 

такого ідеалу – це є очевидним симптомом порушення 

демократії чи навіть її підміни. 

Як нетотожні між собою автократія й демократія за 

формою конструкції державного устрою, так і не мо-

жуть бути однаковими механізми запровадження сус-

пільного порядку, що є запорукою захисту суспільства 
від ерозії руйнівних системних соціальних хвороб. Зро-

зуміло, що тіло суспільного організму тримається на 

своїй конструкції, тобто державному устрої, який у 

першу чергу повинен захищатись від корозії, щоб ви-

тримувати не лише робочі, а й критичні навантаження, 

яких трапляється вдосталь на шляху суспільного роз-

витку соціуму. 

Як відомо, авторитаризм концептуально спирається 

на хірургічні методи, які використовуються за наслід-

ками виникнення й прояву соціальних хвороб, що не 

дозволяє їм широко розповсюджуватись у суспільстві 
завдяки культивуванню страху в його громадян бути 

покараними владними інституціями, а не через усвідо-

млення ними власної відповідальності за належний 

порядок у соціумі як запоруки благополучного й успі-

шного особистого життя. 

Тому й є цілком закономірним синдром посттоталі-

тарних суспільств, які до цього видавались соціально 

здоровими. Коли зникає загроза страху від покарання 

за антисоціальні вчинки, виникає розгул розгнузданос-

ті, вакханалій, розбійництва й всього того нелюдсько-

го, що було під впливом консервантів форм і методів 

авторитаризму, який пригнічував самодостатній розви-
ток особистості, позбавляв її того обсягу свободи, який 

необхідний для взяття нею індивідуальної відповідаль-

ності як за влаштування власного життя, так і за поря-

док у своєму соціальному середовищі та розвиток вла-

сної держави [8, 86]. Щоб переконатись в цьому, доста-

тньо порівняти, як відповідально ведуть себе без на-

гляду влади в побуті, на вулиці, за кермом автомобіля, 

в місцях загального користування, на природі громадя-

ни з країн зі сталими демократіями і як безвідповідаль-

но без адміністративного контролю й санкцій поводять 

себе громадяни, виховані авторитарними режимами чи 

методами. 

Демократія базується на терапевтичних, профілактич-

них засобах і методах, які мають упереджувати перебіг 

соціальних хвороб, зводити до можливого мінімуму їх 

виникнення й перехід у такі стадії, коли неминуча хі-

рургія. Тому демократичний шлях до оздоровлення 
суспільного організму значно триваліший і обов’язково 

має пройти через усвідомлене сприйняття громадянами 

власної відповідальності за соціальний порядок в соці-

умі, де вони проживають. Але одного такого усвідом-

лення недостатньо, й відповідальність кожного грома-

дянина, зокрема за порядок у своїй державі, може бути 

реалізована лише в тих межах і мірі, наскільки дозво-

ляє йому обсяг повноважень, тобто індивідуальної сво-

боди впливати на перебіг тих чи інших суспільних 

процесів, що відбуваються в ній. 

І тут знову виникає потреба з’ясування надзвичайно 

принципового моменту для обґрунтованого діагносту-
вання стану суспільства через розуміння виявів особи-

стості людини у сумірності свободи і відповідальності, 

якими вона володіє і користується. Філософія дозволяє 

умоглядно опанувати глибинний смисл цього феноме-

ну і зрозуміти, що лише за умов сумірності свободи й 

відповідальності можливий недеформований вияв осо-

бистості людини. Саме через з’ясування співвідношен-

ня свободи й відповідальності, якими особистість лю-

дини наділена, перебуваючи в тому чи іншому соціа-

льному статусі, при виконанні тієї чи іншої суспільної 

ролі, можна зробити висновки про можливості й харак-
тер її вияву у соціумі. 

Але в цій пропорції, де людська особистість визна-

чається через співвідношення свободи, якою вона наді-

лена, до відповідальності за свої життєві вияви, може 

спостерігатись і протилежна тенденція, коли чисельник 

зводиться до нуля, а знаменник спрямований на збіль-

шення й посилення. За таких умов у соціумі значимість 

суспільного вияву особистості стрімко наближається 

до нульової відмітки, тобто скасовується відсутністю 

свободи в людини, яка перетворюється реально в раба, 

щось на зразок робочої худоби. Звідси бачиться пере-
конливо очевидною актуальність розв’язання проблеми 

свободи рядових громадян суспільства як засадної 

умови демократії, коли є справжні наміри її вибудову-

вати. 

Збільшення свободи, яке не супроводжується адек-

ватним зростанням відповідальності, закладає тенден-

цію для свавільного вияву особистості, межею чого є 

абсурд, коли свобода прагне до свого максимуму, що 

не знає меж, а відповідальність наближається до своєї 

межі, тобто нуля. Якщо людина неадекватна в своїй 

свободі, не усвідомлює власної відповідальності за те, 

що вона вчиняє, то її має збалансовувати обмеження-
ми, притягненнями до відповідальності соціум, до яко-

го вона належить. Коли ж соціальне середовище не 

здатне на таке збалансоване (через відповідальність) 

обмеження свободи однієї чи декількох осіб, тоді воно 

приречене зносити всі можливі вияви сваволі з їхнього 

боку.  

Неперевершено шалені масштаби абсурдних виявів 

свободи продемонстрували в минулому столітті вожді 
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комуністичних та фашистських тоталітаризмів, коли 

сотні мільйонів людей, зціпивши зуби від свого без-

силля якимось чином врівноважити їхню свободу, про-

тягом десятиліть змушені були потерпати від їхнього 

свавілля. Нині перед всією цивілізованою спільнотою 

цинічний вияв свободи демонструє авторитарний ре-

жим влади Росії [3; 9], у розпорядженні якого знахо-

дяться найсучасніші засоби нищення й руйнації земно-

го буття. 
 

Висновки. Звідси для людства актуалізується про-

блема збалансованості обсягів повноважень і відпові-

дальності керівників всіх ієрархічних рівнів будь-якої, 

а не лише державної влади в будь-якому соціумі й со-

ціальному середовищі. Протистояти поширенню й сва-

віллю авторитаризму можливо лише в умовах реальної 

демократії та правової держави. 

Концептуальними засадами врівноваження свободи 

й відповідальності людини, отже демократії в суспільс-

тві, є економічна незалежність громадян від владних 

суб’єктів, наявність, захист, збереження невідчужува-

них громадянських прав народу, здійснення політики, 

яка базується на істині про соціальну дійсність, суспі-

льній правді й справедливості й зорієнтована на до-

тримання людської моралі. 

Критерієм істини про соціальну дійсність є правда. 
Коли правда нехтується, тоді істина спотворюється. А 

де губиться правда й хиба видається за істину, там годі 

очікувати на справедливість. І там завжди панувати-

муть цинізм і кривда. 

В умовах ноосфери демократію слід розглядати як 

безальтернативний соціальний механізм не лише в 

утвердженні й підтриманні суспільної справедливості, 

а й у захисті людства від самознищення.  
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Authoritarianism as a source of cynicism 

V. Riabchenko 
Abstract. Nonidentity of the concepts “kinicism” and “cynicism” has been considered. The problem of authoritarianism as a source of 
cynicism that really threatens the destruction of humanity has been presented. The democracy is proposed to be considered as a non-
alternative social mechanism of civilization self-preservation.  
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Introduction. Adaptation of Ukrainian legislative and regu-

latory regimes to the European Union legal system, such as 

Acquis communautaire, with the purpose of strategical im-

plementation state political purposes concerning guarantee-

ing of including Ukraine to the European political, econom-

ic, security and legal space provides new perspectives for 

the development of the Ukrainian enterprises [1]. The im-

plementation of preffered foreign political direction requires 

the agreement with existing state programms particullarly 
with a state ecological politic strategy of Ukraine [2]. 

The scope of industrial activity is closely linked with prob-

lems in terms of coordinates "man – nature" and "society – 

environment", updating of which is the result of the effects on 

the environment. Entrepreneurship ecologization has global 

trends, is popularizing and has become the practice of many 

Western and multinational companies. The experience of EU 

involved countries shows that a priority of the ecological ap-

proach is obvious as in reorganization and improvement of 

existing production systems, as well as in new busines pro-

jects planning and new established enterprises performance. 
Analysis of recent researches and publications. A 

large number of foreign scientists were engaged in the re-

search concerning interaction between ecological and logis-

tics processes within finding new prospective areas of the 

development of enterprises. The treatments concerning eco-

logistic concept were presented by: J. Weber, H. Blum [5], 

G. Kummetsteiner [6], A. Korzeniowski [7], E. Mate, D. Ty-

ksie [8], N. Edwarczyk, А. Stachowiak [9]. In study of 

green logistics issues such authors were engaged, namely: 

P. Murphy [10], D.S. Rogers, R. Tibben-Lembke [11], Li 

Yanbo, Liu Songxian [12], M. Thiell, J. Zuluaga, J. Mon-

tanez, B. van Hoof [13], J-P. Rodrigue, B. Slack, C. Com-
tois [14]. Researches related to the study of reverse logistics 

are described in the works D.S. Rogers, R. Tibben-Lemb-

ke[11], К. Hawks [15], R. Harrington [16], V. Gailen [17], 

L. Molinari [18], J. Sarkis, M. Helms, A.A. Hervani [19]. 

Domestic scientists are engaged in research of many mo-

dern logistical problems associated with ecologization of 

production processes and enterprise work optimization as a 

whole, however the above mentioned areas are partially 

researched. 

Previously unsettled problem constituent. Analysis of the 

natural management in Ukraine while administrative-

command system functioning shows high concentration level 

of industrial production, inefficient use of natural resources, 

financing of nature oriented measures due to residual princi-

ple. But today, because of the concept of sustainable devel-

opment of society , it is necessary to reorganize the economy 

so that the industrial activities of enterprises effectively exist 

and consistent with the relevant ecologization processes. 
EU experience shows that the modern enterprise, which 

is able to integrate the economic benefits, social and envi-

ronmental aspects using ecological oriented logistic man-

agement methods achieves a significant reduction of logis-

tics costs, image improvement, meets the expectations of 

consumers and gets substantial competitive advantages. 

However, the problem associated with the working out of 

the effective ecologistic strategy of the development of en-

terprise, in terms of intensive Ukrainian European integra-

tion, is studied insufficiently, and the obtained result of re-

search can be practically used by domestic enterprises while 
planning appropriate corporate strategy. 

Main purpose of the article. Analyze the key stages and 

directions of the development of ecology in the world and to 

formulate practical recommendations which in an integrated 

form disclose the essence of the greening processes of 

Ukrainian production systems through the formation and 

development of ecological strategies. 

Results and discussions. In the scientific literature (ta-

ble. 1) and journalism the concept of ecologistic, green lo-

gistics, reverse logistics considered by many researchers, 

entrepreneurs and community activists and means complex 

processes, which are often based on the concepts of produc-
tion sustainable waste management [13], and stable devel-

opment and environmental management. 

Since greening should be implemented all-in with regard 

to the integrated production system, the implementation of 

appropriate ecologistic strategy on the enterprise is im-

portant. For a better understanding of the ecologistic strate-

gy role for modern enterprise lets consider three conditional 

phases of eco-greening in world practice: 
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Table. 1. In the scientific literature and journalism the concept of ecologistic, green logistics, reverse logistics 

Concept Author Interpretation 

Eco-logistic 

A. Kozhenovski,  
M.Skshypek 

Different waste processing and making the optimal decisions in the sphere of their collection, accu-
mulation, utilization distribution or burdensome for society and environment process of their liquida-
tion [7]. 

E. Mate,D. Tyksie A new movement that emerged due to variations in demand [8]. 

N. Edvarchyk,  
A. Stakhoviak 

After-sales stage of logistics chains, part of flow after the sale of the product. Producer responsibility 
for production as at the time of sale as well as after it has been sold [9]. 

Iy. Chortok Products flow management subsystem from the primary source to the end user with minimal ecologi-
cal destructive environmental impact. [21] 

Green lo-
gistics 

P. Merphy A new method in logistics, which directs standard logistic requirements to rationality, efficiency, 
processing speed and movement of goods, and takes into account measures for environmental protec-
tion [10] 

Ds. Rogers,  
R. Tibben-Lembke  

The set of actions from the assessment of minimization logistics activities environmental effects [11]. 

L. Yabno,  
L. Songian 

Scientific direction that involves the use of advanced logistics technologies and modern equipment to 
minimize pollution and improve the efficiency of logistics resources. Planning, design and manage-
ment system using advanced logistics technology and methods of environmental planning in the area 
of reducing pollution and resources usage, that is dictated by ecological principles. [12] 

M. Tiel, J. Zuluaga,  

J. Montenez,  
Tubert B. van Hoff 

Provides opportunities for assessment and minimizing the environmental impacts of logistics activi-

ties. This concept includes all kinds of activity, namely, direct and reverse flow of products, infor-
mation and services between the departure and consumption points [13]. 

J.-P. Rodrige,  
B. Slak,  
K. Komtoys 

Strategies and methods of management that reduce the environmental impact and energy consump-
tion in the distribution of goods. It is concentrated on handling, waste management, packaging and 
transportation [14]. 

Reverse 
logistics 

K. Gavsk The process of planning, implementation and monitoring by cost effective flow of raw materials, 
production equipment, final goods and appropriate information from point of consumption to the 

starting point for the return of the value or proper disposal. [15]. 

R. Garington The process of moving goods from the typical final destination in order to return value or proper dis-
posal. Also, the definition of reverse logistics can may include reorganization and modernization 
activities [16]. 

V. Geilen The scientific process of asset management in each department and in all industries [17]. 

L. Molinari A relatively new concept, which aims to return the partial cost of products. It is oriented on those 

goods that are returned from a customer due to defects and damage [18]. 

D. Rodgers,  
R. Tiben-Lembke 

This is combined stages of planning, implementation and monitoring costs of raw materials, produc-
tion equipment, final goods and information related from point of consumption to point of origin[11]. 

J. Sarkis, 
M. Gelms,  
A. Gervani 

A historically underestimated component of supply chain management, which now attracts attention 
due to the obvious effect on the level of income and image of the company and is the overwhelming 
trend of corporate social responsibility. First of all, it includes sorting, testing, repairing and disposal 
[19]. 

Table 1 is based on the sources [7-19, 21] 
 

I stage (1960-1990) – The period logistics which is relat-

ed to the processing and disposal of waste, at this time it 

became public known about public environmental security 

concerns and certain systematic appeals of business to envi-

ronmental problems and ecological restructuring processes 
was first time recorded. There was an emphasis on the lo-

gistics of the production process and recycling; 

II stage (1990-2000) – The implementation of the first 

ecologistic business projects, the first attempts to combine 

enterprise’s corporate goals of environmental protection, the 

introduction of the first logistics strategies on environmental 

basis. Also, at this period first environmental standards and 

regulations were introduced, for example, the development 

of a series of international standards for environmental 

management system was adopted after the Uruguay Round 

negotiations from World trade agreement and the Confer-

ence on Environment and Development in Rio de Janeiro 
(1992), which functionally change the applying of ecolo-

gistic while creating wealth (ISO1400); 

III stage (2000-up to date) – The implementation of inte-

grated supply chains, the stage is characterized by increasing 

energy and environmental efficiency and limitation of harm-

ful emissions (cars with the norms of Euro 5 and Euro 6) [22, 

23]. Financing, development of innovative strategies for 
"friendly" to the environment economic and logistics trends, 

the struggle for leadership in ecological competition between 

enterprises and most importantly – a parallel increase in de-

mand for environmentally friendly products and services by 

end consumers (Certified products as ISO, IEC, WSC, ITU, 

etc.). Directing public attention to the environmental charac-

teristics of goods and services, identifying them by eco-label. 

Having scientific literature examined, we suggest to dis-

tinguish two priority areas of ecologistic strategy develop-

ment in the enterprise. 

1. Reduction of harmful emissions within the production 

facilities and the environment. The optimization of logis-
tics processes focused on the following, will work for the 

above mentioned purpose: 
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• minimizing the negative impact of noise, vibrations, 

dust [24]; 

• reducing emissions of ozone-depleting, harmful sub-

stances, greenhouse gases (CO2, N2O, CH4, SF6, CHF3, 

CH2F2, NOx, SO2, CF4, C2F6, NH3,); 

• recycling of waste (glass, paper, aluminum, asphalt, 

rubber, iron, textiles and various types of plastic). [20] 

2. Reducing the consumption of non-renewable and partial-

ly renewable natural resources in the logistics chain 
through: 

• promoting logistics processes aimed to use alternative 

energy sources to substitute energy resources such as 

coal, oil, natural gas, uranium; 

• ecologically oriented logistics management of such par-

tially renewable natural resources as water, wood and 

land areas. 

The analysis of the causes of "greening" of logistics and 

major benefits that enterprises receive, shows their image 

character, improving business processes effectiveness, re-

ducing costs or their partial return (especially the transna-

tional companies and large organizations that implement the 

concept of corporate social responsibility). The example of 

it might be the results obtained by small agricultural enter-

prise (Ltd Victoria in Sumy region), which until recently 

has been spending from 400 to 500 thousand hryvnias on 

gas during the heating season. Crushed sunflower stems that 

remain after processing and previously were considered as 

waste for disposal and industrial waste, are now using inno-
vative equipment and optimizing logistics processes, 

learned to be dried, compressed and used as fuel. Today the 

company produces 150 bags of fuel pellets per day. The part 

of it goes to heat the building of agricultural company, and 

the rest is sold to local people. When investing in equipment 

1,5 mln. UAH for heating costs decreased to 300-400 thou-

sand, that is up to 100 thousand during the heating season. 

Thus the company received a huge economic impact by 

implementing a well-thought-out ecologistic strategy [25]. 

 

 
Fig.1. The sequence of the working out of ecologistic strategy of the enterprise development and evaluating its results (own development)   

Ecologistic strategy adjustment 

 

Search economics answers to the challenge of today energy crisis that deepen the processes of degradation of the domestic economy 
with the destruction of the foundations of the reproduction of capital in the energy sector and in all economic sectors (real and finan-
cial); intensification of scientific and applied research in the field of alternative energy sources - bioenergy – due to the development of 

production and biomass consumption 

The development of ecologistic strategy and its organic combination with the general objectives of the company’s development 

The energy crisis in Ukraine, the 
growing GDP energy capacity and 
production due to the lack of alter-
natives to meet the needs for ener-
gy resources and outdated technical 
and technological basis of the 

energy sector 

The election of criteria to evaluate eco-projects in the logistics chain value creation 

The development of business partnership in the process of ecologistic strategy implementation in terms of greater 

interaction between macro and microfactors 

Solving the conflicts of interest problems at various levels of government and in various stages of implementation 

ecologistic projects 

Evaluation the results of the ecologistic strategy of the enterprise development implementation 
(economic, organizational, social, technical, technological and ecological effects) and real pro-
spects for their provision with regard to a market situations and new knowledge workers gained 

and business partners at different stages of eco-projects implementation and with different partic-

ipants, performers and investors 

The lost of economics, including energy, 
potential at the Donbass due to the politi-
cal crisis and military events in Ukraine 
2013-15.; the pressure of political capital 

and large oligarchic structures on strategic 
decisions of energy development in 
Ukraine; increasing competition for the 
redistribution of energy market between 

major companies 

Reduction of energy imports from 
Russia as a promising direction to form 
Ukraine's energy security; changing 
geography of energy supply to Ukraine 
and its logistics flows (increase of EU 
countries as importers); deterioration of 
import coverage ratio at the macro level 
because of rise of the price for energy 

materials, oil and its distillation products 

65

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



Energy crisis in Ukraine aggreviation, the growth of energy 

intensity of GDP and production and also obsolete technical 

and technological base of the energy sector requires finding 

a solution to these problems in scientific circles. Methods 

and tools of ecology-oriented logistics management and 

also the field of usage of alternative energy sources, includ-

ing bioenergy, specify the importance of the eco-greening 

strategy development (Fig. 1). 

While developing and further implementing the appro-
priate eco-greening strategy in the enterprise, such factors 

should be considered: 

• orientation of "green" innovations in spatial and continu-

ous optimization of the logistics system and its elements 

(units, channels, circuits, networks); 

• reduction of resources’ capacity and waste capacity of 

logistics system; providing with energy and resource con-

servation in the enterprise as a whole, waste recycling and 

focusing on the alternative energy sources, including the 

use of bioenergy potential; 

• implementation and monitoring of standards and norms 

system related to emissions into atmosphere, its charges 
into waterways, soil contamination and other direct and 

indirect effects on the environment (environmental man-

agement and audit); 

• association of commercial, governmental and public inter-

est around population eco-culture and personnel eco-

education, the cooperation of business, governmental and 

public organizations in solving environmental problems; 

• Cooperation with suppliers focused on environmental 

strategy; stimulation for producing eco-products and 

providing with ecological services that would be most loy-

al to the environment. 
While developing and further implementing the appro-

priate ecologistic strategy in the enterprise, such factors 

should be considered: 

• orientation of "green" innovations in spatial and continu-

ous optimization of the logistics system and its elements 

(units, channels, circuits, networks); 

• reduction of resources’ capacity and waste capacity of 

logistics system; providing with energy and resource con-

servation in the enterprise as a whole, waste recycling and 

focusing on the alternative energy sources, including the 

use of bioenergy potential; 

• implementation and monitoring of standards and norms 

system related to emissions into atmosphere, ischarges in-

to waterways, soil contamination and other direct and indi-

rect effects on the environment (environmental manage-

ment and audit); 

• association of commercial, governmental and public inter-

est around population eco-culture and personnel eco-

education, the cooperation of business, governmental and 

public organizations in solving environmental problems; 
• Cooperation with suppliers focused on environmental 

strategy; stimulation for producing eco-products and 

providing with ecoservices that would be most loyal to the 

environment. 

Conclusions and further researches directions. Pro-

spects for greening production systems development and 

logistics processes are expanding and today are already very 

important for Ukrainian companies. In terms of European 

integration of Ukraine, the number of consumers who make 

their choice in favor of environmentally friendly products 

and services is rapidly growing. Thus the competitiveness 

level of those domestic enterprises, which effectively oper-
ate by eco-greening approaches and are guided by foreign 

companies’ experience gained in in making practical man-

agement decisions to minimize negative impacts on envi-

ronmental components. 

Obviously, the implementation of effective ecologistic 

strategy and appropriate "green" innovations in the compa-

ny, will be a key competitive advantage in today's business 

environment. That is why we suggest to work out ecolo-

gistic strategies of the development of enterprises and assess 

the effectiveness of their implementation using the sequence 

that we have described above. 
Relevant areas for further research in our view are: edu-

cation and personnel training in the context of ecologistic; 

methods of long-term planning greening policies at the en-

terprise; improving methods of evaluating the ecologistic 

innovative projects effectiveness; improvement and adapta-

tion to the Acquis communautaire – the regulatory frame-

work for the ecologistic regulation; development of the 

mechanisms for effective interaction between business and 

government to provide resources for ecologistic, green lo-

gistics, reverse logistics; improvement of the information 

system of the above categories. 
 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED) 
[1] The Law of Ukraine about National Adaptation Programme of 

Ukrainian legislation to the legislation European Union FROM 
March 18, 2004 N 1629-IV as ON 08.07.2011 

[2] The Law of Ukraine about basic principles (strategy) of State 
Environmental Policy of Ukraine for the period until 2020 
FROM December 21, 2010 N 2818 

[3] European Union Directive on Environmental Impact Assess-

ments 85/337/EEC 
[4] European Union Directive Strategic environmental assessment 

2001/42/EC 
[5] Weber, J., Blum, H. Logistik-Controlling - Konzept und empir-

ischer Stand / J. Weber, H. Blum // Kostenrechnungspraxis 
Zeitschrift für Controlling Accounting & System-Anwendungen, 
45 Jg., 2001 Heft-Nr. 5, P. 275-282. 

[6] Kummetsteiner, G. Handbuch «Ökologistik» /G.Kummetsteiner; 
Hochschule Amberg-Weiden, 2011. – P. 1-115. 

[7] Korzeniowski, A Fiddler, M.: Ecologistics of used packaging, ed. 
ILiM, Poznan, 1999. 

[8] E. Mate Inventory and logistics management of the enterprise 
activily Translation from French. / Mate E., D. Tixier. - Moscow: 
Progress, 1998. – 386 p. 

[9] Edwarczyk, N., Stachowiak, A.: The concept of closed-loop sup-
ply chain. Logistyka 1/2009, p. 75. 

[10] Murphy, P.R. Green logistics: Comparative views of environ-
mental progressives, moderates, and conservatives / Paul 
R. Murphy, Richard F. Braunschweig, D. Charles // Journal of 
Business Logistics, 1996. – Vol. 17. – No. 1. – P. 191–211. – 
URL: 

66

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Union_Directive_on_Environmental_Impact_Assessments&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Union_Directive_on_Environmental_Impact_Assessments&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_environmental_assessment


http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_199601/ai_n8748
499 

[11] Rogers ,D.S. An examination of reverse logistics practices / Ds. 

Rogers, R. Tibben-Lembke // Journal of Business Logistics. – 
2001. – № 22(2). – P. 129-148. 

[12] Li Yanbo. The Forms of Ecological Logistics and Its Relation-
ship Under the Globalization / Li Yanbo, Liu Songxian // Ecolo-
gical Economy. – 2008. – № 4. – P. 290-298. 

[13] Thiell, M., Zuluaga, J., Montanez, J., van Hoof, B.: Green Lo-
gistics – Global Practices and their Implementation in Emerging 
Markets, p. 2, Colombia 2011. 

[14] Rodrigue, J-P. Green logistics (the paradoxes of) / J-P. Ro-
drigue, B. Slack, C. Comtois // The handbook of logistics and 
supply chain management; [Brewer A. M., Button K. J., Hensher 
D. A.]. – London.: Pergamon, 2001. – P. 339 https://people.hof 
stra.edu/ geotrans/eng/ch8en/appl8en/ch8a4en.html 

[15] Hawks, Karen. "What is Reverse Logistics?", Reverse Logistics 
Magazine, Winter/Spring 2006. 

[16] Harrington, Ryan. "Reverse Logistics: Customer Satisfaction, 

Environment Key to Success in the 21st Century", Reverse Lo-
gistics Magazine. Winter/Spring 2006. 

[17] http://www.reverselogisticstrends.com/reverse-logistics.php 
[18] Molinari, L. Reducing e-Waste of Consumer Electronics 

Through Reverse Logistics El-Nakib, I.(2012) 

[19] Sarkis, J., Helms, M.M., Hervani, A.A., (2010) Reverse Logis-
tics and Social Sustainability retrieved from EBSCO Journals da-
tabase. 

[20] European Union Directive Waste framework di-
rective (Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of 
the Council on waste 

[21] Chortok ,Y.V. Environmental Strategy for the logistics of com-
mercial enterprises / Y.V. Chortok // Prometey: regional collec-
tion of scientific works in Economics / Donetsk Institute of Eco-
nomics and Humanities Education of Ukraine, Institute of Eco-
nomic and Legal Research of NAS of Ukraine. - Vol. 2 (23). - 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository 
http://ena.lp.edu.ua 30 Donetsk: DEHI, 2007. - P. 226-229 

[22] European UnionDirective 80/1269/EEC – relating to the engine 
power of motor vehicles  

[23] European Union Regulation (EC) No 715/2007 of the European 
Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval 
of motor vehicles with respect to emissions from light passenger 
and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to 

vehicle repair and maintenance information" 
[24] European Union Directive - Noise emission in the environment 

by equipment for use outdoors (2000/14/EC − ″OND″) 
[25] http://viktoriya.sumy.ua 

 

67

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com

http://www.rlmagazine.com/edition01p12.php
http://www.rlmagazine.com/edition01p14.php
http://www.rlmagazine.com/edition01p14.php
http://www.reverselogisticstrends.com/reverse-logistics.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_framework_directive
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_framework_directive
http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_80/1269/EEC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:EN:NOT
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Noise_emission_in_the_environment_by_equipment_for_use_outdoors&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Noise_emission_in_the_environment_by_equipment_for_use_outdoors&action=edit&redlink=1


Державна політика регулювання доходів в Україні в умовах кризи 

А.В. Дутчак* 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна 
*Corresponding author: mfuanna@mail.ru 

 

Paper received 31.04.15; Revised 03.06.15; Accepted for publication 10.06.15. 
 
Анотація. У статті проаналізовано головні заходи державної політики регулювання доходів в Україні в умовах сучасної 
кризи та їх соціально-економічні наслідки здійснення цих заходів. Визначено головні проблеми державної соціальної полі-
тики: орієнтація системи соціальної підтримки переважно на пряму підтримку найбідніших прошарків населення; збере-
ження низького загального рівня оплати праці; збереження надмірної соціальної нерівності тощо. Це розцінюється як супе-
речність між офіційно декларованими положеннями щодо соціальної орієнтованості держави і відсутністю реальних суттє-
вих зрушень у соціальній сфері. 

Ключові слова: мінімальний споживчий кошик; реальні доходи; пенсійне забезпечення, єдиний соціальний податок; ди-
ференціація доходів; проблема бідності 

 

Вступ. Як свідчить досвід застосування заходів дер-

жавного регулювання доходів у кризових умовах, їхня 
ефективність, як правило, була сумнівною, оскільки 

переважно спрямовувалася на гарантування мінімаль-

них соціальних стандартів й тому не відповідала 

принципам справедливості у розподілі доходів. Прик-

ладом є державна політика доходів, яка здійснювалася 

на початку 1990-х років в Україні 

Короткий огляд публікацій за темою. У працях 

У. Петті, А. Сміта, К. Маркса, Дж.Б. Кларка, А. Мар-

шалла, Дж.Р. Хікса та багатьох інших відомих економі-

стів світу аналізувалися фундаментальні питання фор-

мування та державного регулювання доходів. Значна 

кількість сучасних зарубіжних дослідників аналізують 
різноманітні аспекти формування та розподілу доходів. 

Ці питання розглядаються в працях як західних еконо-

містів – Р. Хайлбронера, Л. Тароу, П. Самуельсона, 

М. Лоренца. Суттєвий внесок у визначення шляхів 

підвищення доходів зробили такі вітчизняні науковці, 

як В.П. Антонюк, В.А. Базилюк, Д.П. Богиня, І.К. Бон-

дар, І.Ф. Гнибіденко, Т.М. Кір’ян, А.М. Колот, Е.М. Лі-

банова, І.Й. Малий, В.О. Мандибура, В.М. Новіков, 

О.А. Савенко, М.П. Соколик. Та, нажаль, у політиці ре-

гулювання доходів в умовах сучасної кризи не викори-

стовуються науково-методологічні підходи, закладені у 
працях науковців-теоретиків, а проблема неефективно-

сті цієї політики пов’язується переважно із кризовим 

політичним та економічним становищем країни, яка 

опинилася у стані війни. 

У науці і практиці державного регулювання доходів не-
має чіткого обґрунтування багатьох механізмів встано-
влення соціальних стандартів та пов’язаних із ними 
процесів формування цін і тарифів на ті блага і послу-
ги, які включаються у мінімальний споживчий кошик. 
Єдиним способом розв’язання цієї суперечності визна-
чено нарахування субсидій за комунальні послуги для 
малозабезпечених груп населення. Окрім бідності, на 
межу якої стає майже половина українців, це веде до 
загострення багатьох соціально-економічних супереч-
ностей і складає загрозу соціальній безпеці країни.  

Мета статті полягає в оцінці головних заходів дер-
жавної політики регулювання доходів в умовах сучас-
ної кризи та можливих соціально-економічних наслід-
ків здійснення цих заходів на основі дослідження ме-
ханізму регулюванню мінімальних доходів, пенсійного 
забезпечення та соціального оподаткування.  

Матеріали і методи. Інформаційною базою дослі-
дження виступають наукові публікації з проблем роз-
поділу доходів, нормативні документи, статистичні ма-
теріали. Аналіз ґрунтується на використанні системно-
го підходу у дослідженні взаємодії економічних і соці-
альних чинників у механізмі розподілу доходів. 

Результати та їх оцінка. Динаміка реальних дохо-
дів населення значно залежить від темпів інфляції. Зне-
цінення грошових доходів, а також заощаджень, капі-
талу, ренти, прибутків відбувається швидкими темпа-
ми та свідчить про значні втрати можливостей щодо 
реалізації потреб населення, підвищення добробуту, 
зростання заощаджень, розширення інвестиційної ді-
яльності, розвитку людського і соціального капіталу.  

 
Рис. 1. Динаміка номінальної та реальної заробітної плати в Україні у 2013-2014 роках [11] 
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Так, у 2010-2014 роках середньомісячна заробітна пла-

та зросла із 2250 грн. до 3476 грн., але темпи зростання 

номінальної та реальної заробітної плати були неодна-

ковими. Якщо номінальна заробітна плата у 2014 році 

порівняно з 2013 роком зросла на 6,8%, то реальна фа-

ктично складала 86,6% до рівня 2013 року (Рис. 1).  
Така динаміка номінальної та реальної заробітної 

плата пояснюється зміною цін на товари та послуги, які 
складають основу споживчого кошика, на які витрача-
ється значна частка споживчих видатків. В Україні у 
2014 зафіксовано найвищу інфляцію за останні 14 ро-
ків. З початку року зросли ціни на продукти харчуван-
ня та безалкогольні напої (на 20,0%), алкогольні напої 
та тютюнові вироби (на 23,6%), одяг і взуття (на 
13,5%), житло, воду, електроенергію, газ та інші види 
палива (на 32,6%), предмети домашнього вжитку, по-
бутову техніку та поточне утримання житла (на 23,2%), 
охорону здоров’я (на 26,5%), транспорт (на 37,7%), 
зв’язок (на 2,2%), відпочинок і культуру (на 20,3%), 

освіту (на 4,6%), ресторани та готелі (на 12,1%), різні 
товари та послуги (на 19,4%) [4]. 

У нинішньому 2015 році інфляція може зрости ще 
дужче, у тому числі у зв’язку з підвищенням тарифів на 
газ для населення та житлово-комунальні послуги. Це 
свідчить про стрімке падіння життєвого рівня населен-
ня, що веде до зниження споживчого попиту, скоро-
чення сукупної пропозиції, безробіття і негативно 
впливає на виробництво. 

Відповідність доходів соціальним стандартам знач-
но порушено. Базовим державним соціальним стандар-
том, на підставі якого визначаються державні соціальні 
гарантії та стандарти у сферах доходів населення, жит-
лово-комунального, побутового, соціально-культурно-
го обслуговування, охорони здоров'я та освіти, є про-
житковий мінімум. Фактичний розмір прожиткового 
мінімуму застосовується для спостереження за динамі-
кою рівня життя в Україні. Розміри головних соціаль-
них стандартів та соціальних гарантій в Україні у 2012-
2015 роках подано у табл. 1.  

 

Таблиця 1. Державні соціальні стандарти та гарантії в Україні у 2012-2015 роках (грн. ) [2; 3; 6] 

 2012 рік 

з грудня 

2013 рік 

з грудня 

2014 рік 

з грудня 

2015 рік 

з січня 

2015 рік 

з грудня 

Прожитковий мінімум (ПМ) 

В розрахунку на місяць на одну особу 1095 1176 1256 1176 1330 

для дітей віком до 6 років 961 1032 1102 1032 1167 

для дітей віком від 6 до 18 років 1197 1286 1373 1286 1455 

для працездатних осіб 1134 1218 1301 1218 1378 

для осіб, які втратили працездатність 884 949 1014 949 1074 

Державні соціальні гарантії 

Мінімальна заробітна плата 1134 1218 1218 1218 1378 

Мінімальна пенсійна виплата 884 949 949 949 1074 

мінімальна допомога по безробіттю 872 936,64 936,64 949 1074 
 

За даними таблиці бачимо, що величина мінімальних 
соціальних виплат фактично залишається на рівні мі-
німального споживчого кошика, який було визначено 
3 роки тому. Особливо вразливою є ситуація, що скла-
лася у 2014-2015 роках, оскільки мінімальні доходи не 
індексуються з огляду на кризове становище в країні.  

Протягом 2015 року розмір посадового окладу пра-
цівника І тарифного розряду ЄТС залишиться на рівні 
1 січня 2013 року (852 грн.), що не дозволить зменшити 
розрив між розмірами цього показника і мінімальної 
заробітної плати (366 грн.) та призведе до зниження 
рівня життя працівників бюджетної сфери. Кабінет 
міністрів планує у 2015 році затвердити й особливий 
порядок індексації грошових доходів населення у ме-
жах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. Тобто 
уряд у черговий раз прагне впровадити «ручне управ-
ління» умовами оплати праці бюджетників та зеконо-
мити за рахунок відміни, або звуження законодавчо 
закріплених соціальних гарантій та пільг. 

«Замороження номінального розміру мінімальної за-
робітної плати в розмірі 1218 грн. (на рівні грудня 2013 
року) відбувається на тлі зростання цін на товари і по-
слуги, підвищення комунальних тарифів, девальвації 
гривні. Сьогодні державна гарантія – мінімальна заро-
бітна плата на 400 гривень менше фактичного прожит-
кового мінімуму (у цінах січня 2015 року – 1611 грн.) і 
ледь перевищує 38 євро на місяць», – зазначають у Фе-
дерації. За даними профспілок, українська мінімальна 
заробітна плата в сім разів нижче, ніж в Естонії, Сло-
ваччини, Угорщини, Чеській Республіці, в 15-40 разів – 
менше ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції 

і втричі нижче певного ООН рівня бідності на 5 дола-
рів США в день [10]. 

Щорічне підвищення мінімальної заробітної плати 
не встигає за загальною динамікою зарплати, а відсот-
кове відношення мінімальної зарплати до середньої 
(індекс Кейтця) в Україні не дотягує до рекомендова-
ного МОП і Світовим банком у діапазоні 50–60% та 
має тенденцію до зниження (Рис. 2). 

В Україні максимальне співвідношення між серед-
ньою та мінімальною заробітними платами у 43,5% бу-
ло досягнуто в 2000 році. Враховуючи те, що мінімаль-
на заробітна плата в нашій країні є об’єктом оподатку-
вання доходів фізичних осіб та утримання єдиного со-
ціального внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, реальне співвідношення є значно 
нижчим [7]. 

З метою поліпшення співвідношення між мінімаль-
ною і середньою заробітною платою з урахуванням 
податку на доходи фізичних осіб рішенням Конститу-
ційного Суду від 22.05.2008 № 10-рп/2008 було схва-
лено збільшення прожиткового мінімуму, визначеного 
для осіб, які відповідно до законодавства підлягають 
обов’язковому державному соціальному страхуванню, 
на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб, то 
ситуація виглядає ще гірше. З урахуванням росту спо-
живчих цін і тарифів на комунальні послуги прожитко-
вий мінімум та зростання доходів має прив’язуватися 
до нової вартості споживчого кошика. А у вартості 
готової продукції необхідно встановлювати реальну 
вартість робочої сили (а не лише зростаючу вартість 
інших ресурсів). 

69

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 www.seanewdim.com



32,7

35,3
36,3

36,6

39,7

33,7

29,5

31,8

35,0

36,836,6

40,4
40,6

37,9

43,5

41,6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

г
р
н
.

25,0

30,0

35,0

40,0

в
ід
с
о
т
к
и

середньозважена мінімальна заробітна плата

середньомісячна заробітна плата

середньозважена мінімальна заробітна плата у % до середньої зарплати  
Рис. 2. Динаміка середньомісячної та мінімальної заробітної плати та їх співвідношення [7] 

 

Нині, як зазначають фахівці Центру перспективних со-
ціальних досліджень Міністерства соціальної політики 
України [9], розміри прожиткового мінімуму встанов-
люються виходячи із фінансових можливостей держа-
ви, при розрахунку соціальних виплат використовуєть-
ся рівень забезпечення прожиткового мінімуму, що 
значно зменшує розміри соціальних допомог та пенсій 
і не забезпечує достатній життєвий рівень населення. 
Ці висновки підтверджуються розрахунками. Так, об-
сяг видатків у 2013 році на фінансування державної 
соціальної допомоги, що визначається на підставі дію-
чого законодавства (в т.ч. із використанням рівня за-
безпечення прожиткового мінімуму), складає 37 012,0 
млн. грн. У разі розрахунку допомоги на основі підви-
щення їх розмірів до рівня діючого прожиткового мі-
німуму обсяг необхідних видатків з державного бю-
джету буде складати вже 59 536,2 млн. грн. Тому під-
вищення розмірів прожиткового мінімуму потребує 
додаткових бюджетних коштів. Однією із пропозицій 
по пошуку таких коштів в останні роки звучить теза 
щодо відміни пільг населенню. Проблемою залишаєть-
ся нерівномірність розподілу доходів. Децильний кое-
фіцієнт диференціації грошових доходів населення у 
2014 році складав 3,9. Коефіцієнт концентрації доходів 
(Індекс Джині) у 2014 році складав 0,259. Співвідно-
шення грошових доходів найбільш і найменш забезпе-
чених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів) 
складав 5,9 разів. Співвідношення грошових доходів 
найбільш і найменш забезпечених 20% населення (кві-
нтильний коефіцієнт фондів) складав 3,8 разів [1]. 

Україна відноситься до країн з низькою диференціа-
цією доходів і, навіть, знаходиться поруч зі скандинав-
ськими країнами, відомими своєю яскраво вираженою 
соціальною спрямованістю. Більш того, при такій ни-
зькій диференціації відзначається тенденція до пода-
льшого зниження індексу Джині (у період між 1996-
1998 роками коливалися між 39,1 і 41,3%; у 2010 році 
він складав 0,26). Значення індексу стрімко наближа-
ється до значень показника радянського періоду, коли 
воно становило від 22 до 23%. Україна, навіть з ураху-
ванням істотного заниження офіційних показників, 
відноситься до країн з диференціацією видимих дохо-
дів нижче середнього. 

Необхідно зауважити, що офіційні показники нерів-
ності в Україні, і, зокрема, коефіцієнт Джині, істотно 
занижені внаслідок низького рівня достовірності вихід-

ної інформації. Важливо врахувати хоча б той факт, що 
у 2013 році за кількістю доларових мільярдерів Україна 
опинилася на 27 позиції світового рейтингу. У світовій 
клуб мільярдерів входять 18 українців, розмір активів 
яких становить $49 мільярдів. У силу своєї конструкції 
коефіцієнт Джині не відображає рівня концентрації 
доходів у самій верхній групі домогосподарств. Це 
означає, що необхідно оцінювати рівень концентрації 
багатства і доходів у тій групі населення, яка або випа-
дає з розгляду при використанні стандартних показни-
ків, або не чинить на них істотного впливу. Низький 
рівень цієї достовірності визначається також значним 
рівнем недостатнього охоплення домогосподарств з 
високими рівнями доходу і значним приховуванням 
інформації про домогосподарства. Домогосподарства, 
що мають великі доходи, при обстеженні їх занижу-
ють. Значна частка доходів офіційного не фіксується у 
вітчизняній статистиці.  

Наявна на сьогодні модель оподаткування демон-
струє дедалі нижчу ефективність в умовах щораз біль-
шої тінізації економіки, зростання частки самозайня-
тих, працівників малого бізнесу та неофіційно працев-
лаштованих громадян. Податки з доходів фізичних осіб 
(42,3 млрд. грн..) та підприємств (32,9 млрд. грн..) ра-
зом ледь покривають 14% витрат державного бюджету 
2014 року. Причина – значна тінізація як перших (через 
великий відсоток неофіційних, «конвертних» доходів), 
так і других (унаслідок дії офшорних схем).  

Оподаткування доходів громадян та сплата єдиного 
соціального податку суттєво впливають на соціально-
економічне становище як на даний час, так і у довго-
строковій перспективі. З 1 січня 2015 року зменшено 
ставку єдиного соціального внеску з 41% до 16,4%. 
Але лише за умови, якщо зарплата на підприємстві 
більше 3-х мінімальних зарплат. Якщо зарплата стано-
вить, наприклад, дві мінімальні зарплати, то ставка 
єдиного соціального внеску залишається на рівні від 
34,8% до 38,11% залежно від категорії. Запроваджено 
оподаткування великих заробітних плат: 15% – для 
доходів до 10 мінімальних заробітних плат, 20% – для 
доходів понад 10 МЗП (з суми перевищення). 

Насправді, впровадження цих змін веде до значного 
скорочення чисельності працівників і значно погіршує 
умови функціонування бізнесу. За розрахунками, має 
відбутись незвично сприятливий збіг обставин, щоб 
доходи від єдиного соціального внеску не зменшилися.  
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Висновки. Соціально-економічні наслідки соціальної 
політики держави, спрямованої на забезпечення зрос-
тання добробуту на основі удосконалення відносин 
розподілу, виявилися дуже суперечливими та зумовили 
низку негативних наслідків. Як показує досвід соціаль-
ного реформування економіки у сучасних умовах, для 
соціальної політики є характерними: орієнтація систе-
ми соціальної підтримки переважно на пряму підтрим-
ку прошарків, які перебувають у соціальній апатії, що 
значно послаблює кумулятивний ефект соціальної по-
літики для забезпечення соціальної стабільності в краї-
ні; нехтування інтересами працездатного населення – 
через недостатню увагу до забезпечення реалізації пра-
ва на гідну працю та збереження низького загального 
рівня оплати праці, значний рівень тіньової зайнятості 

тощо; відсутність цілеспрямованих дій щодо розшире-
ного відтворення людського капіталу внаслідок надмі-
рної соціальної нерівності, несистемної політики в 
освітній сфері, вкрай обмеженого доступу до висхідних 
«соціальних ліфтів»; неефективна система соціального 
захисту, яка значною мірою має нецільовий характер 
тощо. Це розцінюється як суперечність між офіційно 
декларованими в політиці й закріпленими в Конститу-
ції України та в ратифікованих міжнародних договорах 
положеннями щодо соціальної орієнтованості держави 
і відсутністю реальних суттєвих зрушень у соціальній 
сфері та за очевидного посилення соціального розша-
рування стає чинником падіння довіри до політики 
держави і її органів, наростання суспільного роздрату-
вання.  
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State income regulation policy in Ukraine under the crisis 
A.V. Dutchak 
Abstract. The author analyzes the major events of state income policy in Ukraine under the current crisis, as well as their socio-
economic consequences. Much attention is given to identifying the main problems of the state social policy: the orientation of the 
social protection system primarily on direct support to the poorest; maintaining low overall level of wages; saving excess of social 
inequality and others. This is regarded as a contradiction between the officially declared provisions of the social orientation of the 
state and the lack of real substantial changes in the social sphere. 
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Анотація. У статті висвітлено концептуальні підходи щодо застосування сучасних логістичних технологій в процесі побу-
дови ефективних логістичних систем підприємства, удосконалення механізму управління потоковими процесами. Автором 
обґрунтовано необхідність використання системного підходу щодо забезпечення інтеграції та чіткості взаємодії всіх елеме-
нтів логістичної системи. 

Ключові слова: логістика, логістична концепція, логістичні системи, логістичний менеджмент, інтеграція, ресурсо-
провідна система, товарно-матеріальний потік 
 

Вступ. У процесі адаптації національної економіки 

України до глобальних змін у контексті подальшої 

Європейської інтеграції, логістика, як науковий на-

прям управлінської науки, стрімко і впевнено входить 
як у господарський механізм підприємств і організа-

цій, так і в наукову сферу.  

Особливості логістичного підходу в управлінні ре-

сурсами реалізуються через зміну пріоритетів госпо-

дарської діяльності. Головну роль при цьому відіграє 

не продукт, а процес у формі потоку. Управління по-

токовими процесами, їх перетворення й інтеграція є 

формою управління, яка перевершує традиційні як за 

рівнем творчого потенціалу, так і за ефективністю 

кінцевих результатів.  

Останніми роками зростаючого значення набуває 
концепція логістики наряду з концепцією маркетингу 

як засіб забезпечення стійких економічних позицій 

вітчизняних підприємств та досягнення успіху в заго-

стреній конкурентній боротьбі на ринку. Аналіз роз-

витку логістики у розвинутих країнах і створення різ-

номанітних форм логістичних інтеграцій дозволяють 

не тільки визнати високу ефективність застосування 

цієї економічної концепції у практиці господарюван-

ня, а й достатньо значне непророблене поле для нау-

ково-теоретичних осмислень. 

Актуальність теми дослідження зумовлена потен-

ційними можливостями підвищення ефективності фун-
кціонування ресурсопровідних систем, які відкрива-

ються із використанням логістичних знань. Логістика є 

прикладом системного підходу до вирішення проблем 

бізнесу. Завдання логістики полягає в узгодженні фізи-

чної дистрибуції й управлінні матеріалами для заоща-

дження грошей і вдосконалення обслуговування. Отже, 

лідерство на сьогоднішній день має той, хто компетен-

тний у сфері логістики та володіє її методами.  

Короткий огляд публікацій з теми дослідження. 

Значний вклад у дослідження проблем логістичного 

менеджменту на підприємстві внесли такі відомі зару-
біжні вчені, як Е. Вогель, Е. Ворнер, Р. Ербе, Д. Кісінг, 

П. Кругман, С. Ліндер, Д. Лейк, Д. Лодж, Р. Нельсон, 

Б. Олін, М. Портер, М. Познер, Д. Репкін, Дж. Стренд, 

Д. Сакс, Дж. Харт, Е. Хекшер. Останнім часом ці про-

блеми розробляються також вченими з пострадянських 

країн, зокрема російськими та українськими: О.О. Ба-

каєвим, Р.В. Волошиним, А.М. Гаджинським, Т.Г. Ду-

дар, С.П. Гриненко, Л.М. Гурч, В.М. Кислим, Л.Л. Іва-

ницькою, А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко, Є.В. Кри-

кавським, О.П. Кутахом, Л.А. Пономаренко та іншими. 

В останні роки серед західних фахівців у сфері логісти-

ки домінує точка зору про те, що в сучасних умовах 

виробництва удосконалення управління матеріально-

технічним забезпеченням з орієнтацією тільки на міні-
мізацію витрат вже не відповідає нагальним потребам. 

На їхню думку, управління стає оптимальним лише 

тоді, коли воно базується на логістичній концепції, що 

тісно пов’язана з активною ринковою стратегією [4]. 

Використання міжнародних термінів “логістика” та 

“менеджмент” свідчать про те, що йдеться про вироб-

ничу та посередницьку діяльність у ринковому середо-

вищі. Об'єктом вивчення логістичного менеджменту 

управління матеріальними і пов'язаними із ними інфо-

рмаційними та фінансовими потоковими процесами. 

Широке використання логістики на практиці господар-
ської діяльності пояснюється необхідністю скорочення 

тимчасових інтервалів між набуванням сировини й 

постачанням товарів кінцевому споживачеві. Логістика 

дозволяє мінімізувати товарні запаси, а в низці випад-

ків взагалі відмовитись від їх використання, дозволяє 

скоротити час доставки товарів, прискорює процес 

отримання інформації, підвищує рівень сервісу [1,3]. 

Логістичний менеджмент включає в себе управлін-

ня транспортом, складським господарством, запасами 

товарів, кадрами, інформаційними системами, комер-

ційною діяльністю та іншими галузями. Принципова 

новизна логістичного підходу – органічний взаємо-
зв’язок, інтеграція вищевикладених галузей у цілісну 

ресурсопровідну систему. 

Метою статті є висвітлення концептуальних підходів 

щодо побудови та функціонування логістичних систем 

в контексті логістичного менеджменту підприємств. 

Матеріали і методи. Велике значення для ефек-

тивного бізнесу мають окремі властивості логістики, 

зокрема: інтеграційна спрямованість (як вертикальна, 

так і горизонтальна), спрямованість на скорочення 

собівартості продукції, підвищення оборотності капі-

талу, оптимізацію процесів постачання, виробництва 
та розподілу тощо. 

Необхідність залучення логістичних технологій ви-

кликана наступним.  

1. Зростання вартості транспортних послуг і розуміння 

необхідності більш жорсткого контролю цих витрат. 

Транспорт перестав бути стабільним фактором підп-

риємницької діяльності.  

2. Вичерпання прямих резервів у підвищенні ефектив-

ності виробництва, коли переважна частина прибут-

ку формувалась безпосередньо у сфері виробництва.  
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3. Зміна підходів до формування матеріальних запасів – 

різке переведення запасів продукції з роздрібної тор-

гівлі до сфери виробництва й оптової торгівлі.  

4. Посилення ролі маркетингу у формуванні асорти-

ментної політики. Це призвело до значного збіль-

шення видів товарів і, відповідно, до збільшення за-

пасів – ускладнення роботи із планування запасів і 

їхньому управлінню.  

5. Науково-технічний прорив у сфері комп’ютерних 
технологій визначив можливість залучення принци-

пово нових логістичних технологій, які базуються на 

застосуванні великої кількості інформації.  

6. Підвищена увага суспільства до проблем забруднен-

ня навколишнього середовища й пов’язаних з цим 

питань утилізації та повторного використання від-

ходів виробництва.  

7. Розвиток нових форм організації оптової і роздрібної 

торгівлі як товарами промислового призначення, так 

і масового попиту з формуванням нетрадиційних 

каналів розподілу [7].  

Вивчення коливань попиту, виробництво відповід-
но до стандартів якості обслуговування споживачів – 

це те, що вирізняє сучасний логістичний підхід до 

управління процесами й переносять маркетингову 

концепцію виробництва з царини теорії в сферу прак-

тичного менеджменту фірми. 

Слід акцентувати, що жодне підприємство не може 

бути рентабельним, поки не контролює своїх логістич-

них витрат, тому ціна продукту має покривати всі види 

витрат, пов’язаних з виробництвом. Коли є значні ви-

трати у сфері логістики, їй треба перекласти їх на спо-

живачів, тобто зробити ціни вищими, ніж у конкурен-
тів, або знизити якість ризикуючи втратити довіри по-

купців. Витрати на транспортування – це найважливі-

ший чинник під час визначення ціни продажу товару. 

Процес створення організаційних структур логісти-

чного управління матеріальними потоками визначаєть-

ся умовами чинного правового регулювання. Природа 

правового поля (структура, якість, стабільність тощо) 

впливає на ступінь централізації системи управління, 

ієрархію логістичного управління, удосконалення всіх 

форм менеджменту тощо. Вона також допомагає ви-

явити та ліквідувати невідповідність деяких управлін-
ських структур чинному законодавству [6]. 

Наявність багатьох сфер і галузей логістики дозво-

ляє розглядати процес руху матеріальних та пов’язаних 

з ними інших потоків з позицій системного підходу. 

Зручність даного підходу полягає в тому, що при його 

використанні виникає можливість розгляду техніко-

технологічної, організаційно-економічної, соціально-

психологічної та інших складових процесу матеріало- 

та товароруху в сукупності із можливістю врахування 

впливу одного елемента на інші.  

Будь-яка логістична система складається із окре-

мих елементів-ланок, між якими встановлені певні 
функціональні зв’язки. Вибір типу логістичної систе-

ми залежить від комплексу виконуваних функцій та 

ряду критеріїв, які їх характеризують: ступінь надій-

ності поставок; мінімальна тривалість транспортуван-

ня; мінімальні транспортні витрати, гнучкість систе-

ми; забезпечення зберігання вантажів; швидкість об-

робки замовлень; мінімальні витрати на пакування 

вантажів; низькі витрати на страхування [2].  

Результати та їх обговорення. Сучасний розвиток 

логістичних систем характеризується певними тенден-

ціями в напрямку підвищення рівня логістичної агре-

гації. Такими можна вважати тенденції щодо працезда-

тності (потенціалу), дислокації (розміщення) і часових 

структур економічних систем, що безпосередньо сто-

суються трансформації логістичних процесів і потреб. 

Удосконалення структур управління товарно-

матеріальними потоками можливе через створення 

різноманітних координуючих механізмів. У разі управ-

ління матеріалами це передусім удосконалення систе-

ми планування, розподілу й контролю коштів, укладе-

них у матеріальні ресурси, використання різних еконо-

мічних механізмів або призначення спеціальних керів-

ників-координаторів, що дає змогу забезпечити збалан-

соване функціонування апарату управління [3]. 

Управлінський механізм пов'язаний з упроваджен-

ням спеціально розроблених управлінських процедур, 

основою яких є планування виробництва, збуту, збе-

рігання й транспортування як єдиного матеріального 

потоку. Поняття “логістична система” може застосо-

вуватися щодо органів управління. З одного боку, це 

певна кількість структурних елементів, що функціо-

нують для досягнення єдиної мети, а з іншого, – план 

досягнення суб'єктом управління. 

На наш погляд, логістичну систему можна визна-

чити як процес управління матеріальними потоками 

та готовою продукцією, а також супутніми їм потока-

ми в сфері макрологістики та мікрологістики, яка 

сприяє підвищенню організованості всіх економічних 

процесів для досягнення щонайбільшої ефективності. 

Більшість реально функціонуючих на практиці логі-

стичних систем, яким притаманні основні риси склад-

них систем, дають змогу використовувати під час ана-

лізу та синтезу їх системний підхід: 

1. Складність. Для логістичних систем характерні ве-

лика кількість елементів, складний характер взаємо-

дії між окремими елементами та функціями, що ви-

конує система, наявність організованого управління, 

вплив на систему безлічі схоластичних чинників зо-

внішнього середовища. 

2. Ієрархічність, тобто підпорядкування елементів ни-

жчого рівня елементам вищого з погляду функціо-

нального логістичного управління. 

3. Емерджентність (цілісність) – здатність системи ви-

конувати задану цільову функцію, що реалізується 

тільки логістичною системою загалом, а не окреми-

ми її ланками або підсистемами. 

4. Структурність – наявність визначеної організаційної 

структури логістичної системи, яка складається з 

взаємопов’язаних об’єктів і суб'єктів управління, що 

реалізують задану мету. 

5. Єдність із зовнішнім середовищем [5]. 

Світова практика створення логістичних систем 

управління показала, що логістичні принципи управ-

ління виробництвом і роботою інших організацій в 

сучасних умовах можна розглядати як найважливіші 

магістральні напрями нормалізації розвитку з метою 

посилення режиму економії трудових, матеріальних, 

грошових та енергетичних ресурсів, підвищення ефек-

тивності управління на різних рівнях, забезпечення 

потрібної кількості споживчих благ. 
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Висновки. Логістика розглядається як інтегральний 

інструмент менеджменту, що сприяє досягненню 

стратегічних, тактичних і оперативних цілей органі-

зації виробничо-господарської діяльності підприємст-

ва за рахунок:  

– ефективного з погляду зниження загальних витрат і 

задоволення вимог кінцевих споживачів до якості 

продуктів і послуг; 

– управління матеріальними й сервісними потоками а 
також супутніми їм потоками інформації й фінансів. 

Утворення логістичних систем має на меті оптимі-

зацію товароруху, тому для досягнення максимально-

го ефекту побудова таких систем повинна відповідати 

наступним принципам:  

1. Координація всіх процесів та елементів товароруху 

починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи 

продажем товарів кінцевому споживачу.  

2. Впровадження систем інтеграційного управління і 

контроль за рухом та використанням всіх товарів і 

ресурсів.  

3. Орієнтація управління на інтегрований наскрізний 
потік (без поділу на постачання, виробництво, збут).  

4. Висока здатність до адаптації та переорієнтації.  

5. Чітка координація діяльності всіх функціональних 

елементів логістичної системи.  

6. Побудова ефективної та безперервної інформаційної 

системи обміну інформацією на основі новітніх до-

сягнень науки і техніки, а також із широким викори-

станням елементів зворотного зв’язку.  

 

Логістичні системи функціонують в умовах невизначе-
ності, турбулентності зовнішнього середовища для 
кон’юнктури ринку. За цих обставин неодмінною якіс-
тю логістичної системи є її здатність до адаптації. Ви-
сока надійність та забезпечення стійкості – один з фун-
даментальних принципів її функціонування.  

Таким чином, основу побудови та функціонування 
логістичної системи становлять вагомі концептуальні 
фактори: реалізація системного підходу, що має свій 
вияв насамперед в інтеграції та чіткості взаємодії всіх 
елементів логістичної системи. Цей фактор знаходить 
своє відображення у розробці і впровадженні єдиного 
технологічного процесу виробничо-транспортної сис-
теми, у переході від окремих видів устаткування до 
створення виробничо-складських та виробничо-транс-
портних систем. В сучасних умовах високого рівня 
автоматизації логістиці притаманна індивідуалізація 
вимог до технологічного і підйомно-транспортного 
устаткування та промислової продукції, тобто відмова 
від універсальності на користь більш повної відповід-
ності устаткування конкретним умовам.  

При створенні логістичної системи та проектуванні 
її окремих елементів слід передбачити вимоги гумані-
зації технологічних процесів щодо створення сучасних 
умов праці та уникнення несприятливого впливу на 
довкілля. Однією з обов'язкових умов тут є врахування 
сукупних витрат протягом усього логістичного лан-
цюжка з орієнтацією на ринок, розвиток послуг на су-
часному рівні, забезпечення гнучкості, надійності та 
високої якості.  
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Conceptual Approaches to the Construction and Operation of Logistics Systems in the Context of Logistics Management of 

Enterprises 

O.S. Pylypenko 
Abstract. In the article the conceptual approaches to the use of the modern logistics technologies in the process of creating effective 
enterprise logistics systems, the improvement of the management mechanism of the flow processes. The author substantiates the need 
for the systematic approach to ensure the integration and exactness of the interaction of all the elements of the logistics system. 

Keywords: logistics, logistics concept, logistics system, logistics management, integration, resource operating system, inventory-
material flow 
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