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Шановні колеги, гості та учасники семінару!

Дозвольте привітати вас з відкриттям ювілейного теоретико-методологічного 
семінару за міжнародною участю «Архетипіка й державне управління: раціоналізація 
та нормативні практики», котрий ось уже п’ять років поспіль проводиться в рам-
ках нового наукового напрямку, що консолідує зусилля представників Української 
школи архетипіки.

Сучасна академічна наука, яка має сьогодні величезні потреби в змінах своїх 
методологічних підстав, демонструє нові творчі підходи до наукового пошу-
ку. Ці підходи значною мірою визначаються світовими тенденціями до розвит-
ку міждисциплінарних, глобальних та інтегрованих напрямків, які найчастіше 
реалізуються в рамках наукових шкіл. Національна академія державного управління 
при Президентові України може пишатися тим, що в її стінах зародилася й успішно 
розвивається наукова школа міждисциплінарного напрямку і міжнародний конкурс 
молодих учених. Адже наявність наукових шкіл піднімає престиж наукової устано-
ви, наближаючи її до європейських і міжнародних стандартів, розширюючи творчі 
можливості науки та її суспільну цінність.

Українська школа архетипіки об’єднує понад 150 докторів і кандидатів 
наук, аспірантів, докторантів, магістрантів і незалежних дослідників, котрі – 
представників найважливіших сфер соціально-гуманітарного знання з 12 країн 
світу. Сьогодні цілком можна говорити про сформоване наукове співтовариство, 
сукупний результат діяльності якого становлять близько 250 наукових публікацій, 
в тому числі ряд монографій і докторських дисертацій в галузі наук державно-
го управління. За підсумками теоретико-методологічних семінарів готуються 
резолюції та рекомендації для органів державної влади.

Перший міжнародний конкурс молодих учених, який стартував минулого року в 
рамках школи архетипіки, показав величезний творчий потенціал наукової молоді. 
Представлені на конкурс роботи вражають широтою поглядів, творчою енергією, 
гостротою інтелекту і різноманітністю наукових інтересів молодих авторів. У рам-
ках архетипної парадигми досліджувалися проблеми політико-адміністративного 
менеджменту, корупційної поведінки політико-управлінських кадрів, державної 
аграрної політики, політики планування територій при забудові населених пунктів 
і багато інших. Більшість робіт високо оцінено фахівцями та практиками, неза-

ВСТУПНЕ СЛОВО
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лежними міжнародними експертами. Заслужені нагороди отримали молоді вчені з 
України та Росії. Нині до претендентів на нагороди конкурсу приєдналася Республіка 
Білорусь.

Сьогодні на порядку денному української держави стоїть питання масштабно-
го реформування, яке має консолідувати суспільство для досягнення національної 
та соціальної злагоди. Фахівці школи відзначають, що сучасний соціальний світ 
набуває високого рівня динаміки безперервних змін і як ніколи потребує гармонізації 
та збалансованості основ свого співіснування. Такими гармонізаторами і гаранта-
ми сталого розвитку суспільства виступають архетипи колективного несвідомого. 
Новий науковий підхід є актуальним не тільки для системи державного управління в 
Україні, але і для управління в різних сферах людської діяльності.

У нинішніх непростих умовах соціального протистояння і конфліктів, недовіри 
до інститутів влади, що відзначається сьогодні в Україні, подібні форуми можуть 
стати прекрасним майданчиком і приводом для ініціації діалогу та взаєморозуміння, 
розвитку толерантності і взаємоповаги.

Впевнена, що П’ятий теоретико-методологічний семінар за міжнародною уча-
стю і Другий міжнародний конкурс молодих вчених стануть новим етапом розвитку 
Української школи архетипіки, передумовою становлення нових талановитих вчених 
і вагомим внеском у розвиток сучасної національної науки державного управління.

Тож, бажаю всім нам отримати задоволення від наукових дискусій і плідного 
фахового спілкування, розкрити свою наукову і громадянську спроможність, сповна 
реалізувати творчі амбіції.

Натхнення всім нам та перемог для розвитку та реалізації України!

Віце-президент
Національної академії державного управління
при Президентові України                         М. М. Білинська



7

амосов 
олег,

AMOSOV 
Oleg,

доктор економічних 
наук, професор, 

засл. діяч науки і 
техніки України, 

Перший заступник 
директора Харківського 

регіонального 
інституту державного 

управління Національної 
академії державного 

управління при 
Президентові України, 

м. Харків.

Анотація: Визначено 
теоретико-методоло-
гічне підґрунтя публіч-
ного адміністрування. 

З’ясовано зв’язок пу-
блічного адмініструван-

ня з архетипом прямої 
демократії. Доведено 
доцільність розвитку 

публічного адміністру-
вання у відповідності 
до наступних пріори-

тетів: накопичення 
синтезованого капіталу 

з його розподілом на 
національному рівні з 

урахуванням архетипів, 
управління процеса-

ми надання публічних 
послуг, забезпечення 

децентралізації управ-
ління в суспільстві як 

наслідку впливу архети-
пу прямої демократії. 

Ключові слова: публічне 
адміністрування, 
архетипи, пряма 

демократія, 
децентралізація.

УДК 35.071

Олег АмОсОв, Наталя ГАвКАлОвА

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ЗВ’ЯЗОК З АРХЕТИПАМИ ТА ПРІОРИТЕТИ 

РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. розвиток україни в сучасних умовах 

господарювання визначається складним шляхом перетворень: від 
молодої незалежної держави у 90-х до країни, яка нині претендує 
на паритетне місце серед Європейських країн. додамо до цього 
структурні перетворення, трансформації, модернізацію на рівні дер-
жавного управління, що впливає на посилення впливу інститутів, 
які забезпечують дієвість публічного адміністрування.

в україні публічне адміністрування переживає складну 
трансформацію, що визначається законом про адміністративну 
реформу. Необхідність реформування та трансформації викли-
кана низкою проблем, які, перш за все, стосуються створення 
науково-методологічного підґрунтя публічного адміністрування, 
усвідомлення його провідної ролі в процесі здійснення регіонального 
управління та місцевого самоврядування, створення передумов для 
ефективності реалізації публічного адміністрування, визначен-
ня рівня владних повноважень на місцях, формування місцевих 
бюджетів та їх цільового розподілу, формування та розподілу син-
тезованого (людського, інтелектуального й соціального) капіталу. 
глибинні демократичні перетворення повинні базуватися на 
архетипах співучасті кожного члена громади. зазначене вище 
визначає актуальність і своєчасність питань, розглянутих у цьому 
дослідженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. зазначені пробле-
ми відображено в питаннях, що розглядаються в рамках нещо-
давно сформованого в україні наукового напрямку – публічного 
адміністрування, незважаючи на його розвиненість у світі, трива-
лий шлях еволюції та існуючі наукові доробки в багатьох країнах. 
виникнення публічного адміністрування як форми реалізації 
архетипів народовладдя в україні співпало з набуттям країною 
незалежності, що, на нашу думку, є символічним і позитивно впли-
нуло на розвиток теорії та практики публічного адміністрування в 
державі. основні доробки провідних вітчизняних науковців із зазна-
чених питань продовжують виникати поряд з еволюцією публічного 
адміністрування, зокрема теоретичний базис пропонують такі знані 
науковці, як м. Білинська, Ю. ковбасюк, а. колодій, о. оболенсь-
кий, с. серьогін, в. сороко, в. толкованов та ін., а ідентичність 
публічному адмініструванню надає його розгляд через призму ар-
хетипного підходу, першопочатківцем якого є видатний учений е. 
афонін та представники його ємної наукової школи.

Незважаючи на численні публікації, в сучасній україні 
відбувається процес еволюції моделей публічного адміністрування, 
який супроводжується окресленням суперечностей у визначен-
нях публічного управління та публічного адміністрування, що 
визначає доцільність представлення авторської дефініції яви-
ща, що досліджується, а доведення впливу архетипів на розвиток 
публічного адміністрування зумовлює необхідність визначення 
серед низки існуючих особливих або найвпливовіших у межах 
публічного адміністрування.

Oleg AMOSOV, Natalia GAVKALOVA
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з огляду на зазначене вище, мета статті – теоретико-
методологічне обґрунтування сучасного публічного адміністрування, 
яке спирається на архетипи прямої демократії, та визначення 
пріоритетів його розвитку в сучасній україні. 

досягнення мети зумовило постановку та вирішення наступних 
завдань: 

– визначено теоретико-методологічного підґрунтя публічного 
адміністрування у вітчизняній науці;

– визначено зв’язок публічного адміністрування з архетипами, 
серед яких особливе місце посідає архетип прямої демократії; 

– доведено доцільність розвитку публічного адміністрування в 
україні у відповідності до пріоритетів архетипу демократії.

виклад основного матеріалу. публічне адміністрування 
розтлумачується у широкому та вузькому сенсі. у вузькому значенні 
публічне адміністрування є пов’язаним із виконавчою гілкою влади 
й розглядається як професійна діяльність державних службовців та 
осіб, що працюють у соціальній сфері, у неурядових організаціях, 
в установах та організаціях, що мають бюджетне фінансування й 
існують на спонсорські кошти з метою забезпечення життєдіяльності 
країні на рівні державного, регіонального та місцевого управління й 
здійснюють вивчення, розробку і впровадження публічної політики.

публічне адміністрування у широкому сенсі пов’язане з 
функціонуванням усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та 
судової, а тому і з архетипами демократії. ми вважаємо при цьому, 
що публічне адміністрування – це модифікація класичного менед-
жменту в різних сферах життєдіяльності всього суспільства, тобто 
планування, організації та мотивації з акцентом на контролі за фор-
муванням та використанням ресурсів, що має за мету їх ефектив-
не використання органами влади (у тому числі, регіональними та 
місцевими), бізнесом, громадянами (всі зацікавлені сторони), і за 
процесом надання публічних послуг. 

таким чином, представимо авторське бачення публічного 
адміністрування – це сукупність безпосередньої взаємодії громадян, 
державного та неурядового секторів; це планування, управління за-
гальними справами міста чи регіону; це – відносини, які охоплюють 
офіційні інституції, неформальні домовленості й пов’язані із син-
тезованим (людським, інтелектуальним, соціальним) капіталом гро-
мадян, а тому є невіддільними від архетипів демократії. 

таким чином, публічне адміністрування – це залучення всіх 
зацікавлених громадян до процесів, що відбуваються на рівні міста, 
району, регіону чи країни з метою використання їх права, здібностей 
і можливостей здійснювати народну владу, самостійно ухвалюва-
ти рішення та реалізовувати функції публічного адміністратора – 
соціального контролера, що має здатність до самоорганізації. 

під методологією в контексті наукової галузі розуміємо 
фундаментальні положення вчення про структуру, логічну 
організацію, принципи, функції, методи та засоби діяльності. 
у контексті зазначеного подамо на розсуд авторське бачення 
методологічного підґрунтя публічного адміністрування. 

так, об’єкт публічного адміністрування – відносини з приводу 
упорядкування суспільних справ на державному, регіональному та 
місцевому рівнях управління на базі архетипів народовладдя. 

Олег аМОСОВ, Наталя гаВкаЛОВа
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предметом публічного адміністрування є закономірності, принципи, методи, 
форми, тенденції, теорії та практики упорядкування й забезпечення вирішення 
суспільних проблем.

Функції публічного адміністрування: 
– визначення, формулювання та ранжування суспільних проблем;
– визначення підходів до вирішення проблем, що виникають у «трикутнику»: вла-

да – бізнес – громадяни;
– формування адміністративних структур, що тяжіють до адаптивного типу щодо 

вирішення проблем;
– розробка нормативних документів та плану дій щодо вирішення суспільно зна-

чущих проблем;
– організація функціонування механізмів публічного адміністрування;
– реалізація публічного контролю;
– оцінка ефективності та результативності публічного адміністрування.
відмінність концепту публічного адміністрування від інших управлінських 

концептів полягає в тому, що воно базується на «само»: самодіагностиці пробле-
ми, самовизначенні проблеми, самоформулюванні, самопропозиції вирішення про-
блеми, самовизначенні кращого варіанту політики, самовизначенні кошторису, 
самоприйнятті плану дій, самоконтролі, самооцінці, а відповідно передбачає залу-
чення архетипів демократії.

Базове «само» передбачає посилення децентралізації й відповідну демократизацію 
управління на рівні регіону та місцевого самоврядування. зокрема, принцип «само» 
на місцевому рівні інтерпретується як самофінансування, самооподаткування, само-
забезпечення, самовирішення, самоконтроль.

принципи публічного адміністрування: 
– науковість;
– системність і комплексність;
– дієвість;
– прозорість;
– демократичність (широкий доступ населення до вирішення суспільних про-

блем);
– підконтрольність членам громади;
– самодостатність (для вирішення проблем);
– адаптивність та креативність.
методи та засоби діяльності в публічному адмініструванні повторюють 

загальноприйняті в класичному менеджменті: адміністративні, економічні та 
соціально-психологічні.

таким чином, ми запропонували авторське бачення методологічного підґрунтя та 
вважаємо за доцільне перейти до висвітлення різних точок зору на визначення понят-
тя «публічне адміністрування». природа поняття «публічне адміністрування» має 
значно ширший характер, ніж більш звичне «державне управління», але воно є вуж-
чим за публічне управління. у сучасній організації суспільного життя управлінські 
дії здійснюють, окрім спеціальних інститутів держави, також органи місцевого само-
врядування, громадські та приватні організації. адміністрування передбачає особли-
вий вид діяльності, а саме ухвалення нормативних документів і розпоряджень, що 
видаються повноважними органами в умовах демократії, коли існує багатобічність 
взаємозв’язків між політичними й суспільними інститутами.

публічна адміністрація – це система органів державної виконавчої влади та ви-
конавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 
інших суб’єктів, наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють 
з метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а 
також сукупність цих адміністративно-управлінських дій і заходів, встановлених за-
коном.

Oleg AMOSOV, Natalia GAVKALOVA
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Наведемо приклади пріоритетних напрямів у публічному адмініструванні, 
реалізація діяльності в межах яких створює підґрунтя для модернізації у зазначеній 
сфері. Більшість систем місцевого самоврядування держав сьогодення має за ос-
нову сформований адміністративно-територіальний устрій, що є однією з важ-
ливих складових організації влади. здійснюючи децентралізацію управлінських 
функцій, державні органи так чи інакше стикаються з проблемою коригування 
адміністративно-територіального устрою, а саме змінюють його щаблі та елемен-
ти або здійснюють відповідні реформи в суспільстві. досвід зарубіжних країн 
свідчить про те, що без удосконалення територіальної організації держави побуду-
вати систему публічного адміністрування неможливо. децентралізована державна 
влада з місцевою та регіональною автономією на сьогодні стає панівною формою 
західноєвропейської державної організації [1, 3].

у сучасних умовах країна з абсолютно централізованим управлінням є атавізмом. 
Що стосується децентралізації, то рівень її розвиненості є різним залежно від 
політичних пріоритетів керівництва, діалогу між владою та суспільством, впливовості 
суспільних інститутів. децентралізація, як визначено у великому економічному 
словнику [2, с. 220], полягає у передачі функцій управління від центральних органів 
влади місцевим органам, поширення кола повноважень розташованих нижче органів 
управління за рахунок вищих органів. 

На наш розсуд, децентралізація має низку переваг: максимальне наближення 
органів виконання рішень до споживачів соціальних послуг; можливість розгля-
ду значної кількості рішень із залученням громадськості; можливість узгодження 
інтересів представників більшості територіальної громади; зменшення витрат на 
здійснення публічного управління за рахунок мінімізації кількості управлінських 
рівнів, що позитивно впливає на зниження рівня транзакційних витрат у локаль-
ному масштабі, а через це – на зростання соціально-економічних показників у 
регіональному контексті. тобто, залучення в управлінський процес архетипів 
дозволяє забезпечити ефективність управління.

зробимо наголос на тому, що сукупність операцій у середовищі «територіальна гро-
мада – публічне управління» можна розглядати як некомерційний ринок, де головною 
метою є не комерційний прибуток, а зниження транзакційних витрат, тобто отриман-
ня суспільного надлишку за рахунок зменшення витрат на контрольні процедури та 
операції, оскільки кількість контролюючих органів зменшується, а в контролі беруть 
участь структури громадянського суспільства. поряд із цим прозорість діяльності 
публічних адміністрацій зменшує витрати, пов’язані з корупцією. Некомерційний 
ринок соціальних послуг, що надаються публічними адміністраціями, не входить у 
суперечність ані зі структурами унітарної держави, ні з розвинутою структурою гро-
мадянського суспільства.

можливості ефективного державного впливу на суспільні процеси навіть за най-
кращих намірів є досить обмеженими, і держава не здатна вирішити всіх проблем, 
які постають перед громадянами. тому децентралізація є необхідним компонентом 
процесу демократизації країни, який базується на архетипі прямої демократії. 

основними проблемами правового, фінансово-економічного, інституційного та 
суспільно-політичного характеру, що стримують розвиток місцевого самоврядуван-
ня, є наступні: відсутність правового закріплення територіальної основи місцевого 
самоврядування та відсутність системи правового впливу держави на діяльність 
органів місцевого самоврядування; надмірна централізація ресурсів та повноважень; 
дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування; відсутність державного стимулювання громади до саморозвитку 
та ініціативності; диспропорції одиниць адміністративно-територіального устрою;  
криза кадрової політики на рівні місцевого самоврядування; корпоратизація органів 
місцевого самоврядування та відчуження їх від населення; неусвідомлення існування 
архетипів та ігнорування впливу архетипу прямої демократії на суспільні процеси.

Олег аМОСОВ, Наталя гаВкаЛОВа
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досвід зарубіжних країн та найновіші наукові дослідження дозволяють виокреми-
ти такі передумови успішної імплементації децентралізаційних явищ та ефективно-
го управління в системі децентралізованої влади: 

утвердження принципу верховенства права; 
визнання та гарантії місцевого самоврядування; 
рівний правовий захист усіх форм власності; 
демократичне й ефективне виборче законодавство; 
незалежність, ефективність, доступність і прозорість судової системи, 

функціонування інститутів адміністративного судочинства; 
досконалий бюджетний процес та висока фінансова дисципліна; 
наявність адекватних соціальних стандартів; 
розвинутий громадський сектор або стійка тенденція до його розвитку; 
інші передумови [4, с. 14]. 
у звіті про глобальну конкурентоспроможність за 2012 рік всесвітнього 

економічного форуму україна за рівнем ефективності інституцій посіла лише 132-е 
місце з 144 країн світу. такий результат є одним з найгірших не лише відносно країн 
Єс та інших розвинених економік, а і порівняно з найближчими сусідами. серед по-
зитивних змін варто відзначити певний прогрес у боротьбі з корупцією (117 місце), 
натомість значно погіршилися показники ефективності уряду – 123 місце. у тому, що 
з ефективністю уряду і корупцією пов’язано чимало проблем, можна пересвідчитись, 
ознайомившись з опитуванням, проведеним фондом «ефективне управління» (табл. 
1) [5].

важливого значення в цих умовах набуває якість чинної нормативно-правової бази 
місцевого самоврядування, її здатність бути ґрунтовною основою щодо тих процесів, 
які відбуваються у правовому регулюванні місцевого самоврядування і є характер-
ними рисами сучасного етапу розвитку регіональних соціально-економічних систем. 
значної актуальності у контексті реформування системи територіальної організації 
влади в україні набувають проблеми визначення способу конституційно-правового 
регулювання повноважень органів місцевого самоврядування. цінність локально-
го підходу до правового регулювання статусу органів місцевого самоврядування 
та локальної правотворчості загалом втрачається, фактично позбавляючи предмета 
правового регулювання.

зміни в теоретичних підходах до регіонального та місцевого самоврядування, а 
саме орієнтація на ініціативу з боку територій, призводять до переорієнтації політики 
в напрямі децентралізації, що створює умови для горизонтальної співпраці за більш 
детального розуміння реальних проблем. 

акценти зміщуються з розвитку фізичної інфраструктури на розвиток людського 
потенціалу. разом з цим зростає потреба в усвідомленні архетипу прямої демократії, 
дослідженні його природи та створенні передумов до дієвого впливу архетипу на 
суспільно-політичні процеси. головною метою стає чітке визначення місця регіону 
у світовій економіці та сприяння розвитку кластерів у секторах, які мають найвищий 
потенціал і можуть підтримувати розвиток інших секторів. самодостатнє зростання 
стало новою формою успіху регіонів. 

демократизація регіональних інституцій та установ може відкрити їх для більш 
широкого кола учасників. ці тенденції посилено змінами у системі функціонування 
публічного управління, відмовою від централізованого підходу та уніфікованих 
політик на користь децентралізації.

у процесі створення нової децентралізованої системи управління необхідним еле-
ментом є поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, ура-
хування місцевої специфіки соціально-економічного, політичного та культурного 
розвитку. зазначені інтереси формуються під впливом архетипів, зокрема архетипу 
прямої демократії, який є передумовою децентралізації. децентралізаційні дії мають 
своїм об’єктом передусім сферу місцевого самоврядування і здійснюються на основі 
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законодавчого делегування громадам певних повноважень держави з метою форму-
вання нових партнерських стосунків між державою та громадами, що базуються на 
архетипній парадигмі.

таблиця 1
Найпроблемніші фактори, що свідчать про неефективність українських інституцій 

(дані 2012 р.), %
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автономна республіка крим 16,4 12,3 11,0 7,2
вінницька область 10,4 15,5 9,9 8,5
волинська область 9,1 5,3 14,5 5,6
дніпропетровська область 13,2 10,5 11,9 6,4
донецька область 10,7 10 16,5 5,3
житомирська область 12,4 7,5 16,6 5,5
закарпатська область 8,8 6,5 18,4 6,0
запорізька область 12,6 10,1 17,8 8,4
івано-Франківська область 13,0 7,3 14,5 9,8
київська область 12,1 10,6 15,3 6,6
кіровоградська область 11,1 10,7 15,4 5,1
луганська область 12,2 10,4 15,7 5,3
львівська область 13,4 8,8 16,0 6,9
миколаївська область 10,9 9,4 14,1 7,4
одеська область 15,3 11,6 12,7 7,4
полтавська область 12,3 7,8 17,2 6,8
рівненська область 9,3 7,4 20,0 5,2
м. севастополь 15,1 9,8 11,9 5,5
сумська область 9,3 8,4 17,9 6,1
тернопільська область 9,4 8,8 13,2 7,5
Харківська область 15,0 9,4 15,5 5,6
Херсонська область 8,6 9,5 18,6 6,7
Хмельницька область 13,7 6,8 16,9 5,9
Черкаська область 13,2 10,1 16,0 5,4
Чернівецька область 9,2 6,4 9,8 5,2
Чернігівська область 8,8 6,4 14,8 6,2
м. київ 14,3 10,9 13,2 7,0

висновки та подальші напрями наукових досліджень. таким чином, зазначе-
не вище надало нам можливість визначити низку наступних пріоритетів у розвитку 
публічного адміністрування:

– накопичення синтезованого (людського, інтелектуального та соціального) 
капіталу країни з подальшим його розподілом на національному рівні з урахуванням 
архетипів (йдеться про створення національних та регіональних інтегрованих струк-
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тур, тНк і кластерів, до складу яких можуть входити всі організації, що надають 
публічні послуги);

– управління процесами надання публічних послуг у напрямі підвищення їх рівня 
та поширення охоплення громадян суспільства публічними послугами;

– створення умов для трансформації синтезованого капіталу у геоекономічний 
капітал країни, який має забезпечувати водночас ефективність створення інноваційної 
моделі розвитку підприємств та соціально-економічний розвиток країни з посилен-
ням впливу публічного адміністрування на суспільні процеси;

– забезпечення децентралізації управління в суспільстві як наслідку впливу архе-
типу прямої демократії з метою забезпечення дієвості публічного адміністрування.

дотримання зазначених пріоритетів, що сприяють забезпеченню дієвості 
публічного адміністрування, надає можливість визначити напрями поширення 
демократизації на підставі одного з найважливіших архетипів – архетипу прямої 
демократії.
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Тетяна БєльсьКА 

АРХЕТИПНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Постановка проблеми. сьогодні важливого значення в науці на-
бувають питання природи людини, дослідження архетипних струк-
турних елементів свідомості та формування ціннісних установок з 
метою використання в державному управлінні.

архетипні образи в сучасних умовах є засобом управління людь-
ми, тому цікавість до проблеми архетипів серед науковців у галузі 
державного управління та в суспільстві зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні по-
ложення щодо дослідження становлення та розвитку громадянсько-
го суспільства були закладені в працях т. гоббса [6], дж. локка [13], 
ж.-ж. руссо [22], г. гегеля [4], е. гідденса [5], с. гантінгтона [27], 
дж. александера [31]. 

важливого значення для розробки пропозицій щодо покращення 
співпраці публічної влади з громадськістю та вирішення проблем 
набувають роботи зарубіжних дослідників е. арато [11], д. коена 
[11], а. Назарчука [16], р. патнама [19,], а. токвіля [26], Ф. Шмітте-
ра [29], о. цисаржа [8] та ін.

проаналізувавши зміни архетипних структурних елементів сві-
домості в процесі соціально-історичного розвитку, визначаємо їх 
вплив на громадянське суспільство та владно-суспільні відносини 
на сучасному глобальному етапі розвитку цивілізації.

мета статті – вказати на циклічність становлення і розвитку 
громадянського суспільства в різні періоди соціально-історичного 
розвитку, з’ясувати особливості формування архетипних структур-
них елементів громадянського суспільства.

виклад основного матеріалу. архетипні структурні елементи 
свідомості є концентрованим вираженням різних параметрів сус-
пільного життя людей упродовж тисячоліть.

«архетип» походить від двох грецьких слів: аrсhе – початок і 
tyроs – форма, зразок. у пізньоантичній філософії воно використо-
вувалося для позначення прообразу, ідеї [8]. грецькі філософи трак-
тували άρχαί як початок або первинні принципи, наприклад вода, 
вогонь – це те, що вони називали αττειρον, «нескінченне». таким чи-
ном, йдеться про первинні стани, які ніколи не старіють, ніколи не 
можуть бути перевершені й існують завжди [27, с. 18]. архетип – це, 
перш за все, результат творчої роботи людського мозку, і, можливо, 
але меншою мірою, на нього вплинули умови середовища. архети-
пи колективного несвідомого к. Юнга означають сферу глибинних 
шарів людської психіки, що мають стійкі риси давнього досвіду лю-
дини [3, с. 13]. таким чином, за к.г. Юнгом, несвідоме складається з 
трьох шарів: особистісного несвідомого як поверхневого його шару, 
колективного несвідомого – природженого глибокого шару, що має 
не індивідуальну, а спільну природу, містить у собі досвід попере-
дніх поколінь людства й охоплює надособистісний універсальний 
зразок, виступаючи спільним підґрунтям духовного життя людини.

соціальним подіям, у тому числі історичним процесам, властиві 
ритмічність або циклічність. прихильниками цієї ідеї є п. сорокін 
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[21], а. тойнбі [25], е. афонін [2] та ін. цикл складається із чотирьох структурних 
елементів: революція (стан розвитку, пов’язаний з народженням нового соціального 
суб’єкта «ми») – інволюція (період розвитку, пов’язаний зі згортанням соціально-
го простору, становленням і функціонуванням соціальних інституцій) – коеволюція 
(становлення соціального суб’єкта «я») – еволюція (період розвитку, пов’язаний із 
розвитком соціальних інституцій) [2]. антична історія (давня греція і давній рим), 
середньовіччя (відродження і просвітництво), модерн і постмодерн складають 
цикли соціально-історичного розвитку. слід указати, що громадянське суспільство 
активізується в період революції.

уперше архетип громадянськості можна виявити в античні часи, коли починають 
формуватися елементи громадянського суспільства. для аристотеля громадянське 
суспільство і держава є тотожними поняттями: «держава є певним об’єднанням, а 
будь-яке об’єднання утворюється для певного щастя… до найбільшого і найвищого 
з-поміж усіх благ, власне прямує те об’єднання, що є найголовнішим і охоплює решту 
об’єднань» [1, с. 15]. однак участь давніх греків в управлінні державними справами 
не зовсім відповідає архетипній концептуальній основі громадянського суспільства.

воротами епохи, в якій конституюється громадянське суспільство, є реформація 
(ХVI в.). теоретичні погляди лідерів реформації дозволили наповнити існуючі ар-
хетипи громадською активністю. протестантизм можна інтерпретувати як джерело, 
що породило символічне оформлення громадянського суспільства. ідеї протестантів 
уперше порушили той баланс, який існував у суспільстві. католицизм був найбільш 
відповідною ідейною оболонкою для такого устрою, в якому кожен виконував свою 
станово усталену роль. існували суспільства ремісників, селян та інших, які були 
ізольовані один від одного жорсткими дискурсивними бар’єрами. людина в такому 
суспільстві посідала постійне, відведене спеціально для неї місце [27, с. 106]. 

Нові економічні зміни підтримали церковні реформи жана кальвіна. в умовах 
економічних та ідеологічних змін формується громадянське суспільство. 

у період середньовіччя церква відігравала важливу роль. творці християнської 
політичної теорії (аврелій августин і Хома аквінський) різко протиставляли церкву 
і державу. уся історія людства, на їх думку, – це грандіозне звершення задуму боже-
ственного творіння, поява церкви у цілому має вирішальне значення. церковні діячі 
в окремих державах призначали королів. 

історія україни теж має такий приклад: данило галицький був коронований і в 
1253 р. прийняв королівський титул і став королем русі. однак це практично єдиний 
випадок в історії україни. Батько данила романовича – родоначальник нової династії 
князів і видатний будівник галицько-волинської держави роман мстиславич, який 
князював з 1199 по 1205 рік, на пропозицію папи римського інокентія III, що послав 
до нього своїх послів, отримав відмову. 

однак настає момент, коли «світська влада, яка представляє державу, починає 
боротьбу із церквою за свою значимість. позиції держави зміцнюються в процесі 
економічних змін. держава у боротьбі з церквою об’єднує навколо себе спілки пред-
ставників різних професій, незадоволених церковними податками і зборами. тому 
цілком логічно, що в цей період громадянське суспільство асоціюється з державою». 

Наведемо роздуми вчених середньовіччя, що сформулювали основні архетипи у 
відносинах «громадянське суспільство – держава».

англійський мислитель т. гоббс (1588–1679 рр.) виходив з того, що держава ви-
никла на основі «суспільного договору». у роботі «левіафан» (1656 р.) він створив 
гімн державі, яка приводить до влади розуму, миру, безпеки, багатства та цивілізова-
ної впорядкованості. мислитель стверджував: «це реальна єдність, втілена в одній 
особі шляхом угоди, укладеної кожною людиною з кожною іншою таким чином, не-
наче кожна людина сказала іншій: я уповноважую цю людину або це зібрання осіб і 
передаю їй моє право управляти собою на тій умові, що ти так само передаси йому 
своє право і санкціонуєш всі його дії. якщо це здійсниться, то множина людей чи 
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множина, об’єднана таким чином в одній особі, називається державою, латиною – 
civitas» [6, с. 321]. т. гоббс першим уводить у політичну науку термін «громадянське 
суспільство», яке він ототожнював з державою. 

дж. локк (1632–1704 рр.) у роботі «два трактати про правління» досліджував про-
блеми державної влади і громадянського суспільства. він розглядає громадянське 
суспільство як «єдиний шлях, за допомогою якого будь-хто відмовляється від своєї 
природної свободи й обмежує себе правилами гри громадянського суспільства, – це 
угода з іншими людьми про об’єднання в спільноту, для того щоб зручно, благопо-
лучно і мирно спільно жити, спокійно користуватися своєю власністю і перебувати у 
більшій безпеці, ніж будь-хто, хто не є членом суспільства» [13, с. 361]. і далі: «влада 
суспільства чи створеного людьми законодавчого органу ніколи не може поширюва-
тися далі, ніж це необхідно для спільного блага… і хто б не володів законодавчою 
чи верховною владою в будь-якій державі, він зобов’язаний правити відповідно до 
постійних законів, проголошених народом і відомих народу, а не шляхом імпровізо-
ваних указів» [13, с. 365]. 

На думку дж. локка, народ має право не підтримувати і навіть повалити безвідпо-
відальний уряд. дж. локк, Ш. монтеск’є, ж.-ж. руссо ототожнювали поняття «гро-
мадянське суспільство» і «держава».

особлива заслуга в розробці теорії громадянського суспільства належить г.в.Ф. 
гегелю. у «Філософії права» зазначено: «громадянське суспільство це диференціа-
ція, яка виступає між сім’єю і державою, хоча розвиток громадянського суспільства 
настає пізніше, це важливіше, ніж розвиток держави» [4, с. 228]. 

громадянське суспільство являє собою могутню силу, яка заволодіває людиною, 
вимагає від неї, щоб вона на неї працювала, була всім тільки за допомогою неї і ро-
била все лише за її допомогою. якщо людина має бути таким членом громадянського 
суспільства, то вона зберігає в ньому ті ж само права і домагання, які мала у родині. 
громадянське суспільство має захищати свого члена, обстоювати його права, а інди-
від, у свою чергу, зобов’язаний дотримуватися прав громадянського суспільства [4, 
с. 268]. 

у цій своїй якості загальної сім’ї громадянське суспільство зобов’язане і має пра-
во наглядати за вихованням дітей і впливати на нього, припиняючи свавілля і випад-
кові наміри батьків, оскільки воно має стосунок до здатності людини стати членом 
суспільства. так як громадянське суспільство зобов’язане містити індивідів, воно 
має також право змушувати їх дбати про засоби до існування [4, с. 269–270]. «дер-
жава є взагалі першим, усередині якого сім’я розвивається у громадянське суспіль-
ство, і сама ідея держави розпадається на ці два моменти; у розвитку громадянського 
суспільства моральна субстанція знаходить свою нескінченну форму» [4, с. 278]. 
громадянське суспільство, за г.в.Ф. гегелем, стоїть вище за сімейні узи, виникає на 
певному рівні розвитку суспільства, але воно не має цілісності й консолідованості, 
притаманних державі.

протестантизм, протистояння держави і церкви, що сприяли виникненню грома-
дянського суспільства, є більш характерними для західноєвропейського суспільства.

для східноєвропейського суспільства більше притаманна концепція, що утвер-
джується наприкінці XVIII – на початку ХіХ ст., прихильники якої стверджували, що 
громадянське суспільство є відмінним від держави. для східноєвропейського сус-
пільства характерною є ситуація описана Н. макіавеллі. Н. макіавеллі у своїй праці 
«государ», аналізуючи взаємовідносини між владою і народом (у сучасному розумін-
ні народ розглядається як «громадянське суспільство»), робить низку важливих ви-
сновків. він поділяє держави на ті, де «піддані звикли коритися державцям», і на ті, 
де народ «споконвіку жив вільно» [14]. між владою і народом виникають політичні, 
економічні та соціальні взаємовідносини. Характеризуючи політичні відносини, Н. 
макіавеллі вказує: «якщо государ прийшов до влади з допомогою народу, він пови-
нен прагнути утримати його дружбу… інакше в тяжкий час він буде скинутий» [14, с. 
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13]. у соціальному аспекті – «упорядковані держави і мудрі правителі вживали всіх 
заходів для того, щоб… бути бажаними народу, оскільки це належить до найважливі-
ших турбот тих, хто править» [14, с. 15]. радячи правителям, як уникнути ненависті 
й презирства народу, філософ наголошує на економічному аспекті взаємовідносин: 
«більшість людей задоволена своїм життям, до тих пір, доки не зачіпаються їх честь 
і майнові інтереси» [14, с. 16]. 

На думку Н. макіавеллі, в природі влади закладено зверхність над «громадян-
ським суспільством»: «мудрому державцю слід ужити заходів для того, щоб грома-
дяни завжди і за будь-яких обставин мали потребу в правителі й у державі» [14, с. 
13].

джон кін визначає інші умови створення архетипів громадянського суспільства. 
він в одній зі своїх робіт досліджує роль міст у процесі становлення громадянського 
суспільства й доводить, що саме в місті формулюються архетипи громадянського 
суспільства. право на спротив тиранії, скасування монархії, конституційні конвен-
ції, письмові конституції, народні вибори, громадянські свободи, обмежений строк 
правління – все складається на початку існування міст [34]. Без цього сьогодні є не-
мислимим державне управління.

міста, що отримали магдебурзьке право, не були державами у державах, а стали 
острівцями громадянського суспільства в межах феодальних країн [19, с. 28].

з ХVі сторіччя поширюється поняття «модерн» (modern), що репрезентує Нову 
добу в розвитку людства. ця доба об’єднала здобутки попередніх історичних епох 
відродження та просвітництва, ставши своєрідним узагальненням і водночас почат-
ком нового циклу суспільного розвитку. своє змістовне втілення модерн знайшов у 
наукових парадигмах позитивізму, матеріалізму, атеїзму, в концептах ліберальної де-
мократії та уявленні щодо індивідуальної гідності, яка перетворюється на ідеологію 
свободи і прав людини [24, с. 26].

головними стратегіями доби модерну стають, по-перше, модернізація соціально-
економічної сфери, що зробила економічне зростання суспільною метою, а мотива-
ція індивідів стала рушійною силою соціального розвитку.

демократизація й лібералізація сприяють установленню відносин між державою 
та громадянським суспільством. політична участь, конкуренція, поява нового типу 
особистості – індивіда, що усвідомлює себе вільною істотою, наділеною від природи 
правами людини та громадянина, сприяють формуванню нових епохальних архетип-
них елементів. 

від середини ХіХ ст. до другої половини ХХ ст. відбувається усвідомлення тих 
негативних тенденцій, які з розвитком буржуазного суспільства приніс ринок – на-
ростання соціальних конфліктів. теорія громадянського суспільства змінюється і 
проявляється в опануванні насильницьких методів вирішення конфліктів. стають 
популярними соціалістичні концепції, серед них і одна з найрадикальніших – марк-
сизм. 

громадянське суспільство для к. маркса є формою, в якій здійснюється економіч-
ний розвиток, сфера праці, виробництва й обміну. у вступі «до критики політичної 
економії» він характеризував громадянське суспільство як похідне після матеріаль-
них умов життя і вважав, що «анатомію громадянського суспільства необхідно шука-
ти у політичній економії» [15, с. 4]. громадянські зв’язки й громадянське суспільство 
є формою класових відносин, породженою капіталістичним способом виробництва, 
що має загинути разом з ним. Німецький мислитель уявляв процес формування 
громадянського суспільства в умовах соціалізму через створення сильної держави 
– диктатури пролетаріату, яка, змінюючись та перетворюючись на всенародну дер-
жаву, передає свої владні функції суспільству і врешті-решт відмирає, а на її місці 
з’являється справжнє громадянське суспільство. 

аналогічної думки дотримувався і в. ленін [19, с. 33–34]. дійсність довела уто-
пічність цієї концепції. 

Tetyаna  BELSKA



18

з цього часу починається доволі тривалий спад цікавості до цієї проблематики. 
одна з причин цього полягає у встановленні тоталітарних режимів ХХ ст., втручанні 
держави у сферу приватного життя громадян. 

у середині ХХ сторіччя широкого вжитку набуває поняття «постмодерн». для 
нього є характерними спеціалізація та впровадження раціонально-правових ціннос-
тей в організації економічного, політичного та соціального життя, зокрема розши-
рення сфери індивідуального вибору та політичної участі громадян.

відновлення цікавості науковців до проблематики громадянського суспільства 
відносять до 70–80-х рр. ХХ ст. центр ваги у вивченні соціальних проблем пере-
носиться із соціалізму на аналіз процесу переходу від тоталітаризму через автори-
таризм до демократичного устрою, а також на дослідження проблем громадянського 
суспільства. На цьому етапі громадянське суспільство набуває нового значення, воно 
виділяється в окрему сферу. громадянське суспільство стало усвідомлюватися як 
сфера, аналітично незалежна і відділена від держави та ринку. у ХіХ ст. створюють-
ся нові інститути громадянського суспільства – профспілки, товариства, політичні 
партії, в ХХ ст. – громадські організації і об’єднання, неурядові аналітичні центри.

історичні форми розуміння громадянського суспільства сприяли виникненню 
різних наукових підходів до питання взаємовідносин між владою та громадянським 
суспільством. 

Чеський учений о. цисарж виділяє три історичні традиції у питанні формуван-
ня архетипних образів громадянського суспільства: неоліберальне, консервативне та 
соціал-ліберальне сприйняття. відповідно до першого з них ядро громадянського 
суспільства становить ринок. громадянське суспільство з цієї перспективи створю-
ється індивідуумами, яких цікавлять їх особисті цілі, і в цьому сенсі воно протистав-
ляється державі. відповідно до консервативного підходу громадянське суспільство 
складається з традиційних суспільних інституцій, що утворюють його структуру, 
основний центр тяжіння яких перебуває в сім’ї та церкві. відповідно до третього під-
ходу, який нині домінує не лише в плані дискусій про громадянське суспільство, але 
також і в питанні політики його підтримки, структуру громадянського суспільства 
формують різні організації, які неможливо ототожнювати ні з сім’єю, ні з ринком (і 
доповнимо: ні з державою). це просто середовище, в якому уживаються різні групи 
за інтересами, самостійні організації та об’єднання, через які громадяни виражають 
свою зацікавленість і які їм допомагають задовольняти їх потреби [8, с. 5].

концепція громадянського суспільства інтенсивно розробляється зарубіжними 
вченими, зокрема англійським дослідником е. геллнером, його співвітчизником дж. 
кіном [10], французькими вченими ж. керманом і р. Фассаером, американськими 
політологами е. арато й д. коеном [11], дж. александером [31], Ф. Шміттером [29] 
та ін.

сучасний британський соціолог е. гідденс вважає, що економічна сфера має осо-
бливе значення для доповнення архетипного образу громадянського суспільства. 
«громадянське суспільство являє собою сферу, всередині якої відбувається накопи-
чення капіталу, що здійснюється завдяки механізмам ціни, прибутку та інвестування 
в ринок праці і товарний ринок» [5, с. 282]. як к. маркс, так і е. гідденс відмічають, 
що держава перебуває в суперечності з громадянським суспільством і, разом з тим, 
нею ж формується і «залежить від механізмів виробництва та відтворення» суспіль-
ства. у свою чергу, д. коен та е. арато під громадянським суспільством розуміють 
«сферу соціальної інтеракції між економікою та державою, що складається, в першу 
чергу, зі сфер найбільш близького спілкування (зокрема, сім’ї), об’єднань (зокрема, 
добровільних), соціальних рухів і різних форм публічної комунікації» [11, с. 7].

цікавою є думка т. карозерса, який вважає, що громадянське суспільство може і 
повинно викликати, дратувати, і навіть інколи протистояти державі. але громадян-
ське суспільство і держава потребують одне одного, і в ідеалі вони розвиваються в 
тандемі, а не одне без одного [35].
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Нові реалії суспільства спільного добробуту в країнах розвиненої демократії при-
вернули увагу тих учених, які намагаються знайти способи поєднання зусиль дер-
жави загального добробуту і громадянського суспільства в досягненні рівної свобо-
ди для всіх та більшої соціальної справедливості, формуванні соціального капіталу 
(дж. кін, Ч. тейлор, Н. розенблюм, р. патнам). 

Часто для характеристики суспільства загального добробуту вживається поняття 
«соціальний капітал», що увійшло в науковий обіг завдяки працям п. Бурдьє та д. 
коулмена [32]. у 80-х – на початку 90-х років ця теорія набула нового дихання за-
вдяки науковим працям та публіцистичним статтям р. патнама. він розкрив вплив 
соціально-культурних факторів та історичної традиції на політичний розвиток пів-
ночі й півдня італії. у центрі його уваги – цивільна громада як осередок соціаль-
ного життя з культурно визначеними рисами поведінки її членів, в якій «ціннісні 
ставлення і зразки практики утворюють взаємно підтримуючий еквілібріум» [19]. 
поняття соціального капіталу характеризує якраз цю єдність культури і структури, 
що складається в межах цивільних громад. воно містить у собі норми взаємності 
(такі як довіра та толерантність) і мережі громадської залученості (участь людей у 
різноманітних спілках та об’єднаннях як нині, так і в минулому) [37]. взаємно під-
силюючи один одного, ці два аспекти соціального капіталу роблять людей здатними 
до солідарних дій, кооперації зусиль і взаємодопомоги. як наслідок, люди, схильні 
добровільно підкоряються правовим нормам, і створюють сприятливе соціальне се-
редовище для функціонування демократичних інститутів.

соціальний капітал є ознакою зрілості й ефективності громадянського суспіль-
ства, а також тим його основним продуктом, що забезпечує вплив громадянського 
суспільства на інші сфери суспільного життя, у тому числі (а можливо і насамперед) 
– на політику. головним осередком формування соціального капіталу, за р. патна-
мом, є цивільна громада, якій притаманні політично-правова рівність і домінуван-
ня горизонтальних зв’язків; громадська залученість і громадська доброчесність, що 
означає цікавість до суспільних справ і присвяту громадській справі; налаштованість 
на взаємність і співпрацю; солідарність, довіра, толерантність [37]. про необхідність 
розвитку взаємовідносин громадянського суспільства та влади саме в цьому напрямі 
пишуть також теоретики сучасного лібералізму та учасницької демократії м. воль-
цер, Б. Барбер, дж. сміт тощо.

в умовах глобалізації з’явилися нові форми взаємовідносин влади і громадянсько-
го суспільства, а також напрямки наукових розробок цієї тематики. за умов глобалі-
зації ми маємо справу з міжнародними управлінськими структурами і глобальними 
інститутами громадянського суспільства. м. едвардс, досліджуючи глобальне гро-
мадянське суспільство, зазначає, що для нього є характерним принципове зменшен-
ня ролі політики в житті суспільства за рахунок розширення вільного ринку і свобо-
ди особистості [33].

глобальне суспільство – це не особливий соціальний лад, а всепланетна система 
співпраці й співіснування різних соціумів і культур. вона означає існування світової 
спільноти як глибоко диференційованого цілого [21, с. 1]. уперше в історії в людей 
у всепланетарному масштабі поступово виробляється спільне розуміння основних 
принципів життєустрою, що становить ідеологію глобалізації [18, с. 44]. глобаліза-
ція – процес взаємозв’язку, який означає, що наше життя все більше проходить під 
впливом подій, що відбуваються, але рішення ухвалюються на великій відстані від 
нас. головною ознакою глобалізації є те, що географічна відстань є доцільністю, але 
зменшується, і що територіальні межі, як, наприклад, між національними держава-
ми, стають менш важливими [6, с. 120].

важко переоцінити створення віртуальних соціальних мереж для об’єднання 
зусиль громадянського суспільства. останнім часом особливого поширення набу-
ла така форма взаємодії органів публічної влади з громадськістю, як інформаційні 
технології та електронне врядування. стів вулгар очолив групу вчених, яка вивча-
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ла соціальний аспект «віртуального суспільства» згідно з програмою «віртуальне 
суспільство? соціальні наслідки і контекст нових електронних технологій», ухва-
леною у великобританії в 1996 році [36]. у дослідницькій програмі говорилося про 
необхідність створення нового напрямку соціальної науки, присвяченого формуван-
ню політики на основі глибшого розуміння і практики в галузі нових електронних 
технологій та інформаційної інфраструктури. мета цієї науки полягає в тому, щоб 
вивчити в соціальному контексті та вжити заходів у напрямку нових електронних 
технологій і вплив технологій на людську поведінку, й організацію діяльності людей 
у суспільстві [36].

а. Назарчук аргументує, що інститути громадянського суспільства існують за-
звичай не відокремлено, а створюють взаємозв’язані мережі. усі види людських 
об’єднань, які мають справу з масовістю і регулярністю, спираються на мережевий 
принцип. «зв’язок родичів між собою спрадавна утворював родові мережі, механіз-
ми класової солідарності реалізовувалися через мережі активістів класового протес-
ту, влада перетворювалася на державу, коли охоплювала своїми мережевими струк-
турами всю територію країни, традиційне суспільство перетворювалося на станове, 
якщо могло сформувати мережі, що об’єднували стани» [16]. 

На його думку, будь-яка мережева організація може боротися за владу, впливати 
на певні рішення органів публічної влади, стати політичною силою. «маючи в сво-
єму розпорядженні щільну комунікаційну мережу, суспільство дихає і коливається, 
немов клубок електричної напруги, енергія якої готова будь-якої миті перетекти з 
одного місця в інше. як і рух капіталів, рух суспільного інтересу чуйно реагує на 
будь-які подразники» [16]. мережа має властивість демократизувати комунікацію 
й об’єднувати різні ієрархічні рівні єдиною комунікаційною площиною. мережева 
влада інформує, а не наказує. вона не перешкоджає активності опозиції, критиці 
мас-медіа. влада змінює стиль спілкування з впливу на діалог, з ієрархічного підпо-
рядкування на горизонтальну комунікацію. таким чином встановлюються нові типи 
й моделі відносин. у зв’язку з цим на заході з’явилася професія соціального органі-
затора (community organizers).

висновки та перспективи подальших досліджень. вищезазначене служить до-
статньою підставою для висновку про те, що архетипні структурні елементи свідо-
мості людей формувалися впродовж різних соціально-історичних епох під впливом 
низки факторів. влада і громадянське суспільство впродовж різних соціально-істо-
ричних циклів змінювали форми та методи дії. сьогодні стало зрозуміло, що без сві-
домості, яка готова по-новому сприймати глобальний сучасний світ, зусилля людства 
виявляться неефективними.
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Постановка проблеми. сучасна ситуація, що склалася в суспіль-
стві, показує виняткову тенденцію, спостережувану вже в дитячо-
му середовищі, – прагнення збудувати нову ціннісну основу світо-
гляду зі спиранням на базові цінності, яка проявилася на тлі тяжкої 
економічної кризи, що спровокувала інтенсивний процес ціннісної 
трансформації (1981–2014 рр.). паралельно політичним і соціально-
економічним перетворенням спостерігалися і зміни в політиці теле-
мовлення. сплеск «вільної» телевізійної інформації, що виник після 
розвалу срср, призвів до посилення цікавості до всього нового і за-
бороненого раніше, викликавши серйозний злам «старої» ціннісної 
системи, розбещеність дорослих людей і звільнення їх від колишніх 
комплексів.

свобода телеперегляду дорослих відбилася на телеперегля-
ді дітей. їм стала доступна заборонена інформація (сексуального, 
агресивного характеру). у результаті «інформаційна відвертість» 
призвела до ціннісного дисбалансу суспільства. слабка адаптивна 
здатність багатьох до соціально-економічних умов життя, що зміни-
лися, стала серйозною перешкодою до осмислення цінностей та їх 
архетипної спрямованості. акцентуалізация егоїстичної мотивації 
призвела до стрімкого розвитку і домінування індивідуалістичних 
цінностей, до ослаблення ціннісної основи суспільства перехідно-
го періоду, до байдужого ставлення багатьох батьків до формування 
цінностей власних дітей. 

ставлення потурання державної телевізійної політики рБ до 
розвитку національного дитячого телемовлення через перше деся-
тиліття після розвалу срср призвело до зникнення безлічі цінних 
програм і низької телепродуктивності. розвиток цифрового і супут-
никового віщання в Білорусі надав можливість дітям дивитися ко-
мерційні дитячі телевізійні канали (дтк) із включеним у програмні 
пакети дитячим телепродуктом, що часом має дуже суперечливий 
контент (жорстокість, агресивність, сексуальність, безкарність, хам-
ство). На відміну від росії й україни, у нас немає свого дитячого 
каналу на рідній мові за наявності в суспільстві такої потреби. Наше 
опитування (2011 р.) показало, що 42 % батьків молодших школярів 
хотіли б, щоб їх діти дивилися дитячі передачі білоруською мовою 
(46 % – російською, а 12 % – все одно).

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема 
духовних цінностей дітей викликає занепокоєння дослідників бага-
тьох країн разом із проблемою впливу телебачення.

духовні цінності – це духовний високозначущий капітал інфор-
маційного суспільства, що розвивається.

про зародження і становлення аксіології свідчать праці таких фі-
лософів, як сократ, платон, р. декарт, Б. спіноза, к.а. гельвецій, 
Н.а. гольбах, і. кант, р. лотце, р. коген, с. Булгаков, Н. Бердяєв, 
в. солов’їв, с. Франк, п. лапай, д.а. леонтьєв. На існування різ-
них підходів до розуміння сутності цієї цінності вказують наступні 
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учення: натуралістичний психологізм (а. фон мейнонг, р.Б. перрі, дж. дьюї, к.і. 
люіс), персоналістичний онтологізм (м. Шелер), аксіологічний трансценденталізм 
(ст. віндельбанд, р. ріккерт), культурно-історичний релятивізм (ст. дільтей), соціо-
логічна концепція цінностей (м. вебер, у. томас, Ф. знанецький).

про ідею архетипності, роль міфології в появі архетипних образів говорять к.г. 
Юнг, дж. Хиллман, в. та я. грімми, в. Буслаєв, а. афанасьев, про архетипний мотив 
– а.Н. веселовський, в. пропп, е.м. мелетінський, про архетипну основу цінностей 
– с.е. Никітіна, е.Ю. зозуліна, е.м. Щепановська, Н.п. моніна, про прояв архетипів 
у ризикогенных соціокультурних ситуаціях – Н.с. вдовушкіна.

про складнощі формування цілісного ціннісного ставлення дитини до себе і до 
світу, пов’язані з розвитком її критичної свідомості в ході духовного виховання, свід-
чать дослідження зарубіжних (h.B. Danesh, E. Mustakova-Possardt A. Cline) і росій-
ських (в.а. сухомлінський, г.а. мелєкєсов, і.д. Єгоричева) вчених [7, с. 199–200]. 
про трансформацію життєво важливих цінностей дітей молодшого шкільного віку, 
виражену в суперечливості вибираних цінностей (базові цінності пригнічуються ма-
теріальними) і нерозвиненості духовності, говорять російські вчені Н.в. свєтлова, 
м.в. анікєєв, з.з. мамишева та м.в. груздєва.

На посилення значущості матеріальних цінностей у свідомості дітей у період між 
1983 і 1995 рр. указують Н.а волкова, л.г. десфонтейнес, т.в. дробишева й а.л. 
журавльов, на велику розбіжність між цінностями, що декларуються, та реальною 
поведінкою, про знецінення здоров’я, сім’ї – л.а. варнакова, о.г. кирилюк, і.а. 
кропива, в.е. семенова та Н.в. корабльова, на нерозвинені знання про головні мо-
ральні категорії, на дефіцит моральних почуттів та емпатії – л.г. лисюк, на актуалі-
зацію потреби у відновленні духовних цінностей, на кризу ідеалів і втрату духовних 
орієнтирів – а.і. Большова.

про шкідливий вплив телебачення на цінності дітей і про формування їх «духо-
вної убогості» як нездатності до духовного співпереживання, байдужості до насиль-
ства і смерті, що розвивається під впливом телевізійних міфів, і про формування 
аморальної поведінки дітей говорять зарубіжні дослідники A. Lasmanis, B. Earlya, E. 
Smith, Carr, Gottfredson, kadiri та Muhammad [12, с. 90; 24; 25].

про насадження соціальних стереотипів і негативні наслідки – розвиток непра-
вильних соціальних установок і неправильний погляд на світ – повідомляють A. 
Lasmanis, A. Lasmane, I. Vanaga і D. Lasmane [12, с. 91; 11, с. 446]. про використання 
телебачення у поліпшенні дитячого фізичного, духовного і соціального здоров’я го-
ворять дослідники австралії, китаю, сінгапуру і сШа [23, с. 4].

про трансформації в структурі ціннісних орієнтацій дітей під впливом телебачен-
ня у бік раціоналізації свідомості дітей і домінування цінностей індивідуального по-
рядку та споживання говорять російські дослідники м.а. тукмачев, о.о. гомбоєва і 
Н.а. матвєєва. підкреслюється відкидання таких цінностей, як продуктивне життя, 
пізнання, краса природи і мистецтва, життєва мудрість, щастя інших [6, с. 78].

На недовіру дітей до цінностей дорослих і необхідність формування їх духовності 
в процесі виховання, у тому числі і під впливом телебачення, указують українські 
дослідники Н.і. соболєва, л.в. Ніконорова, л. а. гужва та Н.д. темех [7 с. 200].

про телевізійне насильство над дітьми говорять білоруські психологи с.Н. ост-
ровський і к.і. воробйов, про нав’язування стереотипів, формування соціальної 
дезорієнтації, поверхневого сприйняття культурних цінностей – в. ксенда, т.в. за-
йковська, про пониження в свідомості молоді базових цінностей – е.м. Бобосов, 
г.м. грибів, е.і. рудковський, Н.м. Байков, л.Н. крівцун-левшина та м.е. Шмура-
кова [6, с. 79].

Не дивлячись на наявність великого обсягу досліджень, сьогодні в Білорусі не 
існує єдиного функціонуючого психологічного підходу до цілеспрямованого розви-
тку у дітей як базових цінностей, що є продуктом колективного несвідомого, так і 
нових життєвих цінностей. відсутність наукової обґрунтованості впливу дитячого 
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телемовлення на ціннісний світ дітей вимагає ретельного вивчення з метою отри-
мання результатів, аргументація яких дозволила б змінити ситуацію, що склалася, на 
користь білоруського суспільства.

оскільки до дослідження цінностей дітей і впливу на них дитячого телепродук-
ту архетипний підхід раніше не застосовувався, потрібне комплексне вивчення про-
блемної галузі з урахуванням ціннісних трансформацій перехідного періоду суспіль-
ного розвитку та змін ціннісних орієнтацій маленьких глядачів під впливом дитячого 
телебачення, а також впливу архетипних образів на становлення нових життєвих цін-
ностей. у зв’язку з цим дослідження, що презентується, відрізняється актуальністю 
і новизною.

метою статті є аналіз теоретичної й емпіричної представленності проблеми 
формування нових цінностей маленьких телеглядачів (дітей молодшого шкільного 
віку) внаслідок духовних ціннісних трансформацій перехідного періоду суспільного 
розвитку і під впливом дитячого телемовлення з урахуванням архетипного підходу.

для досягнення меті були поставлені наступні завдання: 1) методологічно об-
ґрунтувати проблему цінностей у рамках архетипного підходу; 2) відобразити тен-
денції, отримані в результаті вивчення ціннісних трансформацій дітей молодшого 
шкільного віку, та їх віддзеркалення у впливі архетипних образів; 3) розкрити мо-
тиваційно-потребовий аспект прихильності духовних ціннісних орієнтацій дітей до 
деструктивних архетипів, нав’язуваних дитячим телемовленням; 4) виявити дієві ар-
хетипи, що по-новому актуалізуються в ціннісних уподобаннях молодших школярів, 
що дивляться дтк і дитячий телепродукт, який транслюється загальнонаціональним 
телебаченням.

виклад основного матеріалу. цінності посідають найважливіше місце в життя 
людини і суспільства, оскільки саме вони характеризують власне людський спосіб 
життя [9, с. 407]. явища дійсності стають цінностями, коли залучаються до сфери 
людської практики, в соціальні стосунки суб’єкта і набувають у них значущості [17, 
с. 20]. так, цінності – регулятори діяльності, що реально діють, чинять вплив на по-
ведінку незалежно від їх віддзеркалення в свідомості (д.а. леонтьєв) [22, с. 3]. «ду-
ховність» – утвердження вищих етичних цінностей; духовність як якість особи ви-
ражається в пріоритеті духовних цінностей у системі цінностей індивіда [7, с. 200].

проблема цінностей цікавила ще філософів античності (сократ, платон), що ото-
тожнювали цінність із буттям. у середні віки цінності набули релігійного характеру. 
в епоху відродження на перший план виступали цінності гуманізму і вільнодумства. 
у Новий час підходи до вчення про цінності визначалися з позицій раціоналізму (р. 
декарт, Б. спіноза, к.а. гельвецій, Н.а. гольбах). і. кант у вченні про цінності про-
тиставив проблему моральності як свободи сфері природи. у другій половині XIX ст. 
р. лотце та г. коген уперше дали поняття цінності як значення об’єкту. у кінці XIX 
ст. проблема цінностей розроблялася с. Булгаковим, Н. Бердяєвим, в. соловйовим 
і с. Франком, а на початку XX ст. п. лапі ввів термін «аксіологія» [9, с. 407–408].

існують наступні підходи до розуміння сутності цінності: 
1) натуралістичний психологізм (а. фон мейнонг, р. Б. перрі, дж. дьюї, к.і. люіс), 

що розглядає цінності як об’єктивні чинники, джерело яких міститься в біологічних і 
психологічних потребах людини; 

2) персоналістичний онтологізм (м. Шеллер), який представляє ієрархію ціннос-
тей особи, що створює її онтологічну основу (нижня сходинка – задоволення плот-
ських бажань і матеріальні цінності, вища – цінності «прекрасного» та «пізнавальні» 
цінності; найвища – цінність «святого» й ідея Бога); 

3) аксіологічний трансценденталізм (ст. віндельбанд, р. ріккерт), що розуміє цін-
ності як ідеальне буття (істина, добро, справедливість, краса), як ідеал, носій якого 
– трансцендентальна свідомість; 

4) культурно-історичний релятивізм (в. дільтей), який критикує спроби створен-
ня абсолютної концепції цінностей, абстрагованої від реального культурно-історич-
ного контексту; 
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5) соціологічна концепція цінностей, що визначає цінність як норму, яка має певну 
значущість для суб’єкта (м. вебер), як будь-який предмет, що має зміст, який підда-
ється визначенню, і значення для членів соціальної групи (у. томас, Ф. знанецький) 
[9, с. 409–410].

проте цікавим є розгляд аксіологічної проблематики з позиції архетипного підхо-
ду. першим поняття «архетип» увів к.г. Юнг в аналітичній психології, маючи на ува-
зі під ним «могутні первинні психічні образи, з яких складається колективне несві-
доме, таке, що є сховищем латентних слідів пам’яті людства. у ньому відбито думки 
і почуття, спільні для всіх людей, що є результатом нашого спільного емоційного 
минулого; у ньому міститься вся духовна спадщина людської еволюції» [19, с. 200]. 
ідея к. Юнга, дещо змінившись, отримала продовження в архетипній психології дж. 
Хіллмана та його архетипотерапії, а також в інших американських теоріях.

сьогодні поняття «архетип» застосовується в різних галузях: у філософії «архе-
тип» – прообраз, ідея в пізньоантичній філософії (Філон олександрійський, Блажен-
ний августин), у літературі – образи, що часто повторюються, сюжети, мотиви у 
фольклорних і літературних творах, у мистецтві – первинний образ, оригінал; за-
гальнолюдські символи, покладені в основу міфів, фольклору і самої культури, що 
переходять із покоління в покоління, в психології – універсальні первісні природжені 
психічні структури, що складають зміст колективного несвідомого, розпізнавані в 
досвіді і такі, що виявляються в образах і мотивах сновидінь, в основі людської сим-
воліки міфів і чарівних казок [2].

оскільки цінності лежать у підґрунті світогляду, виникнення якого пов’язане із за-
вершенням антропосоціогенезу і появою родової общини, то і закладання цінностей 
відбувалося під час його формування.

міфологічний світогляд (дитинство людства) – це тотемістичні уявлення, що ви-
конували функцію самосвідомості роду [3, с. 28; 1, с. 6] і передували історично ін-
дивідуальному світогляду [4, с. 9]. род виступає його суб’єктом, а власне світогляд 
– продуктом колективної творчості, в основі якого лежить міф [1, с. 6]. при цьому 
міф – це не просто система уявлень, це одна з перших людиностворюючих машин. 
впливаючи на людську істоту, ритуали переводять, інтенсифікуючи, звичайний стан 
в інший режим життя і буття, в якому вже є пам’ять, спадкоємність, тривалість у часі 
[13, с. 16]. так, людство створювало узагальнювальні погляди на світ і людину, на 
свою життєдіяльність, висувало ідеали, формувало уявлення про майбутнє, що слу-
жило орієнтиром у житті [17, с. 3].

представники міфологічної школи XIX ст. (в. та я. грімми, в. Буслаєв, а. афа-
насьєв), що спиралися на ідеї Ф. Шеллінга й а. та Ф. Шлегелей, виходили в своїх 
дослідженнях з ідеї архетипності фольклору; вони пояснювали багато явищ у фоль-
клорі різних народів найдавнішою міфологією, а зміст власне міфів – обожнюванням 
явищ природи.

суть цього добре розкривається в розумінні «архетипного мотиву» (а.Н. веселов-
ський, в. пропп) як мікросюжету, що містить предикат (дію) і має більш-менш само-
стійний і достатньо глибинний сенс (е.м. мелетінський). «повний сюжет» містить 
у собі клубок мотивів. до класифікації архетипних мотивів належать потрапляння у 
владу демонічної істоти, отримання чудового помічника, одруження на царівні, по-
дорож тощо. міф, героїчний епос, легенда і чарівна казка надзвичайно багаті на ар-
хетипний зміст [21, с. 3].

при цьому фрагмент фольклорного світу відображає уявлення про простір та об-
лаштування світу речового, які стосуються просторово-часових, причинно-наслід-
кових зв’язків і визначають ціннісну картину світу (с.е. Никітіна, е.Ю. кукушкіна) 
[16, с. 157].

так, міфологія – вершина ціннісно-смислового збагнення реальності, що виводить 
до онтологічного коріння понять, а міф – реальність ціннісно-смислового порядку, 
що має справу з аксіомами усвідомлення реальності (е.м. Щепановська). «Базовий 
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архетип» задає ціннісне ядро, яке є постійним, попри його послідовне збагачення 
сенсами й образами, а система первинних понять є аксіологічною в своїй основі 
тому, що архетипи як культурні універсалії містять у собі невід’ємний ціннісний 
сенс, їх можна назвати «вічними». тому найбільш значуща функція міфології – архе-
типи допомагають відродити позачасовий сенс тощо, що відбувається [20, с. 15–20].

перетинаючись з «архетипами» в міфологічній площині, «цінності» отримали 
певне архетипне навантаження. це відбилося в базових національних культурних 
цінностях та їх архетипіко-мифологічних образах. культура слов’ян пронизана цими 
образами, і саме з ними пов’язано духовно-етичне становлення цінностей дітей.

сонце, вода, земля – вся природа є єдиною з людиною. людина вважала себе час-
тиною природи, а природу – храмом. етичні засади в народній культурі проявля-
лися як переживання добра, справедливості, краси, миру, любові, що складається 
в істину. а істина складалася з живого життя, розуміння миру. від малої людини 
до великої – все пронизувала міра духовного, єдине вселенське відчуття світу і без-
умовної перемоги краси і добра. тому споконвічно слов’янським є дбайливе і шано-
бливе ставлення до всього живого. давні слов’яни, що одухотворяли природу й усі 
її явища, створили надзвичайно етичний закон для мешкання на цьому світі, закон, 
який ґрунтувався на великих етичних цінностях – добрі, розумінні, любові. людина 
з найменшого віку вчилася оцінювати, порівнювати свої бажання, вибудовувати своє 
я в гармонійне ми. звідси на благодатному ґрунті гуманних народних традицій та 
обрядів розвинувся той етичний аспект, який є притаманним характеру слов’янина: 
душевність, особливе почуття патріотизму й милосердя [14, с. 4–6].

так, до архетипів можна віднести наступні: мати-земля (макошь, софія), Батько-
Небо (сварог), сонце (даждьбог), вогонь (сварожич), род, рожаниці.

з «матір’ю-землею» пов’язано цілу низку обрядів, заклинань і свят: ярилін день, 
свято купали. образ матері – етнічний архетип самосвідомості («Батьківщина-ма-
ти»). Н.а. Бердяєв указував, що головна категорія «російської душі – материнство». 
архаїчний образ великої матері, владичиці землі і неба, життя і смерті відобразився 
в образі пречистої діви і в давніших образах дволикої богині смерті та народження 
калі, богині смерті Баби-яги. образи казкових лиходіїв (Баба-яга, кощій Безсмерт-
ний, змій горинич) пов’язані з безсмертям. вони виражають язичницьке перевертен-
ство – «все є всім». і в казкових архетипах, і в народній мові зливаються добро і зло, 
незламність зла є водночас умовою нескінченного відродження добра [18, с. 85–87].

Н.п. моніна говорить про російський культурний архетип – досвідомі, глибин-
ні, незмінні, установки, що знову й знову актуалізуються, визначають уявлення про 
світ і про місце людини в ньому, етичні ідеали та ціннісні установки народу (со-
фійність, соборність/со-буття, всеєдинство та ін.) [15, с. 247]. На рубежі XIX–XX ст. 
соборність виражалася в «свободі в єдності» – в духовному єднанні вільних творчих 
особистостей на основі етичних цінностей. така форма буття соціальної культури 
«органічно сполучала принципи індивідуалізму й колективізму і відповідала націо-
нальному менталітету» [10, с. 247].

треба сказати, що проблеми вибору архетипу і ціннісного вибору в перехідному 
періоді суспільного розвитку постають однаково гостро.

так, «вибір» адекватного конкретній ситуації архетипу відбувається на несвідо-
мому рівні практично миттєво за резонансним принципом – найбільш дієвою буде 
та архетипна матриця, структура дії якої є найбільш близькою до структури ситуації. 
тому людина, свідомість якої схильна до роботи в перехідному режимі, зможе швид-
ше прийняти нові умови як життєві. 

це людина традиції, що володіє почуттям особистої відповідальності. коли кон-
солідуючі сили культури, її сакральні сенси перестають зберігатися колишніми смис-
ловими формами, що втрачають своє центральне положення, і на їх місце приходять 
сили відцентрові, то, щоб уникнути розпаду, культура задіює резерви своїх структур 
по максимуму. з’являється Новий трікстер, тінь книжкової посткультури – традиція. 
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традиційні семіоконструкти великої матері й трікстера міняються місцями. перша 
покидає сакральний центр, відносячи з собою весь сакральний зміст. трікстер опи-
няється в центрі смислових реалій культури. 

Щоб бути справжнім героєм сьогодні, замало бути бунтарем, замало просто зу-
стріти тінь, що вкаже на двері, – необхідно не боятися зробити крок у майбутнє, не 
сподіваючись на якесь продовження минулого: треба взяти тінь із собою і не роз-
лучатися з нею більше ніколи. це одна з типових казкових ситуацій, що описує здат-
ність суб’єкта до внутрішньої узгодженості. у сучасній культурі втрачається дієве 
начало народних казок: для того щоб задіяти резерви, людині необхідно ототожнити 
себе з архетипним образом, персонажем, що несе певне символічне значення і що 
емоційно переживається [8, с. 88–92].

героїчне архетипне начало живе в кожній людині як бажання щось зробити, чо-
мусь присвятити себе, відчути потужність своєї внутрішньої енергії, пізнавши гли-
бину своїх можливостей, розкрити себе. у будь-якому саморозкритті є героїчне на-
чало самопожертвування, віддання себе людям, життєвому процесу. Без нього, не 
беручи відповідальність за життя, людина не відчуває себе повноцінною і вважає 
життя позбавленим сенсу. притуплення архетипного начала призводить до психопа-
тології [20].

за Н.с. вдовушкіною, сьогодні відсутнє єдине символічно-смислове поле. «Нам 
потрібні нові казки, але написати їх повинні ми самі, кожен з нас. у цьому і полягає 
ризикогенність ситуації, коли кожна окрема людина буде фактично вимушена шука-
ти свій внутрішній стрижень без сторонньої допомоги» [8, с. 92].

також особливої значущості в перехідний період набуває проблема цінностей, 
коли кардинальні соціальні перетворення призводять до різкої зміни систем ціннос-
тей, що існували в ньому, тим самим ставлячи людей перед дилемою: зберігати сталі 
цінності або пристосовуватися до нових, які широко пропонуються або нав’язуються 
[9, с. 407].

процес трансформації цінностей у перехідний період виявився специфічним че-
рез важку адаптації. це відбилося на формуванні світогляду і духовних цінностей 
дітей молодшого шкільного віку.

вивчення ціннісних трансформацій на підставі емпіричних досліджень про роз-
виток цінностей дітей (о.а. Борісевич, 1981–2013) показало наявність наступних 
тенденцій: 1) процес статевої ідентифікації відрізняється у хлопчиків схильністю 
до ризику і напруженістю соціально-психологічної адаптації, а у дівчат – до мас-
кулінізації або до конфлікту, пов’язаного з невпевненістю в своїй фемінності за ба-
зової маскулінності; 2) відбуваються зміни у виборі цінностей дітей від етичних, 
колективістських з орієнтацією на людей до вольових, матеріальних (їжа, одяг, гро-
ші), індивідуалістичних цінностей; 3) підкреслюється незрілість моральних думок: 
діти не мають поняття про альтруїзм, навіщо потрібно надавати допомогу іншому, 
не вміють допомагати (особливо дівчатка); 4) поведінка сільських дітей більш аль-
труїстична, ніж у міських (частіше виявлялася прагматична мораль); 5) діти почали 
відчувати дефіцит зразків для наслідування: хочуть бути схожими на богатирів, каз-
кових принцес, естрадних співаків, манекенниць, героїв зарубіжних кінобойовиків, 
антигероїв (годзілла, термінатор); 6) є позитивний вплив на духовно-етичні ціннісні 
засади дітей фольклору, культури, народних прислів’їв і приказок; 7) спостерігається 
погіршення свідомого формування базисних духовних цінностей у дітей (людина, 
свобода, істина, колективізм, переконаність, обов’язок, творчість, активність, мо-
ральність) за рахунок ослаблення споріднених зв’язків, міжпоколінного спілкуван-
ня, дегуманізації дитячо-батьківських стосунків (дефіцит спілкування, нехтування 
батьківськими обов’язками, низька психолого-педагогічна культура).

аналіз тенденцій з позиції архетипного підходу говорить про те, що хлопчики 
відчувають явну потребу актуалізації архетипного образу героя, підкріпленого агре-
сивністю через усвідомлення власної слабкості. проте як справжні герої вони, на 
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відміну від дівчаток, уміють допомагати, виручати з халепи. у дівчаток виявляється 
конфлікт між архетипними образами герой і мати з пригніченням поперемінно кож-
ного з них залежно від віку і виховання (у молодших дівчаток сильніше проявляється 
проходження архетипу героя). 

також актуалізується вплив на дітей таких образів, як воїн (символ волі, напо-
ристості, безжальності до людей), казкові лиходії кощій Безсмертний, змій горинич 
(байдужість до чужого горя, егоїзм, пристрасть до багатства), принцеса (егоїстична 
примхлива красуня, що чекає на велике кохання). сільські діти – віддзеркалення дав-
ніх слов’ян, тому цілком зрозумілим є гармонійний прояв архетипів вогонь (символ 
неподільної спільності великої сім’ї, роду, в якому всі дбають один про одного, спів-
переживають), мати-земля (макошь) і Небо-Батько (сварог) (допомога через повагу 
до дорослих, необхідність допомагати маленьким).

відзначимо, що мотиваційно-потребовий аспект прихильності духовних цінніс-
них орієнтацій дітей до деструктивних архетипів нав’язується телебачення і дитячим 
телемовленням зокрема. 

дослідження (о.а. Борісевич, 2012) телевізійних зразків для наслідування сіль-
ських дітей показало, що в десятку обожнюваних кумирів у хлопчиків увійшли: 
«маша» і «ведмідь» (1-е місце), «людина-павук» (2), «том» і «джері» (3), «вовк» 
і «заєць» з «Ну, постривай!» (4), «Чіп», «дейл», «Бетмен» (5), «Черепашки-ніндзя» 
(6), «губка Боб» (7), «тачки» (8), «Шрек», «мікки маус», «алладін» та «альоша 
попович» (9), «вінні пух», «дюймовочка», «кіт леопольд», «Незнайко», «король 
лев» (10).

улюблені герої дівчаток є наступними: «маша» і «ведмідь» (1), «вовк» і «за-
єць» з «Ну, постривай!» (2), «вінкс» (3), «том» і «джері», «русалочки», «Братц», 
«Барбі» (4), «Білосніжка» (5), «вінні пух», «лунтік», «Шрек» (6), «Чіп», «дейл», 
«рапунциль», «дюймовочка» (7), «герда», «кіт леопольд», «Незнайко», «карлсон» 
(8), «мулан», «тімон» і «пумба», «алладін» (9), «мойдодир», «Червона шапочка», 
«мауглі» (10). основним мотивом вибору послужила наявність у «мультяшок» на-
ступних рис: доброта, краса, модність, дбайливість, відважність і почуття гумору. 
при цьому діти 1–2 класів вибирали кумирів, оцінюючи їх доброту, веселість, друже-
любність, здатність літати, силу, 3 класи – дружелюбність, працьовитість, справедли-
вість; 4 класи – терпіння, пошану, піклування про ближніх, розсудливість, відданість.

діти прагнули наслідувати героям і хотіли навчитися доброті, дружелюбності, ро-
зумінню, співчуттю, повазі, умінням рятувати і захищати слабких, дбати про ближ-
ніх, своєчасно допомагати, бути хорошими, терплячими, чесними, розсудливими, 
справедливими. дівчатка мріяли навчитися чарівництву, перетворенням, чаклунству, 
магії; володіти надздібностями (бути невидимими, вміти літати, виконувати бажан-
ня, передбачати, читати думки) [5, с. 293–294].

очевидно, що у хлопчиків домінує архетип героя, що рухається далеко не пра-
вильним шляхом і більше нагадує антигероя. добрий герой опиняється, на жаль, 
на останньому плані. у дівчаток спостерігається потрійна архетипна спрямованість: 
1) образи герой-чоловік і герой-жінка з явним домінуванням першого проектують 
образ амазонки; 2) образи принцеса (дівчина-товар – такі, що насолоджуються 
життям, привабливі зовнішнім багатством, але абсолютно ниці духовно), русалочка 
і дюймовочка (пошук щастя в коханні) пригнічують образи матері, рожаниці (сим-
волізують сім’ю, материнство, жіночність, душевність); 3) образ Блазень (петрушка, 
скоморох – добродушний, дурнуватий, веселий) пригнічує образи святий (все про-
щає, здатен на самопожертвування, люблячий), мудрець (ухвалює правильне рішен-
ня, серйозний, відповідальний).

дослідження (о.а. Борісевич, 2013) ціннісних уподобань сільських молодших 
школярів, що дивляться дитячий телепродукт дтк і загальнонаціонального теле-
бачення (n = 64), за допомогою методики «ціннісний опитувальник с. Шварца» (в 
адаптації а.л. ліхтарникова) показало значущість термінальних цінностей малень-
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ких телеглядачів: 1) духовно-етичні цінності в 7 років – безпека сім’ї і близьких, 
поважання традицій, самообмеження, сенс життя, гармонія з природою, почуття 
власної гідності (важливіше для хлопчиків, чим для дівчат, в яких спостерігається 
ціннісний конфлікт між духовністю і задоволенням, цікавим життям); 2) у 8 років – 
свободу, цікаве життя, багатство і задоволення (у дівчаток задоволення на першому 
місці); 3) у 9 років – безпека і духовність домінують над цікавим життям, свободою, 
задоволенням (але для дівчат вільне, незалежне життя з яскравими враженнями в 
світі краси є важливішим); 4) у 10 років – позитивна спрямованість ціннісних орі-
єнтацій до духовності, просоціальності, збереження традицій, свободі дій і думки, 
актуальність питання про сенс життя із збереженням цінності задоволення і цікавого 
життя.

архетипи, що діють, можна презентувати таким чином:
1) у 7 років очевидним є домінуючий вплив таких архетипів: захисник (кожен 

чоловік має бути воїном), рідний дім (фортеця від злих сил, недоступний притулок, 
сімейні традиції), пічка (що ніколи не остигає) і вогнище (життя сім’ї; рідний буди-
нок існує, доки є теплим вогнище; тепле вогнище – теплота душевна), мати і Батько 
(любов і повага до близьких людей), світове древо (сенс життя, основа для впоряд-
кування мислення, пам’яті, сприйняття), вода (кров природи і землі, птахи небесні, 
убогий мандрівник – сакральне ставлення до природи, що виражається в перебуван-
ні в гармонії з природою, єднання з природою і навколишнім світом), людина в честі 
у світу (поважає себе і користується повагою у людей не лише своєї місцевості). На 
жаль, архетипний вплив цих образів на дівчаток виявляється слабкішим. На них до-
мінуючий вплив чинять образи Червоні черевички (бажання отримати неприборкану, 
дику радість, жага задоволень), іван-дурень (бажання легкого, цікавого, з враження-
ми життя), свобода (бажання робити все, що заманеться, не дивлячись на ризик);

2) у 8 років найважливіші архетипи пригнічуються впливом образів свобода, 
іван-дурень, Боже покарання (багатство не приносить щастя, спрадавна вважалося 
нещастям) і Червоні черевички, при цьому на дівчаток останні, як і в 7 років, чинять 
найбільший вплив;

3) у 9 років відбувається актуалізація колишніх цінностей хлопчиків під впливом 
архетипних образів захисник, рідний дім, пічка і вогнище, мати і Батько, світове 
древо, вода з пригніченням архетипних образів свобода, іван-дурень, Червоні че-
ревички, а у дівчаток навпаки;

4) у 10 років явно домінує вплив архетипних образів захисник, рідний дім, пічка і 
вогнище, мати і Батько, світове древо, вода з пригніченням архетипного впливу на 
маленьких телеглядачів образів свобода, іван-дурень, Червоні черевички.

висновки та перспективи подальших досліджень. таким чином, виходячи з до-
сліджень і проведеного аналізу цінностей дітей у рамках архетипного підходу, можна 
зробити наступні висновки.

1. виявляється явна потреба дітей в актуалізації архетипних образів героя (осо-
бливо у хлопчиків, у дівчаток же спостерігається конфлікт між образами герой і 
мати), воїн, принцеса, кощій Безсмертний, змій горинич.

2. Не дивлячись на те, що діти хочуть навчитися позитивним якостям у своїх ку-
мирів, вибирають вони «мультяшок», що несуть негативне архетипне навантаження. 
але небезпека полягає в тому, що вплив цих архетипів на несвідому сферу дітей за 
допомогою телебачення провокує хибне розуміння цінностей дітьми. вони не зна-
ють, що таке цінності, що зло, модність, магічні і надздібності – це не цінності. про-
те позитивна тенденція все ж таки проявляється в актуалізації архетипного ціннісно-
го коріння до 10 років.

3. давньослов’янські архетипи впливають на несвідому сферу дівчаток і хлопчи-
ків, спонукаючи їх «примірюватися» до тих або інших цінностей, вибирати для себе 
краще і приймати їх як провідний принцип життя. при цьому чітко простежується 
глибинне розуміння хлопчиками своєї «чоловічої суті», чого зовсім не скажеш про 

Оксана бОРиСЕВич



31

дівчаток. маленькі телеглядачки бачать безліч зразків «порожньої вроди», «безтур-
ботних усмішок», «танцюючих фей», які нещадно блокують вплив давніх архетипів і 
тим самим руйнують традиції, зв’язок народу зі своїм минулим і базовими цінностя-
ми. однак утішає лише факт наявності самокритичності молодших школярів, який з 
віком тільки посилюється і впливає на здійснення правильного вибору значущих для 
життя цінностей. На прикладі архетипна спрямованість ціннісних виборів цих дітей, 
по суті, на рівні несвідомого стала помітною боротьба добра із злом.

отримані результати свідчать про необхідність зміни телевізійної політики респу-
бліки Білорусь з метою створення дитячого національного телеканалу, сприяючого 
цілеспрямованому духовно-етичному ціннісному вихованню маленьких глядачів. 
при цьому розробка і відбір контенту дитячого телевізійного продукту повинні про-
водитися з урахуванням використання архетипного підходу. Необхідно налагодити 
контроль за дитячим телепродуктом низької якості, наповненим деструктивним ар-
хетипним змістом, що надходить на «блакитні екрани». Що ми прищепимо нашим 
дітям, показуючи «клуб вінкс. Школа чараўніц» (італія) (50–75 хв./день 7 раз/тиж-
день) або «Фантастичния прыгоды Чалавек-павук–3» (150 хв./день одноразово) (т/к 
«Білорусь 2»)?

маленькі телеглядачі сьогодні намагаються збудувати нову ціннісну картину сві-
ту. роль дорослих – допомогти їм у цьому складному і життєво важливому процесі. 
потрібна актуалізація ціннісного виховного процесу за допомогою архетипного під-
ходу, термінова корекція ціннісної картини дітей, освіта батьків, педагогів, психоло-
гів і працівників телебачення.

Необхідним уявляється відновлення в рамках національної мовної політики ро-
боти дитячого телемовлення, спрямованого на цілеспрямоване формування стійких 
духовних ціннісних засад маленьких громадян Білорусі і підтримуваного міністер-
ством освіти рБ, оскільки стабільна робота дитячого національного телемовлення 
як важливого соціально-психологічного чинника стала б гарантом благополучного 
гармонійного ціннісного розвитку підростаючого покоління, як майбутнього висо-
кодуховного демократичного суспільства суверенної Білорусі.
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ПРАОБРАЗНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАКОНОТВОРЧОГО 
ПРОЦЕСУ

Постановка проблеми. актуальність вивчення глибинних 
передумов як механізмів організації та регуляції законотворчого 
процесу зумовила визначення та обґрунтування законотворчості 
як комплексної дослідницької проблеми. зазначимо, що запро-
понований ракурс дослідження активізуватиме, насамперед, 
інтердисциплінарний спектр її розвідок, адже про таку затребуваність 
свідчитиме як теоретична, так і практична значущість проблеми 
законотворчості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. запропонована про-
блематика розглядатиметься як комплексна дослідницька сутність 
і вибудовуватиметься на ідеях як аналітичної психології, психології 
творчості, феноменології, соціальної психології та філософії, так і 
політології, соціології, державного управління, дисциплін правни-
чого циклу та інших (к. Юнг, е. гуссерль, в. моляко, д. узнадзе, в. 
ядов, л. сохань, е. афонін, о. донченко, а. мартинов, п. крупкін, 
Ю. романенко, т. вакулова, о. Шипунова, о. радченко, с. Юшин, 
с. алєксєєв, B. журавський, о. зайчук, в. ісаков, м. козюбра, в. 
копейчиков, о. копиленко, і. курас, м. марченко, в. Нерсесянц, 
о. Бабінова, о. Богачова та ін.). отже, інтелектуальна традиція 
свідчить: дослідження запропонованої проблематики бачитимуться 
продуктивними насамперед у контексті інтердисциплінарного на-
укового досвіду. 

Щодо фахових загальнотеоретичних та практичних розвідок за-
конотворчості, законодавчого процесу, законодавчої техніки, нага-
даймо, що значна увага вже приділялася їм у працях як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених с.с. алєксєєва, B.C. журавського, а.п. 
зайця, о.в. зайчука, в.Б. ісакова, м.і. козюбри, в.в. копейчико-
ва, о.л. копиленка, і.Ф. кураса, м.Н. марченка, в.с. Нерсесянца, 
а.с. піголкіна, п.м. рабіновича, а.м. ришелюка, с.в. саса, о.Ф. 
Фрицького, лон л. Фуллера, в.м. Шаповала, м.я. Швеця, с.в. 
Шевчука, Ю.с. Шемшученка, о.і. Ющика та інших.

мета дослідження. Нагальним є завдання дослідження за-
конотворчого процесу як цілісної структурно-функціональної 
системи, котра змогла б об’єктивно відобразити динаміку свого 
організаційного перебігу як упорядкованої раціональної діяльності, 
спрямованої на створення закону, де така діяльність розглядалася 
б насамперед як творчо-мисленнєва, отже, здійснювалася б як кон-
структивна, оцінювалася б як ефективна, і саме завдяки її комплек-
сним розвідкам.

запропонована тема статті бачиться особливо затребуваною в 
контексті нагальних проблем державного управління. проте не 
маємо на меті здійснення досліджень організаційно-правових чи про-
цедурних аспектів забезпечення законотворчого процесу в україні. 
Наразі вже постало завдання вивчення операційно-мотиваційних 
механізмів як глибинних передумов його організації та регуляції, 
розвідки яких сприяли б системному вдосконаленню законотворчо-
го процесу загалом. позаяк законотворчий процес розумітимемо як 
системно-організовану цілісність у функціональній єдності її струк-
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туруючих. як відомо, такими структуруючими слугуватимуть не лише процедурні 
компоненти, як-то: законодавча ініціатива, обговорення законопроекту, ухвалення за-
кону шляхом голосування та обнародування закону (офіційного його опублікування). 

зауважимо, що структурно-функціональні компоненти як процедурні бачаться 
зазвичай організаційними стадіями не стільки законотворчого процесу, а радше за-
конодавчого. зазначимо також, що комплексний (фундаментальний) забезпечення 
реалізації законотворчості полягатиме в органічній єдності насамперед таких го-
ловних його компонентів, як пізнання, діяльність, кінцевий результат, в організації 
котрих засадничим підходом до нормативного закріплення принципів, процедур та 
правил законотворчого процесу є саме творчий підхід. 

ось чому конструктивне вивчення законотворення ґрунтуватиметься на 
теоретико-методологічній основі не лише суто правової науки (нормативістського, 
порівняльно-правового методів, методу економічного аналізу права, методів юри-
дичного процесу, юридичної семіотики, критичного методу та інших). таким чином, 
основою ефективного розвитку законотворчого процесу, отже, і державної політики 
загалом, слугуватимуть нормативно закріплені та організаційно визначені правила й 
процедури, ґрунтовані насамперед на інтердисциплінарних наукових досягненнях. 
ось чому проблема законотворчості бачиться насамперед проблемою комплексних 
досліджень.

отже, наразі виходитимемо на розвідки структурно-функціональних чинників 
законотворчості як складної творчо-мисленнєвої діяльності. зауважимо, що насам-
перед зважатимемо на вивчення мисленнєвих тенденцій як глибинних передумов її 
здійснення та вдосконалення. у запропонованому контексті розвідок проблема тво-
рення закону завжди бачитиметься комплексною. На нашу думку, такий ракурс її 
дослідження слугуватиме надійною науковою платформою і актуальних проблем 
державного управління, і проблеми державотворення загалом. таким чином, голов-
ним теоретико-методологічним завданням бачитиметься комплексне дослідження 
процесу походження закон.

виклад основного матеріалу. законотворчість розумітимемо як складний 
мисленнєвий і водночас соціально значущий феномен та відмежовуватимемо його 
від законодавчого процесу як юридичного поняття, отже, і будь-якого юридичного 
процесу загалом. Нагадаймо, саме законодавчий процес є особливою процедурою 
ухвалення закону, котра структурується із певних стадій як самостійних, логічно за-
вершених етапів та організаційно-технічних дій. 

проте зауважимо, що формування, зокрема, юридичного мотиву як державної 
волі щодо необхідності регулювання правовими нормами окремої групи або типу 
суспільних відносин у результаті аналізу фактичного становища політики, економіки, 
соціальної сфери тощо бачиться структурно-функціональною стадією радше 
законотворчості, ніж законодавчого процесу. власне тому і надаватимемо такого зна-
чення саме глибинним передумовам її організації. зауважимо: органи, організації й 
особи, що займаються виявленням потреби у законодавчому врегулюванні, не завж-
ди можуть бути учасниками правових відносин, які створюють юридичний процес. 
та і законодавчий процес перебігає у формах, суворо встановлених законами або 
парламентським регламентом.

зауважимо, що законотворчість є розгалуженішим поняттям, ніж поняття законо-
давчого процесу, і не вичерпується власне лише процедурою створення законів, але 
охоплює всю діяльність як функціональну систему творення, отже зважає на оцінку 
його ефективності й можливе подальше раціональне коригування (зміну, доповнення 
тощо).

власне, ось чому одним із завдань і бачиться аналіз глибинних механізмів 
організації законотворчого процесу як соціально значущого і водночас складного 
психологічного феномена, де мисленнєві тенденції відіграватимуть далебі не остан-
ню роль, а радше навпаки. адже ухвалення рішення щодо підготовки законопроекту 
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вже знаменуватиме початок законотворчого процесу. суттєве значення законопроект 
має на початковому етапі. 

Насамперед, значущою є низка таких організаційних питань: якою є його загальна 
спрямованість, як подано його головну ідею, наскільки він є затребуваним у контексті 
відображення реальних суспільних потреб тощо. Нагадаймо, що згідно із запропо-
нованим до розробки законопроектом, попередньо складається його концепція. як 
відомо, зміст концепції відображає загальний зміст та головну ідею у структуровано-
му плані законопроекту. 

таким чином, наукове обґрунтування концепції визначатиме термін його ух-
валення, а також перевірятиме на якість та ефективність. зауважимо, що насам-
перед концепція нормативного акту і свідчитиме про свою належність до певного 
ієрархічного рівня правової системи, що є особливо важливим на цьому етапі її фор-
мування. доволі значущим бачиться питання в щодо того, хто саме бере участь у 
підготовці законопроекту. 

як свідчить юридична практика в україні, зазвичай це спеціалісти міністерств і 
відомств. отже, вони не повинні перебувати у полоні певних стереотипів правового 
мислення, адже це стає негативним наслідком самого результату, уникнення якого є 
неможливим. позаяк офіційним автором неминуче залишатиметься відомство, зага-
лом конкретні творці також будуть невідомі, тому і не нестимуть відповідальності за 
свої рішення. Безумовно, поділятимемо думку, зокрема вчених-правників, що до са-
мого процесу творення законів обов’язково повинні долучатися насамперед науково-
дослідні творчі групи людей з конструктивним мисленням. 

отже, варто взяти до уваги практику європейських країн, де статус депутата 
парламенту не дозволяє займатися законотворчою діяльністю. депутати працю-
ють лише з готовим проектом, котрий створюється саме творчими спеціалістами-
професіоналами, чого, на жаль, немає в україні. законотворча техніка інших країн 
свідчить про ухвалення, зокрема, і пакету (комплексу) необхідних документів з ак-
туального питання. 

зауважимо, що така техніка також бачитиметься доцільною й у вітчизняній 
практиці. Хоча ми не маємо на меті достеменно говорити про процедурні момен-
ти творення закону, проте зауважимо, що саме одночасна розробка комплексу 
документів від закону до інструкцій міністерств та відомств попереджала б, зокре-
ма, про суперечливі нюанси, що можуть виникати в процесі застосування основ-
ного закону, насамперед за відсутності пояснювальних нормативних актів. власне, 
сутність процедури полягає в тому, що сам етап обговорення проекту також пови-
нен здійснюватися творчою робочою групою спеціалістів-експертів. зауважимо, що 
лише комплексне дослідження проблемних питань законотворчого процесу зможе 
забезпечити цілісність та організаційну послідовність його здійснення. зокрема, 
формування фундаментального підходу до структурно-функціональної організації 
законотворчого процесу як з додержанням принципів законотворчості, визначених 
юридичною наукою, так і із залученням інтердисциплінарного досвіду, насамперед 
для забезпечення законотворчого процесу як продуктивної мисленнєвої діяльності 
його суб’єктів, а також з використанням порівняльних досліджень і зарубіжного 
досвіду лише сприятиме конструктивній його організації.

Нагадаймо, наші права і свободи та їх гарантії, а також головні обов’язки грома-
дянина визначаються виключно законами україни, де єдиним органом законодавчої 
влади є парламент – верховна рада україни, і ухвалення законів належить до її 
повноважень. отже, освіченість, творчо-мисленнєва активність, рівні інтелекту, 
правової культури і професійної підготовки суб’єктів законотворчого процесу, безу-
мовно, лише свідчитимуть про їхню високу компетентність в організації та регуляції 
законотворчого процесу.

законотворчість розглядатимемо як особливу творчо-мисленнєву діяльність. 
ось чому так зважатимемо саме на глибинні передумови її організації. 

Olena  BOROVYTSKA
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Необхідно здійснити концептуальне уточнення психологічної сутності поняття 
«законотворчості», дослідивши насамперед праобразні передумови як детермінуючі 
чинники психічної активності суб’єктів законотворчого процесу. зазначимо, що 
праобразними передумовами організації та регуляції законотворчості як особливої 
творчо-мисленнєвої діяльності слугуватимуть праобрази як вихідні структуровані 
форми досвіду суб’єктів законотворчого процесу. досвід розумітимемо у широкому 
сенсі: від генетичної схильності – до будь-яких інформаційних повідомлень [1, c. 
14–22]. 

зауважимо, що праобрази здатні активізувати процес інтуїції, детермінуючи 
мисленнєві тенденції, що визначаються домінуючими мисленнєвими діями, які спря-
мовують потік мисленнєвого пошуку у необхідне (визначене) русло прискореного 
безпомилкового (достовірного) ухвалення рішення у створенні закону. ось чому 
дослідження такого уявлення щодо здійснення творчих процесів побудоване з вихо-
дом на можливість та необхідність зважати саме на неусвідомлюване як структурно-
функціональну компоненту організації законотворчого процесу. у нашому контексті 
розвідок праобраз слугує психічною детермінантою процесу творення та полегшує 
побудову асоціативних зв’язків, упорядковуючи інформацію, що зберігається у 
пам’яті. 

отже, праобраз як вихідна структурована форма досвіду у широкому його 
розумінні здатен до детермінації актуалізованої стратегії як домінуючої мисленнєвої 
тенденції в процесі законотворення. адже будь-який вид мисленнєвої тенденції 
(аналогізування, комбінування, реконструювання) як переважаюча мисленнєва 
дія, також завжди підлягатиме детермінації з боку структурованих форм досвіду – 
праобразів [1, c. 14–22]. а така детермінована досвідом мисленнєва тенденція здат-
на детермінувати і процес з підготовки, планування та реалізації задуму, активуючи 
інтуїцію, отже, спрямовуючи потік мисленнєвого пошуку у прискорене, причому 
достовірне ухвалення рішення.

Наші міркування набуватимуть особливої актуальності в контексті стратегіального 
підходу до структурно-функціональної організації творчої діяльності, розроблено-
го вітчизняним психологом в.о. моляко, котрий пропонує оригінальне розуміння 
стратегії як психологічного регулятора, що не містить детального плану, не є мето-
дом або способом вирішення завдання, а бачиться індивідуалізованою мисленнєвою 
тенденцією особистості, проявом її психологічної готовності до дії, діяльності, 
взаємодії тощо [1, с. 14–22; 3].

зазначимо: позаяк наростання кількості неадекватних спроб у самому процесі 
творення закону призводитиме до зниження ступеня усвідомлення дій, тоді в 
мисленнєвій організації законотворчого процесу безумовно активізуватиметься уява, 
де образний спосіб мислення почне домінувати. отже, відбуватиметься актуалізація 
неусвідомлюваного в процесі мисленнєвого пошуку вирішення проблеми.

саме такі питання сьогодні і спонукають нас до нового ракурсу вивчення 
законотворчості, у здійсненні котрої роль неусвідомлюваних установок бачиться не-
минучою. 

якщо ще з історії виникнення самого поняття «установка», вживалося воно у 
психології як термін лише для позначення психофізіологічної готовності організму 
реагувати на ті чи інші стимули. отже, первинне його розуміння викликає радше 
асоціації з біхевіористськими схемами поведінки індивіда як концепціями щодо по-
яснення лише її особливостей (дж. уотсон, в. Хантер, к. лешлі, е. торндайк, Б. 
скіннер та ін.). 

Що стосується концептуальної психологічної розробки цього поняття, вперше 
цей термін з’являється в експериментальній німецькій психології наприкінці ХіХ 
сторіччя. саме німецьким дослідником л. ланге він і був запропонований для вжи-
вання у якомога розгалуженішому його розумінні. якраз упродовж своїх довготрива-
лих лабораторних експериментів л. ланге, а згодом г. мюллер і т. Шуман віднайшли 
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таку його закономірність: у процесі періодичного повторення однорідних дій к лю-
дини формується певна схильність як готовність до сприймання та реагування на 
конкретну зовнішню ситуацію. власне, саме тоді за цим терміном і закріпилося зна-
чення «установка». згодом г. еббінгауз починає його пов’язувати уже з психічними 
станами індивіда, що активізуються в процесі здійснення ним будь-якої дії.

Ще варто згадати, що на початку ХХ сторіччя поняття «установка» почало ви-
користовуватися і в інших царинах сучасної психології, зокрема у різноманітних 
варіантах глибинної психології. власне, як переконливо зауважує в.м. лейбін, саме 
у к.г. Юнга це поняття і представлене значущим, насамперед для розкриття склад-
них явищ людської душі й психічних станів людини, під впливом яких і формуються 
певні типи її поведінки [2]. 

варто зазначити, що у сучасній експериментальній психології, де зазвичай 
вимірюється швидкість реакцій досліджуваних респондентів на окремі стимули-
ситуації, саме у такому контексті здебільшого в використовувалося поняття «уста-
новка».

проте зауважимо, що саме у психоаналітичній літературі згадується, що засадни-
чим уявленням теорії психологічних типів к.г. Юнга і стало уявлення про психічну 
установку (екстравертна та інтровертна установка) [5]. власне, варто зазначити, 
що проблема установки, з позицій аналітичної психології к.г. Юнга, бачиться на-
багато загадковішою, насамперед завдяки його «архетипам» та теорії «колективно-
го несвідомого». і радше не юнгіанська класифікація психологічних типів дає нам 
підґрунтя для міркувань про неусвідомлювані установки як комплексні структури, а 
вочевидь дещо інше. Нагадаймо, що саме поняття «архетип» к.г. Юнг і пропонує як 
інваріантну компоненту колективного несвідомого. 

архетипи як структурні образи колективного несвідомого мають здатність 
«втілюватися» як усталені патерни поведінки, отже, незалежно від психологічних 
типів (екстраверт/інтроверт та ін.). радше архетип здатний до активації залежно від 
прояву тієї чи іншої актуалізованої форми (за к.г. Юнгом – самість, персона, тінь, 
аніма/анімус та ін.) як неусвідомлюваної спрямованості індивіда на реалізацію 
мети (задоволення потреби), готовності до дії та сприймання й навіть подекуди за-
вдяки психічній енергії лібідо [4]. 

якщо така енергія спонтанно спрямовуватиме розвиток індивіда, допомагатиме 
йому проявити себе як неповторну індивідуальність, розкрити свій потенціал до по-
вного самоздійснення, тоді вона і виконуватиме роль саме психічного енергетичного 
імпульсу – рушійної сили його розвитку.

Наше дослідження в концептуальному плані ґрунтується на розвідках 
неусвідомлюваних установок суб’єкта законотворчого процесу як глибинних пере-
думов його організації та регуляції.

у такому контексті міркувань особливо актуальним бачиться вчення про уста-
новку, що об’єднує як свідому, так і несвідому царини психічного, запропонова-
не радянським психологом д.м. узнадзе, а незабаром вже продовжене такими 
його послідовниками, як т.т. іосебадзе, т.Ш. іосебадзе, Ш.о. Надірашвілі, о.с. 
прангішвілі, і.т. Бжалава, Ф.в. Бассін, а.Є. Шерозія, в.г. Норакідзе та інші. власне, 
саме вони і виокремили принцип установки як цілісну модифікацію суб’єкта, його 
спонтанну і неспонтанну готовність сприймати дійсність і діяти певним чином.

проте у запропонованому контексті неусвідомлювані установки суб’єкта розгля-
датимемо як комплексну багаторівневу систему – усталену диспозиційну структу-
ру його психічного. глибинні чинники активізуватимуться як комплекс установок 
з енергетичним позитивним імпульсом (конструююча установка) лише тоді, коли 
контекстуальна детермінація їх внутрішніх змістів провокуватиме одностайну 
актуалізацію неусвідомлюваних установок суб’єкта як його усталену регулюючу 
диспозиційну структуру. власне тоді такий складний процес активації глибинних 
змістів психічного неминуче потребуватиме ще і регулюючої участі структурованої 
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установки як юридичного мотиву (державної волі), особливої смислової детермінанти 
законотворчого процесу, наповненої певним конструюючим сенсом.

зазначимо, що саме під впливом детермінуючої участі неусвідомлюваного уста-
новки як комплексної структуруючої компоненти й активізуватиметься психічна 
активність суб’єкта як його творча здатність.

тепер прослідкуймо процес активації глибинних змістів психічного на прикладі 
архетипної об’єктивації глибинної установки як диспозиційної структури у законот-
ворчому процесі. архетипна об’єктивація глибинної установки як диспозиційної 
структури суб’єкта в процесі його творчої діяльності – це об’єктивація вищої 
духовної потреби. процес об’єктивації потреби спостерігатимемо через так звану 
«ланцюгову реакцію» активізації творчої потреби учасників законотворчого процесу 
як творців культурних цінностей, отже як творців закону, визнаного ціннісним вже у 
процесі його випробування, власного відчуття як істинного знання, і насамперед за-
вдяки актуалізації комплексної диспозиції. архетипна об’єктивація глибинної уста-
новки суб’єкта в структурі законотворчого процесу – це об’єктивація його вищої 
духовної потреби як творця культурних цінностей. власне такий процес спостере-
ження об’єктивації потреби через актуалізований системний комплекс установок, на-
самперед у його законотворчій діяльності, і називатимемо самим актом об’єктивації 
творчої потреби суб’єкта як його вищої духовної потреби, потреби творця закону, 
визнаного ціннісним.

Нагадаймо, що сама система ціннісних орієнтацій формується на основі уніфікації 
вищих індивідуальних і соціальних потреб людини. важливим є її спосіб життя, в 
якому спроможні реалізовуватися соціальні й індивідуальні цінності як вища духов-
на потреба. Насамперед, задоволення духовної потреби – це успішна ідентифікація 
особистості із соціумом. 

якщо регуляція соціальної поведінки особистості ґрунтується на ієрархічно роз-
ташованих структурних рівнях її поведінки (за в.о. ядовим) [6], тоді і найважливіша 
регулююча функція диспозиційної системи творчої особистості полягатиме в 
уніфікації її неусвідомлюваних установок у процесі законотворчої діяльності, отже 
актуалізації глибинного установки як її потенціалу. особливо актуальною в контексті 
наших міркувань є думка в.о. ядова щодо диспозиційної регуляції соціальної 
поведінки як диспозиційної мотивації, тобто механізму, здатного забезпечити фор-
мування мети на спрямованість різноманітних станів готовності до поведінки, при-
чому регуляція соціальної поведінки розглядається в контексті всієї диспозиційної 
системи особистості [6].

таким чином, ціннісна орієнтація як актуальна диспозиція творця закону – ви-
щий рівень диспозиційної ієрархії, вища духовна потреба. це його стратегіальна 
диспозиція – комплекс уніфікованих установок як внутрішня схема майбутньої дії. 
переконані, саме такому рівню як глибинному регулюючому механізмові і належа-
тиме вирішальна роль в організації законотворчого процесу!

диспозиція суб’єктів законотворчого процесу розумітиметься нами як миттєва 
їх готовність до дії, вроджена (психофізіологічна) здатність до творчо-мисленнєвої 
активності, як синтетична характеристика їхніх дій. саме таку готовність і розгляда-
тимемо як синтетичну чуттєвість. диспозиція творчого акту – актуалізація елементів 
очікування як з боку творця (того, хто творить закон), так і з боку потенційного 
випробовуваного, так званого майбутнього споживача (того, для кого він творить). 
важливою функцією психічної регуляції їхньої взаємодії слугуватиме стратегіальна 
дія. стратегіальна дія – це результат вибору, згідно з домінуючою стратегією як 
мисленнєвою тенденцією, спрямованою на аналіз майбутньої дії.

зауважимо, що диспозиція суб’єкта як його психічний стан синтетичної готовності 
до дії (усталена внутрішня форма досвіду) має універсальну здатність до активності. 

стратегіальна диспозиція в законотворчій діяльності розумітиметься як система 
диспозицій, вища актуалізована форма психічного самого творця закону як стратега! 
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загалом, стратегіальна диспозиція як синтетична готовність до дії спрямована на до-
сягнення (здійснення) довгоочікуваної мети. таким чином, законотворчість, мотиво-
вана глибинною стратегією як комплексом диспозицій, сприятиме функціональній 
структуризації перебігу законотворчого процесу загалом.

отже, особливо значущим є процес активації неусвідомлюваних установок як 
стратегіальних диспозицій творця. такий комплексний енергетичний імпульс спря-
мовано на продуктивну активність як продуктивну законотворчість, адже психічна 
енергія, що акумулюється в надрах прадосвіду як його вихідна структурована фор-
ма, слугуватиме позитивним імпульсом, здатним до стимулюючої обопільної участі 
свідомого і несвідомого як взаємно обумовлених регулюючих рівнів психічного в 
процесі диспозиційної об’єктивації потреби як ціннісної орієнтації творця закону.

таким чином, особливо затребуваним бачиться сьогодні методологічний пошук 
структурно-функціональних закономірностей активації та регуляції глибинних 
змістів установок як структурованої схеми диспозицій суб’єктів законотворчого про-
цесу.

проте не забуваймо, що для ґрунтовного вивчення передумов законотворення в 
контексті стратегіального підходу (ми завдячуємо вищезгаданій методології в.о. 
моляко – як узагальнюючій, так і концептуально обумовленій), завжди необхідно 
брати до уваги як саму чуттєву форму відображення об’єктивного світу в свідомості 
людини, так і чуттєву компоненту раціональної форми відображення світу, причому 
як обидві структурно-функціональні взаємно обумовлені детерміновані форми пра-
образу в процесі перцептивного конструювання образу – процесі творення закону. 
адже лише їх обопільна регулююча участь у стратегіальній організації законотвор-
чого процесу є тією неминучою участю, насамперед завдяки осмисленню та уточнен-
ню, в процесі деталізації й конкретизації чуттєвої компоненти раціональної форми 
понятійного образу. і неминуче – через пошук та віднайдення так званого декодова-
ного об’єкта як адекватного аналога, проте як з допомогою згорнутої мисленнєвої 
дії інтуїтивного аналогізування, так і за допомогою комбінованого (раціонально-
інтуїтивного) способу аналізу. 

таким чином, мисленнєвий пошук істинного еквівалента майбутнього рішення в 
процесі законотворення детермінується праобразами як вихідними структуровани-
ми формами досвіду у широкому його розумінні, причому праобразні передумови 
законотворчого процесу мають здатність до активізації вищої психічної функції – 
інтуїції. участь такої функції полягатиме у змістовому наповненні праобразу, що 
актуалізуватиметься завдяки генерації суб’єктивних сенсів, які через аналіз і синтез 
породжуватимуть взаємодію похідних утворень (модифікованих образів), здатних до 
нової смислової репрезентації конкретного рішення як цілісного структурованого 
змісту – закону.

отже, процес праобразної детермінації мисленнєвих стратегій законотворчого 
процесу спробуємо гіпотетично відтворити з допомогою наступної формули.

праоБраз (асоціативний аналог у структурі передуючого розуміння) – 
модиФіковаНий оБраз (генерація суб’єктивних сенсів на основі домінуючої 
мисленнєвої тенденції, детермінованої вихідним змістом праобразу) – перцеп-
тивНий оБраз (спонтанний акт психічного моделювання репрезентативних сенсів 
у конкретний образ цілісного розуміння як результат перцептивної діяльності).

Що стосується регулятивного впливу на процес інтуїції, його також можна 
відтворити з допомогою наступної гіпотетичної формули.

праоБраз – модиФіковаНий оБраз (генерація суб’єктивних сенсів, на основі 
аналізу і синтезу залежно від домінуючої мисленнєвої тенденції, детермінованої 
вихідним змістом праобразу) – оБраз-ріШеННя.

висновки. На нашу думку, такі гіпотетичні формули можуть бачитися 
універсальними, тобто застосовуватися як потенційна модель організації будь-якої 
предметної діяльності. отже, праобрази слугуватимуть вихідними структуровани-
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ми формами досвіду, здатними активізувати інтуїцію, детермінуючи стратегіальні 
тенденції, що спрямовуватимуть потік мисленнєвого пошуку в неусвідомлюване, 
спонтанне, прискорене, проте адекватне і точне, неминуче достовірне ухвалення 
рішення.

Неусвідомлюване – це глибинні структуровані змісти психічного, що акуму-
люються в установці, спроможні активізуватися у творчо-мисленнєвій діяльності. 
Неусвідомлюване бачиться глибинним чинником активізації інтуїції, здатної 
інтегрувати структуровані форми досвіду у вирішенні завдання. інтуїція – це 
психічна функція, що актуалізує структуровані змісти психічного як змістові утво-
рення й завдяки аналізу та синтезу здатна до генерації суб’єктивних сенсів як гли-
бинних чинників актуалізації досвіду, відтвореного у новому рішенні. породження 
задуму передбачає актуалізацію вихідних структурованих форм досвіду – праобразів 
і пов’язане з ними як праобразними передумовами організації та регуляції творчо-
мисленнєвої діяльності загалом.

інтуїція здатна проявлятися на всіх етапах мисленнєвої організації законотворчо-
го процесу: на етапі розуміння умови завдання, етапі створення задуму як образу-
проекту вирішення та етапі реалізації творчого задуму як образу-рішення завдання. 
отже, функціональна роль інтуїції полягатиме у змістовому наповненні праобразу, 
що актуалізуватиметься завдяки генерації суб’єктивних сенсів, які через аналіз і син-
тез породжуватимуть взаємодію похідних утворень (модифікованих образів), здат-
них до нової смислової репрезентації у вигляді структурованого образу як образу-
рішення. 

праобрази бачаться вихідними структурованими формами досвіду, здатними 
активізувати процес інтуїції, детермінуючи стратегіальні тенденції, які спрямо-
вують потік мисленнєвого пошуку у необхідне (визначене) русло прискореного 
безпомилкового (достовірного) ухвалення рішення у вирішенні проблеми. твор-
ча активність суб’єктів визначатиметься системою (комплексом) їх диспозицій як 
єдиною стратегіальною диспозицією, що інтегруватиме у своїй сукупності складну 
багаторівневу структуру. стратегіальна диспозиція як стан синтетичної готовності 
до дії, ґрунтована на праобразних засадах, має універсальну здатність до творчої 
активності як комплексна система диспозицій. стратегіальна диспозиція як чуттєва 
форма досвіду – це комбінація двох або декількох фрагментарних, проте фунда-
ментальних структурованих (усталених) емоцій як образів-переживань, здатних 
за певних умов актуалізуватися одночасно або у тій чи іншій послідовності та 
взаємодіяти у такий спосіб, що всі диспозиції сприйматимуться комплексно (як 
цілісна стратегіальна диспозиція). структуровані образи-переживання бачаться пра-
образними передумовами організації та регуляції законотворчого процесу. структу-
рована диспозиція слугуватиме чинником смислової репрезентації нового образу як 
образу-рішення.

вихідна форма досвіду розглядатиметься як динамічна, поліфункціональна за-
лежно від своєї конкретної актуалізованої форми, отже, і детермінуюча функція по-
родження задуму у мисленнєвому процесі творення закону. праобраз моделюється 
як сукупність взаємопов’язаних структурно-функціональних елементів як автоном-
них вихідних форм досвіду. 

Фундаментальна основа праобразу характеризує його елементи та функції, а та-
кож їхні різнопорядкові властивості й відношення, що належать до самої структури 
праобразу. Частково така основа викривається стратегіальним моделюванням само-
го праобразу з допомогою детермінуючої функції та актуалізованої мисленнєвої дії 
як домінуючої стратегіальної тенденції, також детермінованої, проте вже вихідною 
формою праобразу. 

репрезентативна компонента праобразу містить модифіковані образи з 
уніфікованими індивідуальними сенсами як новоутвореними образами з допомогою 
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засобів їх репрезентації (зокрема, чуттєвої тканини) як нових об’єктів (структуро-
ваних чуттєвих елементів) у системі досвіду та функціонує з допомогою інтуїції. 
інтуїція бачиться своєрідною вищою стратегіальною функцією, що має змогу 
здійснити організацію та регуляцію змістової структури та процедури досвіду, які 
аналогізуватимуться зі структурно-функціональними компонентами вихідних форм 
праобразу.

запропонована концепція праобразних передумов законотворчої діяльності (при-
чому на всіх етапах її мисленнєвої організації) охоплює різноманітні модифікації 
новоутворених образів, генеруючи індивідуальні сенси образів з допомогою їх 
чуттєвої «тканини» (переживання як чуттєвої «тканини» образу), апелюючи згодом 
до універсального значення як майбутнього образу-рішення. поширено уявлення 
щодо структурно-функціональних відношень між формами досвіду і домінуючими 
мисленнєвими діями. 

зокрема, йдеться про визначення та суворе домінування тих чи інших стратегій 
(комбінування, аналогізування, реконструювання) в момент здогадок як різновидів 
спонтанного як інтуїтивного способу пізнання, а згодом і переконання у достовірності 
результату як кінцевого етапу творення – етапу прозріння. 

думається, стратегіальна модель праобразу як диспозиційна модель творчо-
мисленнєвої діяльності надаватиме методологічні можливості розробки нових 
напрямів у царині законотворення, пов’язані зі стратегіальним як феноменологічно 
орієнтованим поворотом щодо розуміння ролі неусвідомлюваних установок в 
організації законотворчого процесу.

таким чином, побудова стратегіальної моделі праобразу бачитиметься дієвим за-
собом дослідження актуалізації мисленнєвих стратегій як домінуючих тенденцій 
організації та регуляції не лише законотворчої діяльності, позаяк матиме змо-
гу слугувати і потенційно універсальною методологічною платформою вивчення 
неусвідомлюваних установок як глибинних структурно-функціональних механізмів 
регуляції творчих процесів загалом.
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Олексій вАлевсьКий

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Постановка проблеми. упродовж усіх років державної неза-
лежності в полі зору українських політиків здебільшого перебували 
проблеми трансформації економіки й розвитку державних інститу-
тів, тоді як сфері культури не приділялось пріоритетного значення. 
водночас сьогодні немає підстав стверджувати, що політика модер-
нізації досягла успіху. для нинішнього українського суспільства 
є характерними такі явища, як бідність, збільшення олігархізації 
економіки, корупція, деіндустріалізація. упродовж двох десятиліть 
трансформації не вдалося відродити економічний потенціал. за під-
рахунками нинішній ввп україни становить близько 70 % від ввп 
урср [1; с. 39–49; 2].

одна із причин невдач модернізації українського суспільства по-
лягає в тому, що не приділялось належної уваги необхідності рефор-
мувати культурну політику. трансформація посттоталітарного сус-
пільства не дала очікуваного результату, бо неефективна культурна 
політика не змогла сформувати в громадській свідомості установки 
на інноваційний розвиток. доводиться констатувати, що і нині у по-
літичного класу відсутнє стратегічне бачення значення культури для 
успіху реалізації модернізаційних проектів. 

ігнорування проблем культурного розвитку призвело до виник-
нення так званого феномену культурної пастки, в яку потрапили 
стратегії модернізації українського суспільства. його зміст полягає 
в тому, що без упровадження змін у культурній сфері неможливі 
успішні трансформації в суспільстві. реформатори пропонували 
нову систему соціально-економічних відносин, однак або посттота-
літарне суспільство, поділяючи стару систему цінностей, не сприй-
мало зміни, або ж реалізація ліберальних доктрин мала протилеж-
ні наслідки. культурна пастка – це ситуація, коли згубні та зужиті 
ціннісні установки стають стійкими нормами життя, котрі роблять 
будь-яку стратегію модернізації неефективною.

метою статті є доведення того, що динамічний розвиток куль-
тури має ключове значення для успішної модернізації україни. по-
трібно відмовитися від хибної точки зору, що успіх реформ лежить 
тільки в економічній та соціальній площині. успішною трансформа-
ція може бути лише тоді, коли супроводжується ефективною політи-
кою держави в духовній і культурній сфері. саме усвідомлення цьо-
го і бракувало українським політикам, які помилково пов’язували 
мету модернізації тільки зі збільшенням матеріального споживання 
або з формуванням інститутів, притаманних сучасному капіталіс-
тичному суспільству.

пріоритети культурної політики в стратегії модернізації суспіль-
ства повинні пов’язуватися із необхідністю розвитку креативного 
потенціалу нації, створення умов для формування творчого середо-
вища та нових форм суспільної організації (під культурною політи-
кою у вузькому сенсі пропонується розуміти діяльність щодо збере-
ження, розвитку та розповсюдження культурного надбання, а також 
підтримку функціонування закладів та організацій, котрі належать 
до сфери культури. таке поняття культурної політики пов’язується 
зі сферою компетенції міністерства культури. у цій публікації по-
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няття культурної політики використовується в широкому сенсі – як активність, спря-
мована на створення ціннісної та світоглядної матриці діяльності. у такому аспекті 
культурна політика виступає чинником модернізації українського суспільства. куль-
турна політика відтворює ціннісні установки, котрі детермінують поведінку людей 
та орієнтації громадської думки. таким чином, культурна політика розуміється як 
творення ціннісних засад модернізації, тобто як формування нових соціальних уста-
новок, які сприяють розвитку творчого середовища і розкриттю інноваційного по-
тенціалу суспільства.).

виклад основного матеріалу. упродовж усіх років державної незалежності в 
культурній сфері здійснювалися трансформації, які супроводжували перехід від ав-
торитаризму до плюралістичного суспільства. у результаті цих змін культура по-
збавилася негативних рис радянського зразка. водночас накопичувалися і негативні 
явища. зокрема, слід вказати такі:

– надмірна комерціалізація культурної діяльності і, як наслідок, недоступність 
культурних благ для широких верств населення;

– порочна практика використання правлячими політичними угрупованнями закла-
дів культури і творчих колективів у своїх цілях, зокрема з метою зміцнення власного 
іміджу;

– проблеми розвитку культури здебільшого перебували на периферії уваги управ-
лінців, і це призвело до того, що культурна сфера не отримувала належної підтримки 
з боку органів влади, бюджетне фінансування відбувалося за так званим залишковим 
принципом;

– відсутність цивілізованого лобізму інтересів культурної сфери у центральних 
органах влади; зокрема, це стосується парламенту – незважаючи на присутність у 
депутатському корпусі представників творчої інтелігенції, вона не змогла консолі-
довано просувати інтереси розвитку культури у законодавчій діяльності, як наслідок 
– нормативно-правове забезпечення культурної сфери залишається фрагментарним; 

– за останні десятиріччя не вдалося сформувати належний рівень менеджменту: 
кадрова політика була непрозорою, призначення на керівні посади відбувалося зде-
більшого на позаконкурсній основі, чинники професіоналізму не були вирішальни-
ми мотивами у кадровій політиці; в результаті в органах управління закладами куль-
тури утвердилася низька ефективність менеджменту та бюрократизм; 

– серйозною проблемою є низький рівень соціальної привабливості труда праців-
ників закладів культури – рівень їхньої заробітної плати хронічно відстає від серед-
нього по країні; так, якщо за даними держстату середня заробітна плата в 2013 р. 
становила 3,265 грн., то для працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 
культури цей показник складав всього 2,739 грн.; низький рівень заробітних плат і 
соціальна незахищеність заважають притоку якісних фахівців та досвідчених мене-
джерів у сферу культури; 

аналіз негативних тенденцій, які супроводжували транзит українського суспіль-
ства від авторитарної моделі до демократичної, показує, що їх причину необхідно 
шукати передусім у сфері культурних і гуманітарних цінностей. до цих пір залиша-
ються слабко актуалізованими пошуки світоглядних орієнтирів розвитку держави і 
суспільства. поза увагою залишається визначення конкретних інституційних та со-
ціокультурних перетворень, які мають забезпечувати цей розвиток. На жаль, творці 
державної політики не звертають увагу на те, що успішна модернізація суспільства 
залежить від стійкого культурного розвитку, а також від створення інституційних та 
правових засад інноваційної культурної політики. у цьому випадку під цим поняттям 
розуміється використання новітніх досягнень науково-технічної сфери та управлін-
ської діяльності у створенні й розповсюдженні культурних благ з метою підвищення 
соціально-економічного потенціалу суспільства. 

в умовах економічної кризи і низької конкурентноздатності економіки очевидно, 
що інноваційна діяльність у гуманітарній сфері має стати національним пріоритетом 
розвитку україни. 

Oleksii  VALEVSKYI



44

в українському суспільстві існує неабиякий потенціал лояльного ставлення до 
модернізації. такий висновок можна зробити, зокрема, на підставі результатів дослі-
дження поведінкових стратегій населення, які поділяються на стратегії опанування 
(прагнення активно вирішувати життєві проблеми), пристосування та уникання (вте-
ча від проблем). як показують дослідження інституту соціології НаН україни, група 
із стратегією опанування становить 16 % респондентів, пристосування – 27 %, уни-
кання – 32 %, а 25 % респондентів – із не визначеною життєвою стратегією [3]. при 
цьому умовна група тих респондентів, хто опановує ситуацію, між 2003-м і 2007-м 
роками зросла вдвічі (від 8 % до 16 %) і потім кількісно майже не змінювалася.

Наявність доволі великої частки людей, котрі дотримуються активної життєвої 
стратегії, доводить, що в українському суспільстві зберігається досить сильний ре-
форматорський потенціал. ці люди готові до активної діяльності та вирішення жит-
тєвих проблем. вони є потенційними прихильниками ідеології модернізації суспіль-
ства.

серед стратегічних орієнтирів формування культурної політики як ціннісного 
фундаменту реформ, по-перше, необхідно вказати на фундаментальну проблему, 
яка зберігає актуальність упродовж усіх років державної незалежності, – це криза 
ідентичності. завдання полягає в тому, щоб проект культурної політики був здатен 
інтегрувати широке коло ментальних феноменів: етичні норми, світоглядні установ-
ки, політичні цілі й релігійну апологетику, які стали б засадами для ідентичності 
української нації в сучасному глобальному світі. 

важливим напрямом культурної політики є внесення змін у ціннісні установки 
суспільної свідомості. упродовж останніх десятиріч у суспільній свідомості ствер-
джувалися зазвичай споживацькі цінності. підвищення рівня споживання за мовчаз-
ною згодою вважалося критерієм успіху функціонування державних органів влади. 
водночас за умов незавершеної національно-державної ідентичності набувають по-
пулярності установки, привнесені ззовні засобами масової комунікації. як правило, 
їх створено зарубіжною індустрією масової культури і спрямовано на підтримку спо-
живацького світогляду. культурна і гуманітарна практика в україні дотепер не змо-
гли ефективно протистояти зазначеним негативним тенденціям.

Без кардинальних змін у сфері цінностей українське суспільство не має шансів 
на успішну модернізацію. зокрема, необхідним є формування нової парадигми гу-
манітарного розвитку, яка полягає у відмові від ідеології споживання й утвердженні 
нових цінностей гармонії індивідуального та державного. створення нових гумані-
тарних та культурних орієнтирів стане запорукою успішної модернізації україни. 
орієнтація на прогрес, відкритість до інновацій, готовність до критичного осмис-
лення усталених суспільних відносин – це культурні установки, які є базисом успіху 
модернізації. ціннісну альтернативу ідеології споживання може скласти розвиток 
етичної, екологічної та правової свідомості.

розвиток інноваційної культури повинен стати засадничою складовою стратегії 
реформ. специфікою цього типу культури є те, що вона визнає базовими цінностями 
процес оновлення суспільства і творчу самореалізацію особистості. сенс цього типу 
культури полягає в тому, що розвиток і нововведення визнаються головними ціннос-
тями у самосвідомості людини. 

пріоритетом становлення інноваційної культури є проблеми, пов’язані з індиві-
дуальною творчою діяльністю, зокрема забезпечення економічного, соціального та 
гуманітарного розвитку за рахунок створення креативного середовища і розкриття 
потенціалу творчих особистостей. 

поняття «інноваційна культура» означає готовність (лояльність) суспільства та 
його інститутів до сприйняття нового, а також спроможність брати участь у запро-
вадженні новацій. інноваційна культура перешкоджає поширенню застарілих та від-
сталих форм суспільної організації. висока інноваційна культура підтримує в сус-
пільстві процеси оновлення й сприяє їх неминучості. 
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у сучасному глобальному світі можуть благополучно розвиватися лише держави, 
які опираються на інноваційну культуру, тому її необхідно розглядати як стратегіч-
ний ресурс, від якого залежить розвиток суспільства.

у 2005 році українськими науковцями була схвалена декларація «Ноосфера та ін-
новаційна культура суспільства» [4, с. 321–323], в якій ідеться про те, що інноваційна 
культура українського суспільства в порівнянні з розвинутими країнами Європи та 
світу перебуває на низькому рівні. одна з причин – «відсутній єдиний підхід до фор-
мування в україні системи інноваційної культури, зокрема не приділяється належної 
уваги світоглядним процесам, впливу інноваційної культури на гуманітарні сфери 
науки, розвиток духовної спадщини нації» [4, с. 323].

Нині україна фактично позбавлена тих засобів, які могли б забезпечити успіх у 
межах традиційної парадигми модернізації. уже не достатньо, щоб успіх реформ 
пов’язувався винятково зі збільшенням кількісних соціально-економічних показни-
ків. успішна модернізація україни стає можливою в умовах, коли ініціаторам реформ 
удасться вийти з описаної вище «культурної пастки» і сконцентрувати увагу на про-
блемах розвитку інноваційної культури. це, зокрема, означає відмову від розуміння 
людини винятково як сили, що виробляє товари та послуги, й визнання її суб’єктом, 
який продукує нові цінності та знання. 

україна має неабиякі шанси для забезпечення стабільного розвитку й проведен-
ня успішної модернізації. інноваційний прорив цілком можливий за рахунок роз-
витку культурної політики, коли впровадження новітніх виробничих технологій та 
управлінських рішень будуть підкріплені цінностями, спрямованими на розвиток і 
модернізацію. для прихильників політики реформ актуальною є підтримка тих сфер 
культури, які здатні впливати на розвиток економіки й управління. у цьому контексті 
інноваційну культуру можна розглядати як важливий ціннісний ресурс суспільства. 
цей тип культури визначає орієнтацію свідомості на інновації, які реалізуються в 
практичних навичках і поведінкових стратегіях. інноваційна культура також визна-
чає розвиток корпоративних відносин, соціальну відповідальність бізнесу та форму-
вання новітніх управлінських технологій. 

питання розвитку інновацій постійно перебувають у полі зору науковців та полі-
тиків. зокрема, варто відзначити ухвалену кабінетом міністрів україни в 2012 році 
концепцію реформування державної політики в інноваційній сфері [5]. у концепції 
визначається широкий діапазон формування інноваційної культури – від сфери осві-
ти до підвищення кваліфікації фахівців із питань інноваційного менеджменту.

водночас цей напрямок роботи потребує доповнення гуманітарними чинниками, 
позаяк у концепції не згадується необхідність розвитку ціннісних і мотиваційних 
аспектів. тому державні інститути, до компетенції яких належить управління куль-
турною сферою, не згадуються серед виконавців цієї концепції. міністерством куль-
тури україни було підготовлено ґрунтовний проект «концепції державної цільової 
програми інноваційного розвитку української культури на 2009–2013 роки», котрий 
так і не був затверджений урядом [6]. очевидно, що реалії сьогодення змушують 
розпочати роботу над створенням оновленого програмного документа, який би ви-
значав стратегію інноваційного розвитку української культури. 

важливою складовою культурної політики є завдання забезпечення взаємозв’язку 
інноваційного та національного типів культури. інновації часто суперечать традиці-
ям, позаяк вони спрямовані на руйнування усталених моделей суспільних відносин 
та способу життя. водночас традиції можуть виконувати функції захисту від непро-
думаних та волюнтаристських новацій, реалізація яких призводить до руйнівних на-
слідків.

однак не всі країни здатні сформувати інноваційну культуру, а отже і генерувати 
нові форми соціальної організації. Чимало з них не спромоглося на це й перебуває у 
полоні традиційного консерватизму. здатність до інновацій, власне, і лежить в основі 
демаркації між розвинутими суспільствами і тими, що розвиваються. цей висновок 
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змушує звернути увагу на специфіку зв’язку між інноваціями і традиціями. вміння 
оптимально використовувати надбання національної самобутності в процесі модер-
нізації є засадничим чинником інноваційної культури. історія дає чимало прикладів 
успішного вирішення цієї складної проблеми. зокрема, в цьому плані корисним є 
досвід японії, де національні традиції, котрі ревно зберігаються, допомагали успіш-
ному технологічному прогресу.

для українського суспільства важливою є відмова від застарілих установок, що 
залишилися від радянського минулого, й адаптація до сучасних європейських цін-
ностей суспільного устрою. втім, це завдання має більш фундаментальне значення: 
необхідно знайти унікальну формулу гармонії між національними традиціями, що 
створюють самобутність українського народу, та інноваціями, які є характерними 
для постіндустріального суспільства. прихильникам реформ необхідно брати до 
уваги архетипи, що формують національну ідентичність, для того щоб «вбудувати» 
їх у процеси соціально-економічних трансформацій. 

На сьогодні доводиться констатувати, що українська управлінська еліта і політич-
ний клас є інертними і такими, що дуже важко сприймають новації. Боротьба з цією 
інертністю має стати метою предметом культуротворчої роботи на найближче май-
бутнє. 

висновки та перспективи подальших досліджень. 1. державна культурна по-
літика в україні реалізується без чітко визначених пріоритетів, які б відповідали ви-
кликам ХХі століття. у проектах модернізації українського суспільства культурній 
сфері не надається належної уваги. культурна сфера внаслідок відсутності належних 
правових умов залишається непривабливою для залучення недержавних фінансових 
ресурсів. потрібні зміни в управлінні закладами культури, зокрема опанування се-
редньою ланкою бюрократичного апарату новітніми менеджерськими технологіями. 

2. перед управлінським середовищем стоїть фундаментальна проблема осмис-
лення ролі культурної політики в стратегії реформ. політикам необхідно відмови-
тись від розуміння ефективності реформ лише як синоніму збільшення матеріаль-
ного споживання. у середовищі управлінської еліти необхідно змінити ставлення 
до сфери культури, щоб її перестали сприймати як соціально витратний «неліквід». 
Необхідно донести представникам цього середовища установку, що культура – це 
важливий чинник піднесення національної економіки, зокрема її інноваційного по-
тенціалу. державні діячі повинні усвідомити, що культура є такою ж само важливою 
складовою модернізації, як і економічна політика. 

3. очевидною є необхідність розробки стратегії державної культурної політики, 
яка б відповідала викликам ХХі століття. ідеологія цієї стратегії має виходити з 
того, що культура є фундаментом, який визначає зміст модернізації українського сус-
пільства. у цьому документі повинні бути сформульовані концептуальні засади дер-
жавної політики в розвитку інноваційної діяльності в сфері культури. стратегія має 
виходити з того, що інноваційна культура є важливим ресурсом суспільства. уста-
новки на прогрес, відкритість до інновацій, готовність до критичного осмислення 
усталених суспільних відносин – це культурні установки, які є базисом успіху модер-
нізації. зазначена стратегія повинна визначити шляхи реалізації інноваційного типу 
культури у практичних навичках, поведінкових стратегіях, розвитку корпоративних 
відносин, сфері соціальної відповідальності бізнесу та формуванні новітніх управ-
лінських технологій. 

реалізація цієї стратегії має передбачати, з одного боку, становлення цілісного 
національного культурного простору, наповненого конкурентоспроможним культур-
ним продуктом, з іншого боку, збереження культурної спадщини як ресурсу консолі-
дації та духовного поступу суспільства.

4. критеріями ефективності інноваційної діяльності в сфері культури повинно 
бути, передусім, зростання конкурентноздатності українського культурного продук-
ту. цього можна досягти за рахунок використання у роботі закладів культури но-
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вітніх інформаційних та управлінських технологій. важливим критерієм має бути 
підвищення економічної самодостатності закладів культури. цієї мети можна досяг-
ти за рахунок використання сучасних маркетингових технологій, а також створен-
ня сприятливих умов для залучення спонсорських ресурсів. Необхідно підвищити 
кваліфікацію керівників і співробітників закладів культури у сфері управління інно-
ваційною діяльністю. першочергово це стосується вміння впроваджувати у роботу 
закладів культури нові організаційні, технологічні та маркетингові технології.

5. потрібно стимулювати наукові дослідження у напрямку осмислення змісту ін-
новацій у сфері культури. зокрема, необхідними є визначення конкретних форм і 
формулювання чітких критеріїв інноваційної культурної діяльності. результатом цієї 
роботи повинна стати розробка державних цільових програм інноваційного розвитку 
окремих сфер культури. 

Необхідно побудувати культурну політику, яка б створювала умови для форму-
вання творчого середовища і забезпечувала розвиток креативного потенціалу країни.
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АРХЕТИП НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ ВРЯДУВАННЯ 
ЯК АВТЕНТИЧНА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. однією з проблем сучасного місцевого 
самоврядування в україні є неврахування в процесі його станов-
лення національних традицій урядування. На початку 90-х рр. ХХ 
ст. формування української державності передбачало запозичен-
ня принципів європейської демократії з метою створення власної 
управлінської системи. тодішня правляча еліта конче потребувала 
нових зразків та ідей державотворення, але при цьому щонайменше 
звернулася до досвіду вітчизняних управлінських традицій. це ціл-
ком підтверджується словами вітчизняного дослідника о. олійника: 
«така номенклатура просто не відповідала вимогам нової епохи і не 
могла реалізувати національно-демократичні проекти державотво-
рення» [21, с. 36].

але сутність проблеми залягає значно глибше і виступає щонай-
менше у вигляді польської, російської та радянської манкуртизації 
[13] українського народу, адже втрата історико-культурних коренів 
та зв’язків, моральних і духовних орієнтирів призвела до ухвалення 
українцями чужих, незрозумілих управлінських правил.

процес впровадження чужоземних стереотипів управління нега-
тивно позначився на становищі вітчизняного врядування. сьогодні 
це можна підтвердити високим ступенем інфантильності населення, 
номінальністю місцевого самоврядування, дублюванням повнова-
жень між органами державної виконавчої влади та місцевого само-
врядування, відсутністю механізму виконання законодавчих норм.

основою успішного становлення вітчизняної системи місцевого 
самоврядування має бути цілком природній, невимушено виточений 
віками, а отже, максимально зручний для соціуму управлінський 
зразок. 

саме тому постає потреба у виокремленні архетипів національ-
них традицій урядування, що можуть повернути сутнісну основу 
місцевому самоврядуванню в україні та забезпечити його опти-
мальний розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ціннісну основу сус-
пільної організації українців г. сковорода вбачав у землеробстві 
[23]. пошук особливостей формування української нації у сво-
їх працях здійснював м. грушевський [6]. дослідженням витоків 
традицій українського врядування шляхом розгляду особливостей 
національного характеру займалися в. антонович [1] та Ю. липа 
[16]. у свою чергу, д. дорошенко [9] зосереджував увагу на впливі 
на формування української державності річкової системи як засобу 
комунікації. особливості формування української сільської грома-
ди та її традиції врядування висвітлено у працях і. Франка [25], і. 
линиченка [15], м. іванишева [11] та п. гураля [7]. дослідженням 
особливостей розвитку козацького врядування займалися д. явор-
ницький [28] й о. олійник [21].

поряд із цим відсутні сучасні вітчизняні розробки щодо специфі-
ки використання методу порівняльного аналізу в науці державного 
управління.
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метою статті є виокремлення архетипів національних традицій урядування 
шляхом порівняння сучасної специфіки місцевого самоврядування з досвідом управ-
ління українськими землями за часів іноземного панування.

виклад основного матеріалу. останнім часом з’являються наукові праці, спрямо-
вані на дослідження традицій демократичного врядування в історії української дер-
жавності та житті автентичної громади. така проблема, як уже зазначалося, набуває 
дедалі більшої актуальності через те, що під час здійснення сучасних перетворень 
українці мають виходити з архетипів історичного досвіду врядування, визначення 
яких вимагає не лише просторового, але й часового виміру їх першооснови, наведен-
ня характеристики в період зародження та існування «без стороннього втручання», 
адже з часом нав’язування іноземних управлінських алгоритмів істотно трансфор-
мувало сутнісне наповнення національних традицій урядування, надавши їм зовсім 
іншого забарвлення.

для виокремлення архетипів національних традицій урядування найкраще засто-
сувати методику порівняння їх особливостей, адже, на думку вітчизняного науковця 
в. Новосяда, де експеримент не може бути застосований, порівняння має на меті 
виявити схожості та відмінності між двома або більше ситуаціями, а також слугує 
єдиним засобом отримання інформації, достатньої для забезпечення більшої адек-
ватності наукового підходу [20, с. 173], а вчений в. Бартон, як і деякі інші (к. гель-
вецій, к. ушинський, і. сеченов), вважає порівняння головним загальнозначущим 
фактором процесу відображення об’єктивної дійсності [3, с. 3–4].

зважаючи на специфіку цього дослідження, слід використовувати якісне порів-
няння. у разі його застосування встановлюється тотожність об’єктів за всією сукуп-
ністю якостей. основу методу складають очевидні подібності між особливостями 
управлінських культур та відмінності відповідно до їхнього походження і розвитку. 
у нашому випадку визначення різниці в управлінських підходах кожної з епох обу-
мовлює саме виокремлення архетипів національного врядування.

таке порівняння стає можливим через співставлення управлінського досвіду, 
представленого іншими цивілізаційними й культурними умовами в різні історичні 
періоди. йдеться про цінності, що були привнесені на територію україни в проце-
сі іноземної експансії. властивостями родового, об’єднуючого порівнювані об’єкти 
поняття виступає управлінська сутність, спрямована на суспільну організацію, але 
поряд із цим об’єкти порівняння мають і індивідуальні особливості.

учений е. мелконян стверджує, що основне методологічне значення порівняль-
ного дослідження історичних явищ полягає у пізнанні історичної реальності через 
вивчення відмінностей та подібностей між фактами, що належать більш ніж до одні-
єї історичної системи [18, с. 66]. тому наше порівняння здійснюється між сучасними 
об’єктами та об’єктами в історичній ретроспективі. при цьому варто визначити, що 
імпортовані культури управління є одним часовим виміром, а сучасні управлінські 
особливості – зовсім іншим.

для виокремлення, тобто «отримання в чистому вигляді» архетипів національних 
традицій урядування були розроблені критерії їх якісної характеристики, які ми згру-
пували за трьома напрямками: ціннісно-ідеологічні, інституційно-організаційні та 
функціональні.

пошук відмінностей ми проводимо, співвідносячи сучасні управлінські особли-
вості, культуру управління радянського, імперського періодів і польсько-шляхетської 
доби у рамках кожного із вищеназваних аспектів. таке порівняння дає змогу зняти із 
сучасної управлінської культури нашарування попередніх епох та виділити архетипи 
національних традицій урядування.

розглядаючи проблему архетипів національних традицій урядування, варто за-
значити, що управлінські особливості давньоруського періоду є первинними по від-
ношенню до козацько-гетьманських. відновлення останніх відбувалося на основі 
архетипів урядування часів київської русі як реакція нації на іноземне гноблення. 
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Хронологічним рубежем втрати давньоруських та відродження козацьких архетипів 
став кінець ХV ст., коли остаточно завершувався занепад давніх сільських громад та 
зароджувалося козацтво. у рамках дослідження здійснено спробу визначити місцеві 
архетипи врядування, що формувалися саме в період існування автентичних громад.

ціннісно-ідеологічне наповнення національних традицій урядування досліджу-
валося на основі попереднього аналізу праць і. Франка [25], в. антоновича [1], в. 
Шевчука [27], Ю. липи [17], м. степико [24], і. Бойка [4] та р. Шандри [26]. якісну 
зміну об’єктів порівняння кожного історичного періоду видно з таблиці 1.
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управл ін -
ська 
культура /
к р и т е р і й 
порівняння

роки укра-
їнської не-
залежності 
(з 1991 р.)

р а д я н с ь к і 
часи (1922–
1991 рр.)

імперський 
п е р і о д 
(ХVііі – 
поч. ХХ ст.)

доба поль-
ської екс-
п а н с і ї 
(ХVі–ХVііі 
ст.)

період ав-
тентичного 
врядування 
(до ХV ст.)

Н а й б і л ь -
ша духовна 
цінність

о
со

б
и

ст
е 

б
л

аг
о

п
о

-
лу

чч
я 

та
 

бе
зп

ек
а

ко
м

у
н

іс
-

ти
чн

а 
ід

ео
-

ло
гі

я

са
м

од
ер

-
ж

ав
ст

во

вл
ад

а 
ма

г-
на

ті
в 

та
 

ш
ля

хт
и

гр
о

м
ад

а,
 

с
в

о
б

о
д

а 
ко

ж
но

ї о
со

-
би

Найбільша 
матеріальна 
цінність

за
мо

ж
на

 
лю

-
ди

на
, 

фі
на

н-
со

ві
 р

ес
ур

си

де
рж

ав
а

пр
ав

ля
ча

 
ди

-
на

ст
ія

пр
ед

ст
ав

ни
ки

 
ар

и
ст

ок
ра

-
ти

чн
ог

о 
ст

ан
у

ко
ж

ен
 м

еш
ка

-
не

ць
 г

ро
ма

ди
, 

чл
ен

 с
пі

ль
но

-
ти

о с о б л и -
вості сус-
п і л ь н о г о 
положення 
українців

за
ле

ж
ит

ь 
ві

д 
ма

й-
но

во
ї 

оз
на

ки
, 

по
-

са
ди

 
чи

 
ос

об
ис

-
ті

сн
их

 зв
’я

зк
ів

ві
дп

ов
ід

но
 д

о 
ко

-
му

ні
ст

ич
но

ї 
ід

ео
-

ло
гі

ї в
сі

 б
ул

и 
рі

в-
ни

ми

ук
ра

їн
ці

 б
ул

и 
на

 
на

йн
иж

чи
х 

щ
а-

бл
ях

 
су

сп
іл

ьн
ої

 
іє

ра
рх

ії

зн
ач

на
 

кл
ас

ов
а 

рі
зн

иц
я 

(у
кр

аї
нц

і 
бу

ли
 

пр
иг

но
бл

е-
но

ю
 в

ер
ст

во
ю

)

рі
вн

іс
ть

 
пе

ре
д 

за
ко

но
м,

 
ві

дс
ут

-
ні

ст
ь 

кл
ас

ов
ої

 р
із

-
ни

ці

умови фор-
мування на-
ціонального 
характеру

ві
дс

ут
ні

ст
ь 

зр
аз

кі
в 

по
-

ве
ді

нк
и,

 
лі

бе
ра

лі
за

ці
я 

су
сп

іл
ьн

ог
о 

ж
ит

тя

по
вн

ий
 к

он
тр

ол
ь 

де
рж

а-
ви

 н
ад

 л
ю

ди
но

ю
, р

еп
ре

-
сі

ї

мо
на

рх
ія

 з
 е

ле
ме

нт
ам

и 
де

сп
от

из
му

, 
кр

іп
ос

не
 

пр
ав

о

ар
ис

то
кр

ат
из

м,
 ж

ор
ст

о-
кі

ст
ь,

 
на

дм
ір

на
 

го
рд

о-
ви

ті
ст

ь

св
об

од
а,

 д
ем

ок
ра

ти
зм

, 
не

пр
им

ир
ен

ні
ст

ь 
пе

ре
д 

ін
ш

ою
 в

ла
до

ю

Х а р а к т е р 
в і д н о с и н 
між очіль-
ником гро-
мади та її 
мешканця-
ми

ві
дс

ут
ні

ст
ь 

ко
му

ні
ка

ти
в-

но
го

 п
ол

я 
мі

ж
 м

іс
це

ви
м 

са
мо

вр
яд

ув
ан

ня
м 

та
 к

ож
-

ни
м 

чл
ен

ом
 г

ро
ма

ди

бу
ду

ва
ли

ся
 н

а 
де

рж
ав

но
-

му
 п

ри
му

сі
 б

ез
 у

ра
ху

ва
н-

ня
 д

ум
ки

 г
ро

ма
дя

н

ру
нт

ув
ал

ис
я 

на
 

по
вн

ій
 

пі
дп

ор
яд

ко
ва

но
ст

і 
на

 
ос

но
ві

 
кр

іп
ос

но
ї 

за
ле

ж
-

но
ст

і

па
нщ

ин
а 

та
 

ін
ш

і 
на

ту
-

ра
ль

ні
 

і 
гр

ош
ов

і 
по

ви
-

нн
ос

ті
  

сп
ри

ял
и 

ро
зк

ла
ду

 
до

го
ві

рн
их

 в
ід

но
си

н

гр
ом

ад
и 

ук
ла

да
ли

 д
ог

ов
о-

ри
 із

 к
ня

зя
ми

 (р
яд

и)

Віктор ВіЛіЖіНСький



51

у наведеній таблиці не важко помітити своєрідну динаміку особливостей певного 
явища. управлінська специфіка кожної історичної епохи істотно вплинула на сучас-
ний стан місцевого самоврядування, і тільки знімаючи ціннісний-практичний шар 
кожного періоду, ми отримуємо чітко відділені архетипи національних традицій уря-
дування.

застосування архетипів національних традицій урядування під час реформування 
системи місцевого самоврядування дасть змогу відновити потужну, самодостатню 
та самоорганізовану громаду, автентична модель якої зав’язана на людині як на най-
більшій цінності. свобода, в свою чергу, проявляється через емпатію – як спосіб 
розуміння сутності та образу життя людини, а також толерантність – як поважне 
ставлення до кожної особи незалежно від її фізичних переваг чи вад. тому лише за 
таких умов кожна людина одночасно виступала керованою та здійснювала управлін-
ня громадою.

зразки поведінки (усталені правила) кожної громади давньоруського та галицько-
волинського періодів виходили із звичаєвої рівності та відсутності класової різниці. 
їхню сутність доповнювали повага і довіра до своїх побратимів, а також неприми-
ренність перед авторитетом іншої влади. головною умовою визрівання такої спіль-
ноти було середовище із незначним демографічним навантаженням на рівні одного 
поселення.

також ще однією автентичною особливістю було укладання договору (ряду) із 
князем. це дає підстави стверджувати, що такий договір послужив джерелом та під-
ґрунтям для впровадження статутів. загалом архетип «суспільного договору» мав 
не тільки локальний характер, а і знайшов своє відображення у запорозькій січі та 
конституції пилипа орлика.

Наукові доробки м. іванишева [11], Є. Брущенко [5], д. яворницького [28], і. ли-
ниченка [15], м. кобилецького [12], о. лазора [14], п. Надолішного [19] й о. олій-
ника [21] послужили основою дослідження інституційно-ідеологічної складової на-
ціональних традицій урядування. як видно з таблиці 2, порівняння проводилося із 
залученням критеріїв правового та адміністративно-територіального характеру.
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отримані в результаті виокремлення архетипи національних традицій урядування 
можуть виступати концептуальними орієнтирами в реформуванні місцевого само-
врядування. особливо варто звернути увагу на віче як головний керівний орган, що 
був формою сходу усіх мешканців громади і не мав такої різниці в повноваженнях, 
як рада та загальні збори громадян. Безперечно важливим є єдиний прояв представ-
ницької демократії у національній традиції врядування, коли старшина обирався 
«ліпшими мужами» (депутатами) як представниками жителів кожного із поселень, 
що входили до складу громади.
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Наступну функціональну групу критеріїв (таблиця 3) для порівняння традицій 
урядування було підготовлено на основі досліджень і. Бойка [4], в. антоновича [1], 
д. яворницького [28], і. дробота, м. смаровайла [10], м. довнара-запольского [8], 
а. рогожина, м. страхова [22] та м. Бармака [2].
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варто зазначити, що саме колегіальні рішення, обговорені та ухваленні загаль-
ними зборами громади, були найбільш об’єктивними і передбачали загальну від-
повідальність. їх виконання, як і ухвалення, вимагало застосування всього ресурсу 
громади. 

архетип відносин у середині громади зводився до повного пріоритету віче над 
повноваженнями князя, адже саме воно їх визначало і контролювало виконання. ви-
сока активність жителів в управлінні громадою супроводжувалася солідарністю. ко-
жен міг себе реалізувати в межах уроджених здібностей та набутих навичок.

архетип традиції підготовки службовців набув значно вищого рівня розвитку, ніж 
в інші історичні періоди та наші дні, адже із самого початку передбачав практичну 
основу. Навчання ґрунтувалося на особистій та постійній присутності людини на 
віче з часу свого одруження. автентичним способом отримання повноважень було 
запрошення на посаду та пряме голосування. обраний керівник діяв у чітко визна-
ченому громадою діапазоні повноважень, що позбавляло можливості зловживання 
владою.

Надзвичайно велике значення для національного врядування мав ідеалістичний 
компонент, адже головною нагородою за службу громаді були шана та повага, а не 
привілеї та матеріальна винагорода. у кандидатові на посаду, перш за все, цінували-
ся доброта, мудрість, справедливість та вміння обстоювати інтереси громади.

особливе місце у функціональному аспекті посідає ухвалення управлінських рі-
шень, що залежало від інституційно-організаційного забезпечення. своєрідним ста-
тичним стрижнем національних особливостей урядування, орієнтованим на всі їх 
аспекти, є віче. воно об’єднує всі ланки процесу врядування.

висновки та перспективи подальших досліджень. таким чином, застосовуючи 
метод порівняльного аналізу в процесі дослідження, вдалося виокремити наступні 
архетипи національних традицій урядування.

1. ціннісно-ідеологічний архетип має антропоцентричну природу і ґрунтується 
на усталених звичаях громади. двояка природа трудівника та управлінця надавала 
можливість організувати своє життя в умовах свободи, суспільної рівності, довіри 
та непримиренності перед авторитетом іншої влади. Через незначну демографічну 
концентрацію кожен мешканець одночасно виступав у ролі представника влади та 
підлеглого. окрім того, дії обраного керівника контролювалися всією громадою. 
отже, саме це може забезпечити високий рівень самосвідомості та спільної відпо-
відальності жителів сучасних громад.

2. правовий архетип полягає в обов’язковості укладення договору (ряду) між те-
риторіальною громадою та її новообраним очільником. цей документ істотно поси-
лить відповідальність очільника перед громадою, формалізуючи, таким чином, коло 
дозволених обов’язків, у межах яких він має працювати. також укладення такого 
договору стане кроком до відновлення комунікативного зв’язку між органами місце-
вого самоврядування та населенням територіальної громади.

Хоча правовий архетип не передбачає існування статутних документів, їх все ж 
таки варто запровадити. статути мають фіксувати всю інфраструктуру громади: 
земельний фонд, рухоме й нерухоме комунальне майно, правові та інші формальні 
основи функціонування кожної розташованої та території громади організації неза-
лежно від форми власності. статут має доповнювати відповідне законодавство сто-
совно регіональних та місцевих особливостей кожної території.

3. інституційно-організаційний архетип зводиться до повного пріоритету віче над 
іншими інститутами місцевого самоврядування. територіальною частиною цього 
архетипу є склад громади з 4–9 поселень сільського типу. при цьому варто брати 
за основу показник кількості населених пунктів, а не чисельності населяння, адже 
сьогодні в україні є безлюдні населені пункти, тому, встановивши своєрідну квоту за 
чисельністю населення, ми можемо отримати надто великі за площею та незначні за 
населенням територіальні громади.
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4. Функціональний архетип передбачає попереднє ухвалення певного рішення віче 
(пряма демократія). кожне важливе рішення має обов’язково ухвалюватися за участі 
всіх жителів громади, адже рішення, ухвалені на сесії ради, виконавчого комітету 
чи навіть одноосібно, є недостатньо виваженими, обміркованими та об’єктивними, 
а найголовніше – досить часто можуть не відображати думку більшості населення 
громади.

5. архетип кадрових особливостей передбачає запрошення на посаду органом 
місцевого самоврядування конкретної особи. це має здійснюватися шляхом неза-
лежного відбору на основі моніторингу якостей кандидата, адже сучасний процес 
відбору кадрів є однобокою та суб’єктивною процедурою і досить часто виступає 
тільки простою формальністю. архетип кадрових особливостей полягає також у 
підготовці молоді до управлінської справи, що мала практичну основу. тому при-
сутність молодих жителів громади на засіданнях сесій та зборах громадян істотно 
покращить рівень їхніх знань та посилить цікавість до місцевого самоврядування.

отже, врахування вищеназваних архетипів забезпечить інституційно-територіаль-
ний баланс громади, надасть дієвості місцевому самоврядуванню та відновить кому-
нікативне полотно між владою і громадою.

перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розширенні пошуку архетипів 
національних традицій урядування та розроблення на їх основі нової моделі місце-
вого самоврядування.
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Постановка проблеми. державне управління інноваційною сис-
темою є складним завданням, оскільки об’єкт управління склада-
ється із різноманітних за своєю природою взаємопов’язаних нелі-
нійних детермінованих підсистем (хаотичних систем) – новаційної 
та інноваційної. 

дослідження закономірностей розвитку національної інновацій-
ної системи як хаотичної системи створює науково-методологічне 
підґрунтя щодо формування адекватної новаційно-інноваційної по-
літики та її успішного впровадження в україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. методологічна база 
цього дослідження ґрунтується на концепції національних іннова-
ційних систем, висвітленій у роботах Ф. ліста, к.Фрімана й Б.-а. 
лундвалла, еволюційній економічній теорії, розглянутій р.р. Нель-
соном і с. унтером, новій економічній теорії зростання й. Шумпе-
тера, розвинутій Ф. агійоном і п. Хоувіттом, новій інституційній 
теорії д. Норта, теорії хаосу, представленій у роботах е. лоренца, 
Б.-Б. мандельброта та дж. глейка й на архетипному підході, основу 
якого заклав к.г. Юнг.

метою статті є дослідження еволюція інституційного меха-
нізму державного управління новаційно-інноваційною сферою в 
україні за часи її незалежності та виявлення характерного архетипу 
державного управління національною інноваційною системою.

виклад основного матеріалу. 
висновки та перспективи подальших досліджень. у результаті 

дослідження розвитку системи центральних органів виконавчої вла-
ди у новаційно-інноваційній сфері констатуємо, що вона характери-
зується частими змінами, викликаними ліквідацією й трансформа-
цією безпосередньо самих цовв у реалізації державної політики, 
та посиленням або послабленням у відповідні періоди значимості 
для державного апарату ролі новаційно-інноваційної складової 
щодо підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

крім того, на наш погляд, це дослідження дає підстави для такого 
висновку, що одним із неусвідомлених архетипів менталітету дер-
жавних управлінців вищої ланки в україні є «хаос» як форма, що є 
протилежною архетипу «порядок», негативні прояви чого яскраво 
відобразилися у процесі еволюції інституційного механізму нова-
ційно-інноваційної сфери та формуванні національної інновацій-
ної системи. такий прояв архетипу хаосу в державному управлінні 
неодмінно може привести до руйнування та знищення новаційної 
та інноваційної сфер. цей архетип хаосу в ментальності не має по-
тенціалу для народження нових, вищих за своєю еволюційною при-
родою форм. архетип хаосу, що виступає як складна детермінована 
система з хаотичною поведінкою в системі державного управління 
національною інноваційною системою, може призвести до прогре-
сивного розвитку тільки у разі виконання наступної умови: система 
державного управління має бути налаштована так, щоб розвиватись 
синхронно з об’єктом управління – національною інноваційною 
системою. у цьому ракурсі підвищуються значимість інноваційної 
культури серед державних управлінців вищої та середньої ланки, її 
формування та розвиток.
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інноваційна система будь-якої країни складається з двох основних підсистем – 
новаційної та інноваційної. до новаційної сфери належать наукова (фундаменталь-
ні та прикладні дослідження), науково-технічна (дослідно-конструкторські роботи, 
експериментальне виробництво), науково-педагогічна та науково-організаційна ді-
яльності. до інноваційної сфери належать система експертно-правового оформлення 
результатів новаційної діяльності (сертифікація, стандартизація, акредитація, патен-
тування, ліцензування, оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності, кон-
салтинг) і система комерціалізації (маркетинг інновацій, розробка стратегії виводу 
інноваційної продукції на ринок та її трансфер). 

слід відмітити: національна інноваційна система (Ніс) являє собою нелінійну 
систему, яка є надзвичайно рухливою, з хаотичною поведінкою і детермінованою, 
тобто такою, що підкоряється деякому суворому закону, і в певному розумінні є впо-
рядкованою. така система є чутливою до початкових умов існування. розвиток подій 
у таких системах, як правило, залежить навіть від незначних змін, тому управління 
такими системами вимагає високого рівня професіоналізму в державному управлін-
ні національними інноваційними системами, знання об’єкта управління та теорії 
розвитку й функціонування таких систем.

дж. глейк у своїй праці «Хаос: створення нової науки» зазначав, що «нелінійні 
системи, в яких насправді приховується хаос, рідко пояснюються та рідко вивчають-
ся. їх завжди вважали відхиленнями і намагались не брати до уваги, керуючись вже 
усталеною практикою» [8, с.  14]. згідно з теорією хаосу такі системи розвиваються 
за «специфічними правилами», що відрізняються від традиційних (класичних) уяв-
лень, знань про природу.

Національні інноваційні системи як нелінійні та хаотичні, з одного боку, є чут-
ливими до впливу сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів, а, з іншого – в разі 
успішного державного управління мають потенціал щодо зміни парадигми тради-
ційної економіки на економіку знань і підвищення рівня конкурентоспроможності 
країни у світі. тому новаційно-інноваційна політика держави має будуватися з ура-
хуванням цих особливостей. одним із важливих факторів тут виступає безпосеред-
ньо власне система державного управління новаційно-інноваційною сферою, яка, 
до речі, відрізняється для кожної національної інноваційної системи. одним із відо-
бражень таких відмінностей є система архетипів, що сформувалась у державному 
управлінні Ніс у різних країнах.

з метою вирішення поставлених завдань, ураховуючи принцип еволюційності 
економіки, особливо характерний саме для розвитку науково-технічних та іннова-
ційних процесів [5, с. 10–19; 6, с. 247], досліджено хронологію формування та роз-
витку системи державного управління новаційно-інноваційної сфери україни з часів 
її незалежності.

за допомогою схематизації еволюції цовв новаційно-інноваційної сфери було ви-
явлено, що з 1991 р. по кінець 2005 р. їх головним завданням у системі центральних 
органів виконавчої влади було забезпечення реалізації державної політики у сфері 
освіти, науково-педагогічної діяльності й наукової діяльності у системі вищої освіти 
та інтелектуальної власності. питання підтримки розвитку інноваційної сфери на 
державному рівні ще не порушувалися. до липня 2000 р., коли статус цовв було 
закріплено за міністерством освіти і науки (утримував цей статус близько 10 років), 
кабінет міністрів україні п’ять разів уносив зміни щодо інституції, яка виконувала 
функції центрального органу виконавчої влади у цій сфері (ліквідація/трансформа-
ція). у середньому період управління цих цовв складав близько 2 років. Найдо-
вший «управлінський період» мав державний комітет з питань науки та технологій 
– 3 роки і 5 місяців (з 1992 по 1995 рр.). 

узагалі, якщо не звертати увагу на економічну кризу, що почалась у країні, то 
цей період був надзвичайно активним і дуже плідним у сфері створення правово-
го поля щодо здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності. Було видано 
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низку нормативних актів, у яких створювалася законодавча база щодо захисту інте-
лектуальної власності і, таким чином, готувалося підґрунтя для ефективного функ-
ціонування новаційно-інноваційної діяльності [7, с. 175–178] – закони україни «про 
інвестиційну діяльність», «про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «про 
авторське право і суміжні права», «про наукову і науково-технічну діяльність», «про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг», «про охорону прав на промислові зраз-
ки», «про охорону прав на сорти рослин», «про метрологію та метрологічну діяль-
ність», «про наукову і науково-технічну експертизу». також було видано декрети ка-
бінету міністрів україни «про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і 
правил та відповідальність за їх порушення», «про стандартизацію і сертифікацію» 
та постанова кабінету міністрів україни «про організацію роботи, спрямовану на 
створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації» тощо. рі-
вень цих нормативно-правових актів відповідав світовим стандартам. згодом були 
сформовані передумови для ефективного функціонування правових, економічних, 
організаційних та інших механізмів державного управління новаційно-інноваційною 
сферою. 

далі можна виділити наступний «активний» період щодо законодавчого забезпе-
чення науково-технічної та інноваційної діяльності – це період з 1999 по 2006 рр. у 
ці часи було ухвалено низку важливих нормативних актів, що вносили зміни не лише 
до інституційного, але і до правового, фінансового, економічного, організаційного та 
інших механізмів новаційно-інноваційної діяльності. так, у липні 1999 р. було вида-
но закон україни «про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків», у липні 2001 р. – «про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», у квітні 2002 р. – «про інноваційну діяльність», у січні 2003 р. – «про прі-
оритетні напрями інноваційної діяльності в україні», у квітні 2004 р. – «про загаль-
нодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій». 2006 
рік було ознаменовано ухваленням двох важливих законів у новаційно-інноваційній 
сфері – це закони україни «про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій» та «про науковий парк „київська політехніка”». 

Безумовно, рівень важливості цих законів був значним, але, як зазначає о.с. попо-
вич (відомий науковець та один із учасників, що мали стосунок до розробки багатьох 
нормативних актів цього періоду), «у законодавчому забезпеченні розвитку науково-
технологічної сфери мала місце лише імітація проголошеної державою політики» 
[9, с. 42]. у результаті огляду історії формування законодавчого забезпечення нова-
ційно-інноваційної діяльності в україні він робить висновок, «що це була фактично 
історія протистояння законодавчої та виконавчої влади, причому виконавча влада 
була в цьому протистоянні більш послідовною – практично всі наші численні уряди 
незмінно виступали проти запровадження будь-яких форм і механізмів стимулюван-
ня наукової та інноваційної діяльності. але якщо такі механізми все ж з’являлися в 
законодавстві, робилося все можливе, щоб загальмувати їх впровадження або посла-
бити їх дієвість» [7, с. 43].

у грудні 2005 р. сталась знакова подія для розвитку інноваційної сфери – було 
створено державне агентство україни з інвестицій та інновацій (держінвестицій) 
як підзвітний комітет міністерства економічного розвитку і торгівлі україни. йому 
було надано статус спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої вла-
ди у сфері інновацій, діяльність якого спрямовувалась і координувалась кабінетом 
міністрів україни (рис. 1). голова держінвестицій україни здійснював загальне ке-
рівництво, ніс персональну відповідальність перед президентом україни та кабіне-
том міністрів україни за виконання покладених на держінвестицій україни завдань. 
одним із завдань держінвестицій було здійснення організаційного, інформаційного, 
правового та іншого забезпечення діяльності дорадчих органів при президентові 
україни з метою сприяння формуванню та реалізації єдиної державної інноваційної 
політики. 
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держінвестицій до серпня 2009 р. мало виключний вплив у дорадчих органах при 
президенті україни, оскільки останній є головою у Національних радах, і до вказа-
ної дати секретарем Національної ради був за посадою голова державного агент-
ства україни з інвестицій та інновацій. 

з травня 2007 р. діяльність держінвестицій спрямовувалась і координувалась ка-
бінетом міністрів україни через першого віце-прем’єр-міністра україни.  основни-
ми завданнями державного агентства україни з інвестицій та інновацій були такі:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвес-
тицій та інноваційного розвитку;

- створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення 
ефективної державної інноваційної політики;

- координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної 
та інноваційної діяльності.

агентство поступово об’єднало ключові елементи інноваційної інфраструктури 
(український центр сприяння іноземним інвестиціям, українську державну іннова-
ційну компанію та «Національний центр з впровадження інноваційних програм»). 
крім того, до 2010 року ним уже було підготовлено науково-методичну та інфра-
структурну базу для формування національної інноваційної системи в україні. Були 
проведені парламентські слухання й ухвалена постанова верховної ради україни № 
1244-V від 27.06.2007 р. «про рекомендації парламентських слухань на тему: „На-
ціональна інноваційна система україни: проблеми формування та реалізації”» [1]. 
проведення парламентських слухань за цією тематикою свідчило про зацікавленість 
і розуміння державними управлінцями вищого рангу актуальності формування та 
розвитку інноваційної системи в україні. однією з рекомендацій цих парламент-
ських слухань для кабінету міністрів було те, щоб до 1 жовтня 2007 року розробити 
та подати до верховної ради україни концепцію розвитку національної інновацій-
ної системи (на заміну концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 
україни, затвердженої постановою верховної ради україни від 13 липня 1999 року 
№ 916-XIV). схвалення останньої було здійснене кабінетом міністрів україни тіль-
ки у червні 2009 р. [2].

крім того, у червні 2009 р. було ухвалено закон україни «про наукові парки», 
що дозволило сформувати загальний правовий механізм щодо створення наукових 
парків в україні. 

разом з тим ці нові нормативні акти та вся вищеперелічена правова база не ви-
рішували базового питання – створення «ланцюжку» передачі наукових розробок, 
що були створені у державному секторі, до бізнес-сектору. лише з ухваленням у 
липні 2010 р. закону україни № 2004-Vі «про державно-приватне партнерство» було 
закладено фундамент для стимулювання розвитку співпраці між державним та при-
ватними секторами з метою підвищення конкурентноздатності економіки країни та 
залучення інвестицій в її економіку, а також започатковано реформування інвести-
ційної сфери. 

однак такі організаційні реформи створили різкіші межі між напрямками науко-
вої та технічної діяльності (цовв цього напрямку – міністерство освіти та науки) 
й виявили відсутність згоди та посередництва у впровадженні наукових, технічних 
та інноваційних пріоритетів, а також у науковому, технічному та інноваційному роз-
витку. це поставило під сумнів можливість професійно й ефективно впроваджувати 
стратегії та керувати ними на державному рівні.

з 2010 р. знову розпочинається етап «активних» інституційних змін у системі дер-
жавного управління новаційно-інноваційною сферою. у цей період могли створюва-
тись інституції, і вже через 3–6 місяців вони ліквідовувалися чи реорганізовувалися 
(у першу чергу ті, на які було покладено виконання функцій центрального органу 
виконавчої влади). 
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так, у травні 2010 року державне агентство україни з інвестицій та інновацій 
було перейменоване на державне агентство україни з інвестицій та розвитку, до яко-
го шляхом реорганізації було приєднано Національне агентство україни з іноземних 
інвестицій та розвитку. діяльність держінвестицій також продовжувала спрямову-
ватися і координуватися кабінетом міністрів україни через першого віце-прем’єр-
міністра україни та у своїй діяльності взаємодіяти з мінекономіки як головним (про-
відним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення 
реалізації державної інвестиційної політики. метою переформатованого держінвес-
тицій стає створення сприятливого інвестиційного клімату, а функції щодо стиму-
лювання інноваційної діяльності окремо вже не виділяються й питання розбудови 
національної інноваційної системи вже більше не порушувались.

у такому форматі держінвестицій проіснувало до грудня 2010 року, коли шляхом 
реорганізації державного агентства україни з управління національними проектами 
та державного агентства україни з інвестицій та розвитку було створено державне 
агентство з інвестицій та управління національними проектами україни (держінвес-
тпроект україни). діяльність держінвестпроекту україни спрямовується та коорди-
нується кабінетом міністрів україни через першого віце-прем’єр-міністра україни 
– міністра економічного розвитку і торгівлі україни. 

держінвестпроект україни став головним органом у системі центральних орга-
нів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвести-
ційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими 
проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей 
реального сектору економіки україни).

далі новоствореному у квітні 2010 р. державний комітет україни з питань науко-
во-технічного та інноваційного розвитку спочатку було надано значні повноважен-
ня, оскільки він вважався правонаступником міністерства освіти і науки стосовно 
забезпечення реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної й 
інноваційної діяльності та трансферу технологій. цей комітет було створено як цен-
тральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності на базі департаменту науково-технологічного розвитку, департаменту ін-
новацій та трансферу технологій міністерства освіти і науки та департаменту інно-
вацій державного агентства з інвестицій та інновацій шляхом їх виділення із складу 
зазначених центральних органів виконавчої влади. 

сама по собі ця подія була надзвичайно важливою, оскільки вперше відбулося 
об’єднання систем державного управління новаційною та інноваційною сферою. 
проіснував комітет три місяці, й у липні 2010 р. його було реформовано у держав-
ний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації україни шляхом ліквідації 
державного комітету інформатизації і державного комітету з питань науково-техніч-
ного та інноваційного розвитку, який і став їх правонаступником. Новоствореному 
державному комітету з питань науки, інновацій та інформатизації україни надано 
статус спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 
інноваційної діяльності. він також проіснував недовго, й у грудні 2010 р. у зв’язку з 
адміністративною реформою головним органом у системі центральних органів ви-
конавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 
інновацій та інформатизації почало вважатися міністерство освіти молоді та спорту, 
а державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації реформується у 
державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації (держінформнауки 
україни). 

спрямування і координація держінформнауки україни на цей час здійснюється 
через міністра освіти і науки, молоді та спорту україни. у травні 2011 р. було за-
тверджено положення про держінформнауки україни, в якому зазначено, що його 
утворено для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування і вико-
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ристання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для 
розвитку інформаційного суспільства. але зусилля цього агентства були головним 
чином спрямовані на розвиток інформаційного суспільства. останніми роками пи-
тання розбудови національної інноваційної системи в україні ним не порушувались 
і не розроблялись.

у цей самий період було створено і державну службу інтелектуальної власності 
шляхом реорганізації державного департаменту інтелектуальної власності моНу. 
державну службу інтелектуальної власності визнано центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і координується кабінетом міністрів 
україни через міністра освіти і науки україни. державна служба входить до системи 
органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інте-
лектуальної власності. 

з грудня 2013 р. державна служба інтелектуальної власності переходить у підпо-
рядкування до міністра економічного розвитку і торгівлі україни, а з питань забез-
печення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, науко-
вої, науково-технічної та інноваційної діяльності закріплюється моНу як головний 
орган у системі центральних органів виконавчої влади.

таким чином, проведена наприкінці 2010 р. адміністративна реформа змінила сис-
тему центральних органів виконавчої влади, у тому числі і в сфері науки та іннова-
цій. у результаті цього на початку 2011 р. сформувалась нова система центральних 
державних органів регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності, що діє 
і до сьогодні. 

Навіть побіжний огляд нової системи дає змогу зробити попередній висновок 
щодо «перевантаженості» інституційної системи новаційно-інноваційної сфери. 
якою є її результативність, можна зрозуміти із показників рівня наукоємності ввп, 
глобального індексу конкурентоспроможності та глобального індексу інновацій. у 
розвинених країнах показник наукоємності ввп становить від 2 до 4 % і більше, що 
є ознакою широко розповсюджених зусиль економічних систем інтенсифікувати роз-
виток знань і технологій. в україні він складає 0,75 %. за даними останнього звіту 
всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2013–
2014 рр. україна серед 144 країн посіла 84-е місце [10]. глобальний індекс інновацій, 
що характеризує рівень інноваційного розвитку, у 2013 році складав 71 [11, с. 261].

література:
1. про рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна 

система україни: проблеми формування та реалізації : постанова верховної ради 
україни : від 27.06.2007 р., № 1244-V // відомості верховної ради україни (ввр). – 
2007. – № 46. – ст. 525.

2. про схвалення концепції розвитку національної інноваційної системи : розпо-
рядження кабінету міністрів україни : від 17 червня 2009 р., № 680-р // урядовий 
кур’єр. – 2009. – № 114.

3. довідка щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інновацій-
ної діяльності в україні : (станом на 30.12.2011) [електронний ресурс] / департа-
мент інвестиційної та інноваційної діяльності: міністерство економічного розвитку 
і торгівлі. – режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_
id=127481&cat_id=127480.

4. інформаційні матеріали для слухання з питання «про стан та законодавче за-
безпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності»  : лист держін-
формнауки україни [електронний ресурс]. – режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/
komosviti/doccatalog/ document?id=54892.

5. власенко а.с. истоки идеи национальных инновационных систем / в.д. Баку-
менко, а.с. власенко // публичное управление : научный журнал. – ереван, 2013. 
– вып. 2. – 164 с.

Олександра ВЛаСЕНкО



63

6. власенко о.с. Науково-методологічне підґрунтя механізмів державного управ-
ління національною інноваційною системою / о.с. власенко // Науковий вісник 
академії муніципального управління: збірник наукових праць / за заг. ред. в.к. при-
сяжнюка, в.д. Бакуменка. – к. : впц аму, 2014. – вип. 1/2014 – 424 с. – (сер. : 
«управління»).

7. власенко о.с. актуальні проблеми та перспективи державного регулювання 
національної інноваційної системи / о.с. власенко // Науковий вісник академії му-
ніципального управління: збірник наукових праць / за заг. ред. в.к. присяжнюка, 
в.д. Бакуменка. – к. : впц аму, 2012. – вип. 2/2014 – 416 с. – (сер. : «управління»).

8. глейк дж. Хаос: создание новой науки / дж. глейк ; пер.с англ. ; [Нахмансон 
м.с., Барашкова е.с.]. – спб : амфора, 2001. – 398 с.

9. попович о.с. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механіз-
ми формування та реалізації / о.с. попович ; [під ред. д-ра екон. наук, проф. Б.а. 
маліцького].– к. : Фенікс, 2005. – 226 с. 

10. The Global Competitiveness Report 2013–2014 [електронний ресурс] // World 
Economic Forum within the framework of the Centre for Global Competitiveness and 
Performance. – режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetiti
venessReport_2013-14.pdf.

11. Global Innovation Index 2013 / ed.S. Dutta ; INSEAD // The Business School of The 
World. – 2013. – 392 p.

Оlexandra VLASENKO



64

володимир ГАНяК  

ПАНІВНІ АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
ЯК ЗАПОРУКА ДІЄВОСТІ САМООРГАНІЗАЦІЙНОГО 

МЕХАНІЗМУ БЕЗПЕКИ НАРОДУ
Постановка проблеми. соціокультурні реалії актуалізують на-

гальну потребу всебічного переосмислення проблеми забезпечення 
національної безпеки україни. глобалізація прискорила виникнення 
широкого спектру факторів, що загрожують безпеці суспільства у 
перехідний період, тому виникає необхідність дослідження базо-
вих соціальних констант буття сучасного суспільства, проведення 
комплексного аналізу їх впливу на забезпечення національної без-
пеки народу, що і зумовлює актуальність теми цього дослідження. 
одне з чільних місць серед таких соціальних інваріант посідають 
архетипи української культури. особливо важливим є формування 
комплексного бачення перспективних можливостей механізму са-
моорганізації безпеки народу в швидкомінливих умовах глобалізо-
ваного світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. соціальні архетипи 
перебувають сьогодні у полі зору численних вітчизняних та зару-
біжних дослідників багатьох наук. вибірковий аналіз окремих на-
укових робіт представників різних наук дозволяє дійти висновку, що 
фахівці підходять до архетипів, керуючись переважно прагматични-
ми міркуваннями. перша спроба сформувати комплекс теоретико-
методологічних засад дослідження соціальних архетипів у контек-
сті національної безпеки україни була зроблена о. дзьобанем, чому 
він присвятив окремий підрозділ своєї монографії. 

автор, спираючись на синергетичний підхід, аналізує вплив са-
моорганізації на формування громадянського суспільства в україні, 
окремі складові якого можуть бути використані у механізмах забез-
печення національної безпеки – український народ одночасно ви-
ступає як носій та охоронець національної пам’яті. при цьому він 
особливо підкреслює роль соціальних архетипів у цьому процесі: 
«самоорганізаційні механізми латентно закладені в архетипах і 
ментальних підвалинах суспільства, тому державі належить органі-
заційне начало в контексті національної безпеки, а громадянському 
суспільству (його елементам) – самоорганізаційне» [5]. серед най-
важливіших завдань у межах аналізу взаємозв’язку соціальних ар-
хетипів і безпеки ним було окреслено виокремлення тих соціальних 
констант, орієнтація на які надасть можливість забезпечити дина-
мічну рівновагу соціальної системи, її ефективний захист від ви-
никаючих загроз і небезпек.

але для практичного застосування вказаних теоретико-методоло-
гічних напрацювань не достатньо – необхідно з позицій вищезаз-
наченого підходу врахувати особливості самобутності формування 
домінуючих архетипів української культури, що буде зроблено у 
рамках пропонованої статті.

метою статті є виокремлення та характеризація панівних ар-
хетипів української культури в контексті забезпечення механізму 
самоорганізації безпеки народу. мета статті розкривається у вирі-
шенні наступних завдань:

– виокремити основні архетипи української культури, здатні 
утворювати та підпорядковувати собі складну ієрархію інших архе-
типів на певному історичному проміжку часу;
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– встановити співвідношення вищевиокремлених національних архетипів із від-
повідними періодами епохального циклу;

– розкрити вплив виокремлених вище національних архетипів на формування са-
моорганізаційного механізму безпеки українського народу.

виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що в колективному несвідомому 
всі архетипи співіснують разом і мають певну хронологічну співвіднесеність та влас-
ну ієрархію, з-поміж усього універсального набору архетипів кожен етнос актуалізує 
лише певні одиниці, які і можна назвати «національними архетипами». актуалізація 
і збереженість тих чи інших архетипів свідчить про те, що саме вони є домінуючими 
для того чи іншого етносу [2].

На думку с. кримського, культура «розвивається так, що із самого початку закида-
ється потенційна сітка цілого, а подальший поступ лише актуалізує окремі ланки...» 
[8, с. 94], розкриваючи потенції цілого за сегментами. елементарною одиницею цієї 
«потенційної сітки» є архетип, що визначається с. кримським як «певні пресуппози-
ції, тобто схильності, тенденції, які в різні епохи реалізуються образами, що можуть 
відрізнятися засобами вираження, але структурно утворюють певні прототипи або 
можуть бути реконструйовані як прототипи» [8, с. 97]. архетипи розглядаються ним 
як наскрізні символічні структури, що за умов історичної мінливості змісту тематич-
но присутні в усіх періодах історії культури. ученими розглядалися різні архетипи, 
які чинили істотний вплив на буття українського народ у різні історичні часи, але 
питання виокремлення домінуючих архетипів української культури залишилось поза 
їх увагою.

можна погодитись із думкою українського культуролога з. Босик, що завдяки 
перетворенню минулого на символ виникає сутність майбутнього: «архетипи – це 
культура поперед нами» [2, c. 186]. ця культура постає внаслідок імовірності реалі-
зацій певних подій. уся її багатоманітність, різночасові вияви окремих потенційно 
можливих сегментів залежать від духовних, соціальних та економічних умов, що 
складаються в певному суспільстві. 

досить цікавим, на нашу думку, є дослідження вчених в. Штрауса та Н. Хоув, у 
якому вони спробували виокремити основні архетипи американської культури, що 
впливають на відтворюваність та циклічність поколінь у сШа. автори вважають, що 
в історичному процесі цієї країни послідовно змінюють один одного чотири архети-
пи поколінь («герой» – кризова спрямованість, «Художник» – колективістська спря-
мованість, «пророк» – інноваційна спрямованість і «кочівник» – індивідуалістична 
спрямованість) [19, p. 106–116]. На підставі аналізу емпіричних даних автори зроби-
ли висновок, що повний цикл зміни поколінь в американському суспільстві триває 
80–90 років. таке твердження американських вчених є досить суперечливим. схожу 
схему періодизації свого часу обстоював італійський історик дж. Ферарі (1874), який 
ввів у науковий обіг 110–120-річний цикл із чотирьох поколінь, які змінювали одне 
одно. остання концепція отримала багато критичних зауважень та нарікань з боку 
опонентів через невідповідність реальних історичних даних запропонованій схемі 
[14, с. 422].

На думку російського вченого в. Буданова, у теорії циклічності існують свої не-
вирішені проблеми: автори будують лінійні моделі історичних циклів, тоді як істо-
ричний час є нелінійним, до того ж цикли можуть збиватися і мати свої особливості 
[3]. тому цим ученим був розроблений власний метод ритмокаскадів, який базується 
на використанні синергетичного підходу до розуміння історії людства, що дозволяє 
проводити аналіз будь-якого історичного проміжку часу. сутність методу ритмокас-
кадів зводиться до подання емпіричного сучасного масиву подій у вигляді дерева 
ритмокаскадів (одного або суми декількох). дерево ритмокаскадів дослідник визна-
чає як матрицю структурно-функціональних станів соціальної системи, яка росте, 
заповнюється і змінюється з часом, із річним кроком, за специфічним законом, збіль-
шуючи свою складність і кількість структурних рівнів, використовуючи фрактальний 
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принцип самоподоби. особливістю побудови фракталів є їх дробова розмірність, що 
змушує дослідника вводити поняття базового архетипу, за допомогою якого він може 
визначити певний аспект реально існуючого соціального архетипу. усього ним було 
запропоновано дев’ять базових архетипів. 

з метою спрощення роботи зі схожими базовими архетипами вчений проводить 
наступну кластерізацію, виокремлюючи такі групи: владна (тип управління), ресурс-
на (тип соціальної), структурна (тип організації) та метасистемна (тип комплексного 
впливу метасистеми – загальносвітових історичних процесів). На думку в. Буда-
нова, у реальному житті базові архетипи почергово об’єднуються в різні історичні 
періоди та формують синтетичні архетипи – адаптивні (тип соціального гомеостазу) 
та ціннісно-цільові (соціальні атрактори). в історії росії XX ст. він розрізняє наступ-
ні синтетичні адаптивні архетипи: монархічний, соціалістичний та демократичний.

На наш погляд, такий поділ ученим синтетичних архетипів є досить умовним, 
тому що в окремих випадках адаптивні синтетичні архетипи можуть виступати як со-
ціальні атрактори та виражати певні ціннісно-цільові орієнтири суспільства. запро-
понований в. Будановим метод може знайти своє практичне застосування в соціоло-
гічних дослідженнях суспільства, але є досить громіздким і потребує використання 
обчислювальної техніки у процесі побудови та аналізу дерев ритмокаскадів. такий 
редукований підхід до реально існуючих в історії країни соціальних архетипів може 
пояснити лише окремі їх аспекти, які були виділені дослідником, та залишити поза 
увагою інші суттєві характеристики архетипів.

певною новацією у сучасній теорії циклічності в історичній соціології стала роз-
робка представників української школи архетипіки, яка передбачає власний підхід до 
аналізу світової історії з позиції синергетичної методології. відмовляючись від вуль-
гарно лінійного підходу до дослідження історичного процесу, автори вдало викорис-
товують ідею циклічності, зокрема у цивілізаційному розвиткові, для створення в 
рамках концептуальної моделі періодизації соціально-історичного розвитку. особли-
во підкреслюється, що соціальна синергетика, розглядаючи суспільно-історичний 
розвиток крізь призму «круговороту» порядку й хаосу, дозволяє синтезувати нові 
можливості соціальної інженерії й отримати краще розуміння соціальних процесів. 
автори акцентують особливу увагу, що суспільний розвиток іде не в напрямі зрос-
тання порядку (як вважав о. конт) і не в напрямі ступенів свободи (г. спенсер), що 
потребує розхитування існуючих норм соціального порядку, творчих можливостей 
хаосу, а визначається еволюцією дисипативних структур, що синтезують хаос та по-
рядок під кутом зору зростання сталості соціальних систем. згідно із синергетичною 
методологією соціум вкладається в цикли різних ієрархій – від космічних процесів 
до «довгих хвиль» економічного розвитку й життєдіяльності поколінь та індивідів. 
творчим результатом такого підходу є виділення універсальних епохальних циклів 
історії як одиниць соціального аналізу конкретних країн та регіонів.

універсальний епохальний цикл (уец), на думку авторів, складається з чотирьох 
трансформаційних періодів (фаз): двох нормативних станів – інволюції та еволюції 
та двох перехідних процесів між ними – коеволюції та революції [12].

при цьому слід зазначити, що застосування вищевказаної моделі уец для прак-
тичного аналізу перехідних періодів є досить ускладненим. в умовах кризового 
стану значно знижується ступінь передбачуваності поведінки учасників суспільних 
відносин. так, наприклад, російський вчений с. кузьмін указує, що «для піку кризи 
характерні розпад суспільства на безліч його індивідуальних елементів і водночас 
поява маси нових дрібних утворень – національно-етнічних, релігійних (сект), ста-
ново-корпоративних груп. помітним стає поява в системі великих мас людей, що ви-
падають з активного суспільного життя» [10, с. 140]. до того ж самі автори визнають, 
що саме у перехідний (із загостренням) період іноді трапляються порушення підпо-
рядкованості менших за ритмом та періодичністю циклів великим циклам ієрархії, 
які можуть повністю зруйнувати динаміку розгортання великих циклів. тому дещо 
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несподіваною стала спроба авторів визначити інваріантний формат структурних еле-
ментів соціокультурного циклу для всіх соціальних суб’єктів (людини, суспільства, 
цивілізації) у наступному вигляді: «революція – інволюція – коеволюція – еволюція 
– революція» [1, с. 253].

зауважимо, що перехідний період, крім двох вищезазначених фаз «коеволюція» 
та «революція», також містить фазу «розпаду» чи загибелі соціальної системи, 
коли її елементи захоплюються іншими системами. На нашу думку, для україни, 
яка змогла відродитися після декількох колонізацій, виокремлення цього періоду є 
обов’язковим. Непередбачуваність суспільних подій призводить до того, що ці три 
фази в межах перехідного періоду можуть повторюватись у різних комбінаціях, доки 
не відбудеться процес вибору подальшого напрямку розвитку суспільства.

також залишається відкритим питання неоднозначності інтерпретації авторами 
поняття «інволюція». так, з одного боку, вони розуміють це поняття як згортання, 
спрощення, тобто зворотний розвиток соціальної системи. а з іншого боку, смислове 
історичне наповнення цього періоду автори вбачають у «засвоєнні соціальною сис-
темою (особистістю, суспільством, цивілізацією) нових загальносистемних смислів. 
інволюційний період до певної міри можна порівняти з фазою соціалізації поколінь, 
коли багатоманітна соціальна реальність стає своєрідною навчальною аудиторією 
з панівними узагальнюючими символами-імперативами і відносно традиційними 
практиками» [1, с. 254]. На нашу думку, таке наповнення більш характерне для по-
няття «еволюція». таке зауваження певною мірою підтверджується висновком ро-
сійського культуролога в. даніленка: «еволюція – це рух уперед, від простого – до 
складного, від хаосу – до порядку, від дисгармонії – до гармонії, а інволюція – це 
зворотний рух» [4, c. 13–14]. також заслуговує уваги висновок російського академіка 
раН, біолога в. Щербакова: «еволюція – це спосіб живого протистояти ентропії, 
наростаючому хаосу та безладдю. але насправді еволюція це створення не просто 
нового, а нового, яке чинить опір подальшим змінам. інакше кажучи, еволюція спря-
мована на припинення самої себе» [18].

корисною для подальшого аналізу розвитку соціальної системи може виявитись 
узагальнена схема с. Чернікової, яка відображує процес чергування стадій у наступ-
ному вигляді: «хаос – виникнення нової структури системи (або розпад /загибель/) 
– гомеостаз – криза – хаос» [17]. при цьому обов’язково слід відмітити, що синерге-
тична парадигма підкреслює обмеженість самої схеми розбиття реальності на буття 
та становлення у чистому вигляді.

критичне переосмислення вищевказаних робіт і характеристик різних методів 
дослідження історії культури із позицій синергетичних уявлень дозволяє дійти ви-
сновку, що досі залишається невирішеною проблема співвіднесення домінуючих ар-
хетипів української культури з відповідними етапами універсального епохального 
циклу.

досліджуючи психоповедінкові архетипи, українська дослідниця в. Храмова 
робить висновок, що вони «виникають ще на перших етапах формування етносів, 
становлять певний інваріант, який реалізується на спільній мовній, культурній та мо-
рально-етичній основі. саме це і є ті важковловні особливості національного харак-
теру, що зафіксовані на рівні найдавніших архетипів світосприйняття та поведінки. 
такі властивості у метафізичній площині звуться „духом нації”, „душею народу”» 
[16, с. 8–9]. 

На думку вірменського літературознавця л. меликсетян, архетипи кожного наро-
ду набувають форми цивілізаційного міфу, який передається історичною традицією 
з покоління в покоління, причому кожна епоха висвічує і розвиває лише властиві 
їй аспекти національних архетипів, відсуваючи решту архетипів до певного часу на 
периферію світоглядних констант особистості [13].

поділяючи таке бачення архетипів народу та виходячи із системно-синергетичних 
уявлень, припустимо, що на початку кожної епохи внаслідок конкурентної боротьби 
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соціальних архетипів вибудовується їх певна динамічна ієрархія на чолі з одним па-
нівним (домінуючим) соціальним архетипом. цілком зрозуміло, що такий панівний 
архетип повинен мати типологічну стійкість і високий ступінь узагальнення (ши-
рокий обсяг поняття) по відношенню до підпорядкованих архетипів, тобто бути до-
статньо синтетичним.

На думку засновника метааналітичної психології к.-г. Юнга, «зміст колективного 
несвідомого, репрезентований архетипами, з якими ми зіштовхуємося під час будь-
якого контакту з масовими феноменами, завжди біполярний: він має як позитивний, 
так і негативний боки. Будь-який прояв архетипу робить таку ситуацію критичною, 
тому неможливо передбачати її розвиток» [14, с. 321]. 

На нашу думку, найбільш продуктивним для пошуку панівних архетипів укра-
їнської культури є період другої половина XVI–XVII ст. – ранньомодерної історії 
україни. вибір саме цього історичного періоду можна пояснити як мінімум з двох 
причин: у цьому проміжку часу представлено всі періоди (фази) уец; по-друге, 
окремі історичні події цього періоду отримали досить контраверсійні оцінки з боку 
представників різних поколінь. 

тому можна сформулювати властивості, яким повинен відповідати панівний ар-
хетип української культури: з одного боку, він має бути достатньо узагальнюючим, 
тобто синтетичним, а з іншого – викликати суперечливі почуття в українців різних 
часів. Наприклад, архетипи «софії» [9] чи «матері-землі» не можуть бути панівни-
ми, тому що в них відсутні всі вищевказані ознаки.

визначення. під панівним архетипом будемо розуміти той соціальний архетип 
культури, який здатен утворювати або підпорядковувати собі складну ієрархію ін-
ших архетипів на певному історичному проміжку часу.

визначення. визначальний архетип – той панівний архетип, який найкраще відпо-
відає характеру соціокультурних змін у суспільстві на певному періоді (фазі) універ-
сального епохального циклу.

На підставі проведення ретроспективного компаративного аналізу творів п. кулі-
ша [11], т. Шевченка, м. драгомонова, в. липинського і д. донцова [6] як кращих 
представників української інтелігенції різних часів були виокремлені наступні панів-
ні архетипи (див. табл. 1). 

таблиця 1
панівні архетипи української культури

 

Визначальний архетип Період циклу
Братерство коеволюційний
жертва революція
руїна – втрата цілого розпад
лицар-козак еволюційний
свинопас інволюційний

тією чи іншою мірою кожний панівний архетип впливає на різні аспекти форму-
вання суспільства та національної самосвідомості людей, виконуючи наступні функ-
ції:

– сенсоутворюючу;
– стратегічну;
– соціально-організаційну(структуруючу);
– психосоціальну.
коротко розглянемо сенсоутворюючу функцію вищезазначених панівних архети-

пів української культури. так, для архетипу «жертва» вона зводиться до формування 
у самосвідомості людей готовності принести себе в жертву заради успіху революції. 
перша пролита кров надає всім жертвам революції сакрального характеру, певною 
мірою виправдовуючи майбутнє насилля. 
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сенсоутворююча функція архетипу «Братерство» виступає як розвиток культур-
них традицій українського та інших народів на принципах єднання, миру та дружби, 
тоді як основна функція архетипу «рицарь-козак» полягає у захисті Батьківщини, 
існуючих здобутків української культури від зовнішніх та внутрішніх ворогів, що в 
окремих випадках робить необхідним жорстку централізацію всіх видів влади – як 
законодавчої та виконавчої, так і військової.

активізація архетипу «руїна – втрата цілого» відбувається тоді, коли в країні на-
стають катастрофічні події внаслідок втрати територіальної цілісності, що може при-
звести до зовсім радикальних змін у суспільстві. тому головною функцією цього 
архетипу є пристосування до життя у нових реаліях.

для архетипу «свинопас» основна сенсоутворююча функція полягає у збереженні 
культурних традицій народу в умовах деградації суспільства за рахунок внутрішньої 
самоізоляції українців – хуторянства, що призводить до зростання тенденції відмеж-
ування та недовіри до зовнішнього світу в цілому. Наприклад, в умовах колонізації 
країни використання цього архетипу виправдовується тим, що за рахунок підкорення 
суспільного життя вимогам зовнішнього агресора українці уникають зайвих втрат на 
безперспективну боротьбу з могутнішим ворогом, щоб зберегти у родинному житті 
культурні здобутки українського народу для нащадків. тому не можна погодитись 
із в. калугою, що «хохляцтво, зведене на принципові „моя хата з краю” завжди ви-
ступає контрархетипом української культури» [7], а іноді, навпаки, саме завдяки дії 
цього архетипу з’являється єдиний спосіб її порятунку.

висновки та перспективи подальших досліджень. виокремлені панівні архети-
пи дозволяють краще зрозуміти визначальні тенденції відповідних періодів універ-
сального епохального циклу. публічна політика у сфері національної безпеки пови-
нна бути зорієнтована на збереження та дослідження властивостей вищезазначених 
архетипів, що дозволить посилити потенціал самоорганізаційного механізму безпе-
ки народу. 

у подальших наукових дослідженнях планується дослідити особливості форму-
вання так званого дивного атрактора, який утворюють як мінімум два панівних ар-
хетипи в умовах перехідного періоду, а також проаналізувати маніпулятивні впливи 
панівних архетипів інших культур з метою руйнування основ національної безпеки 
україни.
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Постановка проблеми. соціально-економічний стан україни ви-
значається як нестабільний через відмову від важелів державного 
регулювання процесів реформування економіки, а сьогодні він на 
додаток ускладнюється внаслідок глобальної та внутрішньої фінан-
сової кризи. ускладнення ситуації зумовлено також неефективністю 
управлінських дій щодо попередження та усунення загроз у фінан-
совій сфері. орієнтири управління фінансами традиційно спрямова-
но на отримання максимальних прибутків, які мають споживацький 
характер, що є неприйнятним у сучасних соціально-економічних 
умовах україни. управлінські фінансові трансформації в україні 
потребують формування нової матриці та орієнтирів, де головним 
засобом підвищення ефективності суспільного виробництва і зрос-
тання добробуту населення повинна бути соціально-екологічна орі-
єнтація економіки з елементами соціальної справедливості, захи-
щеності та високого рівня якості життя. Фінансові інтереси різних 
економічних суб’єктів, які передбачають одержання економічних 
переваг, фінансової незалежності та високої конкурентоспромож-
ності, залишились на рівні стратегічних декларацій, що не прино-
сить очікуваних наслідків через цільову кінцеву різноспрямованість 
фінансових вкладень та результатів. ці прояви загострюються в 
сучасних нестабільних умовах і потребують прискорення процесу 
трансформації матриці управління фінансами на якісно новому ар-
хетипному підґрунті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. загальні проблемні 
аспекти управління фінансами розглядали у своїх працях такі відомі 
вчені, як і. Балабанов, і. Бланк, о. василик, Н. внукова, в. геєць, Н. 
заяць, м.і. крупко, в. ковальов, і. лютий, і. лукінов, г. Нам, і. ма-
зур, в. опарін, а. поддєрьогін, р. сайфулін, п. стецюк, в. Шапіро, 
а. Шеремет та інші. проте у працях цих учених відсутній комплек-
сний, інтегрований підхід до розуміння впливу сукупності соціаль-
них і психологічних феноменів на сучасну трансформацію матриці 
управління фінансами в контурі концепції архетипів.

проблеми та особливості архетипів у вітчизняному науковому 
дискурсі знайшли віддзеркалення в наукових працях е. афоні-
на, т. вакулова, о. донченко, л. кочубея, о. крутія, о. пеліна, о. 
романенко, Ю. Шайгородського, в. Шедякова та ін. погляди цих 
дослідників перебувають у фарватері наукової думки, а здійснені 
наробки уможливили подальше вивчення цього феномену та його 
взаємозв’язку з проблематикою трансформації матриці управління 
фінансами у контурі концепції архетипів у новому світлі, викорис-
тання усталених традицій та міфів як елементу фінансового управ-
ління й відповідних фінансових технологій. водночас зафіксовано 
брак обґрунтованих пропозицій щодо можливостей використання 
архетипного підґрунтя та впливу низки соціальних і психологічних 
феноменів для сучасної трансформації матриці управління фінанса-
ми. указане зумовило логіку спрямування та загальну композицію 
наукового пошуку.

метою статті є розгляд та узагальнення теоретико-методоло-
гічних і практичних аспектів впливу сукупності соціальних та пси-
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хологічних феноменів на сучасну трансформацію матриці управління фінансами в 
контурі концепції архетипів, моніторинг існуючих підходів, визначення проблем та 
обґрунтування авторського бачення можливостей їх вирішення.

виклад основного матеріалу. становлення сучасної ринкової економіки викли-
кало деформації макроекономічного пейзажу й усієї фінансової системи, у першу 
чергу фінансів підприємств. Фінансові умови господарювання зазнали перетворень, 
які відобразились у змінах форм власності, умов державного регулювання, систем 
оподаткування, кредитування, страхування тощо. Невизначеність світової економіч-
ної перспективи, негативні тренди в царині глобальних фінансів, криза національних 
бюджетів провідних західних країн не могли не відбитися на економіці україни. у 
середньому темп приросту ввп протягом 2000–2007 років становив близько 7,5 %. 
за цей період ввп україни збільшився майже на 80 %, а продуктивність праці – май-
же на 70 %. відсутність послідовної політики щодо опанування сучасних чинників 
конкурентоспроможності зумовила жорстку реакцію економіки україни на світову 
фінансову кризу 2008–2009 років і рекордну за показниками глибину кризового про-
валу 2009 року. 

2010 рік продемонстрував тенденцію до відновлення позитивної економічної 
динаміки. ввп україни порівняно з попереднім роком зріс на 4,1 %. у 2011 році 
зростання ввп за підсумками року становило 5,2 %. вплив внутрішніх чинників 
зростання значною мірою було пригальмовано незавершеністю процесів ринкового 
реформування, зокрема дерегуляцією підприємницької діяльності, несформованістю 
сприятливого фіскального середовища, деформацією сучасної матриці управління 
фінансами. 

співвідношення ключових індикаторів функціонування банків до ввп у 2013 р. 
майже не зазнали змін. сукупні активи банків до ввп склали 90,0 %, зобов’язання 
до ввп – 68,0 %. співвідношення капіталу до ввп склало 12,0 %. Небанківський 
фінансовий сектор україни залишається малопотужним. так, разом сукупні активи 
банків та небанківських фінансових установ у 2013 р. сягали 1228,1 млрд грн., у тому 
числі банків – 1127,3 млрд грн. (91,8 %), небанківських фінансових установ – 100,8 
млрд грн. (8,2 %). Частка проблемних кредитів зросла з 1,4 % кредитного портфеля 
банків у 2009 р. до 7,2 % у 2011 р. Характерною особливістю цього періоду стала 
активізація залучення зовнішніх капіталів у формі боргових інструментів. Частка 
боргових інструментів в обсязі іноземних інвестицій у 2012 р. склала 38 %, що вдвічі 
вище, ніж у 2010 та 2011 р. 

після періоду відносної стабільності у 2010–2011 роках у 2012 році сповільнення 
економічної динаміки призвело до посилення ризиків у сфері державних фінансів. 
це пов’язано із загостренням суперечностей, зокрема між динамікою зростання до-
ходів і видатків бюджету, потребами збільшення інвестиційних видатків в умовах 
сповільнення економічної динаміки й необхідністю підвищення обсягів соціальних 
видатків з метою забезпечення належного рівня соціального захисту населення, а та-
кож між потребами центрального та місцевих бюджетів. у 2012 році було забезпече-
но зростання соціальних стандартів: прожиткового мінімуму на одну особу – на 14,9 
%, мінімальної заробітної плати – на 12,9 %, мінімальної пенсії – на 10,5 %, посадо-
вого окладу для працівників бюджетної сфери – на 19,2 %. при цьому частка обсягу 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у ввп україни сягала лише 0,95 %.

потреба у додатковому фінансуванні видаткової частини зумовила збільшення 
дефіциту бюджету з фінансуванням за рахунок внутрішніх запозичень (у 2012 році 
державний борг зріс на 41,8 млрд грн). 

сучасні процеси розвитку вітчизняних економічних суб’єктів характеризуються 
несталістю, стагнацією, відсутністю дієвих механізмів управління фінансами, що 
зумовлює необхідність дослідження цілої низки питань, пов’язаних як із трансфор-
мацією матриці управління фінансами, так і з процесами організації та ефективного 
використання фінансових ресурсів. 
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Фінансова наука почала розвиватися з XV століття. відомі різні економічні школи: 
меркантилістів-фізіократів, класиків політичної економії та ін. термін «фінанси» по-
ходить від латинського «fіnantia», що означає обов’язкову сплату грошей. він почав 
застосовуватися наприкінці VIII ст. в італії. у ці часи з’являється і перша фінансова 
література. 

цікаво, що гроші як загальний універсальний еквівалент обміну традиційно вва-
жаються вищими за традиції та національні особливості, що в подальшому вплинуло 
і на визнання фінансів як феномену, який перебуває на вершині поза впливом со-
ціальних та психологічних чинників і традицій. управління фінансами як самостій-
ний напрям наукових досліджень і вид управлінської діяльності сформувалося вна-
слідок розвитку підприємництва, трансформації власності, розмежування власності 
та управління, бурхливого розвитку фінансового ринку, вдосконалення фінансових 
технологій, зростаючих ризиків фінансових потрясінь.

управління фінансами економічних суб’єктів – це управління потоками вхідних 
і вихідних фінансових ресурсів для їх формування, нагромадження, розподілу, пе-
рерозподілу і використання, максимізації прибутків, підвищення рентабельності та 
платоспроможності. тобто, традиційно ефективне управління фінансами економіч-
них суб’єктів передбачає таку організацію фінансової сфери, яка дає змогу безпо-
милково використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові на найвигід-
ніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом і проводити прибуткові операції 
на фінансовому ринку.

оскільки самі фінанси визначаються як певні фінансові відносини, то філософія 
управління фінансами ґрунтується на філософії людини і є мистецтвом розроблення, 
відбору та реалізації фінансових рішень з урахуванням впливу всіх можливих чин-
ників, впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ, прогнозування можливих 
загроз і ризиків, оцінки рівня та характеру впливу на фінансову безпеку суб’єкта 
господарювання з метою досягнення визначених цілей і реалізації завдань. розвиток 
фінансових відносин між економічними суб’єктами різних організаційно-правових 
типів та форм власності вимагає запровадження нових підходів до управління їхніми 
фінансами з метою забезпечення його ефективності.

зважаючи на той факт, що управління сучасними фінансами відбувається і за до-
помогою міфів, можна стверджувати, що минуле ХХ сторіччя стало епохою міфот-
ворчості, за допомогою якої здійснюється не лише управління, але і маніпуляції зі 
свідомістю людей з метою ефективнішого управління фінансами. Нині формується 
феномен масової свідомості, яка є глибоко міфологізованою. тому набуває актуаль-
ності проблема дослідження сучасних міфів, у тому числі міфів про управління фі-
нансами. 

усю історію к. Юнг розглядав як трансформацію міфів, піднесення їх на все вищі 
сходинки. згідно з його концепцією [9; 10] архетипи організовують сприйняття та 
уявлення людей про зовнішній світ. те, що заведено називати знаннями, насправді 
може бути уявою, витоки якої треба шукати в архетипах і в їх неконтрольованому 
впливі на свідомість. тим самим визнавалося, що міфологічному мисленню прита-
манні властивості, що зближують його з науковими – це узагальнення, аналіз, кла-
сифікація.

к. леві-строс [6; 7] вважав, що суть міфу полягає не в стилі або манері викладу, а 
в історії, яка викладається. таке розуміння ролі міфу дало підставу досліднику роз-
глядати логіку міфологічного мислення як не менш вимогливу, чим логіка наукового 
мислення. стійкість міфологічних образів навіює людині впевненість у тому, що у 
сучасному світі є щось постійне, те, на що можна покластися. Наприклад, фінансове 
забезпечення, яке постійно зберігається як невід’ємна частина життя.

архетипи як найбільш загальні, фундаментальні міфологічні мотиви є природже-
ними і спільними для всіх людей. розуміння і пояснення архетипів створює можли-
вість їх використання в управлінні фінансами. 
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інституціональні фінансові міфи, як і архетипні, задаються зовнішнім середови-
щем, але вони є не природженими, а сконструйованими великими спільнотами лю-
дей. звідси походить їх міжкультурна відмінність. інституціональні фінансові міфи, 
створені певним суспільством для прискорення систематизації фінансових принци-
пів і вироблення єдиних для всіх членів цього суспільства стандартів фінансової по-
ведінки, істотно спрощують навколишню реальність. у величезному потоці інфор-
мації сучасного суспільства вигідно, коли економічні суб’єкти частину фінансових 
проблем вирішують «так, як і інші» і не витрачають час на формування власного 
управлінського рішення. рішення проблем «як усі» також сприяє налагодженню 
партнерських стосунків та гарній комунікації на підставі єдності поглядів. таким 
чином, використовуючи інституціональні фінансові міфи, економічні суб’єкти міні-
мізують витрати на обробку фінансової інформації і входять до кола однодумців на 
підґрунті спільних принципів, інтересів та цінностей.

інституціональні фінансові міфи можуть впливати на розвиток економічних 
суб’єктів як позитивно, так і негативно. тому сучасні великі корпорації замість па-
сивного відтворення інституціональних фінансових міфів, активно залучаються до 
їх створення і модифікації. соціальне вітчизняне середовище нашого століття є тією 
платформою, на якій міфологічна традиція змогла не просто зберегтися, а ще й роз-
вивається в нових формах. міф пояснює людині незрозумілі явища навколишнього 
світу. ті пояснення, які пропонують економічні науки, доступні далеко не всім, тому 
міфи служать моделлю реальності для більшості. міф дає людині критерії, за до-
помогою яких можна вимірювати все. картина світу у міфі є простою і доступною 
будь-якому економічному суб’єкту.

одним з головних джерел фінансових міфів є засоби масової інформації. Нині 
вони практично повністю контролюють формування свідомості й роблять це за допо-
могою міфології, ними створюваної. соціум сприймає фінансовий міф як істину. у 
витоків дослідження міфології стоїть робота німецького філософа е. кассірера «міф 
про державу» [13].

архетипову парадигму викликали до активного практичного життя глобалізаційні 
могутні тенденції. Бо саме архетипи мають надкультурні і позачасові типології все-
загального психічного, які успішно працюють в усіх регіонах планети. важливим 
джерелом управління та влади, за м. вебером, є авторитет: звичаєвий – «традицій-
на» влада; авторитет особистісного природного дару (харизма). Нарешті, авторитет 
так званої раціональності, тобто легально встановлених правил і ділової «компетент-
ності» – влада у тому вигляді, в якому вона існує нині [4, с. 646–647]. утім, як слуш-
но зауважує м. вебер, ставлення до кожного із названих «авторитетів» здебільшого 
зумовлюється мотивами страху та надії: «страху перед помстою магічних сил або 
правителя, надії на винагороду в реальному або потойбічному житті» [4, с. 647]. к. 
Юнг назвав архетипами генетично наслідувану структуру накопиченого людського 
досвіду, що обумовлює певний тип сприймання, переживання, поведінки й розумін-
ня. в архетипній ситуації людина діє у відповідності до внутрішньої типової схеми. 
отже, архетип можна визначити як вроджену здатність поведінки, вироблену в про-
цесі людської історії, або як клас психічних явищ, змісти яких не мають свого джере-
ла в окремому індивіді та його біографії.

у монографії е.а. афоніна, о.м. Бандурки а.Ю., мартинова [3, с. 71–72] зазна-
чається, що структура соціальних реформ на певних етапах історичного розвитку 
суспільства є принципово різною. отже, докорінно мають бути змінені підходи до 
управління фінансами, що мають працювати на оздоровлення всієї економічної сис-
теми. головним принципом, на якому мають базуватись зміни, є принцип іннова-
ційності, нетривіальності. якісні перетворення в управлінні фінансами потребують 
також реформування організаційних структур, системи державних інституцій, за-
своєння управлінцями нових імперативів, змісту, форм і методів управлінської ді-
яльності.
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сучасна системна криза управління фінансами вважається передусім кризою 
державного фінансового управління, яке не здатне брати на себе відповідальність 
за країну і суспільство, запропонувати інноваційну соціокультурну концепцію еко-
номічного розвитку, що підтримувала б стратегічну самоідентифікацію окремої лю-
дини, зосередитися на вирішенні фінансових проблем у всіх сферах та ціннісних 
перетвореннях.

ця криза зумовлюється й підтримується колективною ментальністю владної елі-
ти, представники якої розуміють складність проблеми, необхідність зміни внутріш-
ньо- і зовнішньоекономічного, політичного й ідеологічного курсу, небезпечність 
бездіяльності, але неспроможні до результативних дій. колективна ментальність 
жорстко окреслює межі всім можливим інноваціям, потенційно здатним перемогти 
кризові явища, і причиною таких тенденцій є факт породження кризи колективною 
ментальністю і її несумісністю з безкризовим розвитком [3].

трансформація матриці управління фінансами потребує втілення в життя духо-
вних цінностей, без яких не матимуть успіху жодні економічні реформи. саме гу-
манізм, який проявляється в таких цінностях, як індивідуалізм, солідарність, спра-
ведливість і свобода, є однією з найважливіших ознак західного суспільства. він є 
основою і суттю нової парадигми розвитку держави і суспільства, центром уваги якої 
є людина як найвища цінність, мета і головна умова суспільного розвитку [8, с. 4].

справедливість передбачає надання кожному рівних шансів на самовизначення. 
солідарність зобов’язує кожного використовувати свою свободу, несучи відпові-
дальності перед тим або іншим суспільством як його член. свободу можна розгляда-
ти як право на самостійний розвиток особистості відповідно до головних цінностей, 
кожна людина повинна володіти матеріальними засобами – економічними, соціаль-
ними і культурними – для життя на основі особистої відповідальності [8, с. 21, с. 
26]. таким чином, на зміну «державі загального добробуту» має прийти «суспільство 
добробуту» або «держава можливостей». кожна людина має свою унікальну осо-
бистість, яка складається протягом всього її життя і визначається наявним у мозку 
індивіда набором ментальних структур [5, с. 45–47]. так, «універсальну, одномірну, 
економічну людину» епохи модерну, орієнтовану на задоволення суспільних потреб, 
заміщує «людина раціональна», життєдіяльність якої обумовлюється власними зна-
ннями (професіоналізмом і компетентністю), власним інтересом та власним «право-
вим полем».

висновки та перспективи подальших досліджень. отже, в умовах жорсткої 
конкуренції економічні суб’єкти змушені шукати нові підходи до трансформації ма-
триці управління фінансами. Недооцінка впливу сукупності соціальних і психологіч-
них феноменів на сучасні фінансові управлінські технології призвела до зниження 
рівня конкурентоспроможності економічних суб’єктів, порушення принципів і ме-
тодів управління фінансами, зниження якості їх продукції та послуг. передумовою 
ухвалення ефективних управлінських рішень у сфері фінансів щодо забезпечення 
соціально-екологічної орієнтації економіки є їх науково обґрунтоване визначення, 
якісна оцінка та методичне забезпечення їх вимірювання. загальні підходи до оцінки 
стану та проблем сучасної трансформації матриці управління фінансами потребують 
підкріплення та обґрунтування оптимальних варіантів ухвалення управлінських рі-
шень з урахуванням впливу сукупності соціальних і психологічних феноменів. 

управління фінансами є багатофункціональною системою, покликаною виявляти 
та попереджувати загрози зовнішнього та внутрішнього характеру, знаходити най-
кращі джерела та напрямки для фінансування діяльності, що адекватно забезпечує 
кожен її елемент у відповідності до проблем, що виникають. для виявлення ризиків 
щодо досягнення очікуваних фінансових результатів слід проводити якісний аналіз, 
який визначає вплив соціальних і психологічних феноменів та забезпечення еко-
номічного зростання. теоретичні й практичні узагальнення зарубіжного досвіду є 
цінними, але національні відмінності в управлінні фінансами роблять неможливим 
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його повне застосування і потребують відповідної адаптації до національних умов. 
запропонований підхід визначення орієнтирів та гармонізації впливу сукупності со-
ціальних і психологічних феноменів на сучасну трансформацію матриці управління 
фінансами в контурі концепції архетипів сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності різних економічних суб’єктів та нарощенню їх ефективності.

література:
1. афонин Э. великая коэволюция. глобальные проблемы современности: исто-

рико-социологический анализ / Э. афонин, а. Бандурка, а. мартынов. – к. : парла-
мент. изд-во, 2003. – 383 с.

2. афонін е. проблема психологічного феномена проекції в політиці [електро-
нний ресурс] / е. афонін, о. донченко // політичний менеджмент. – 2009. – № 4 
(37). – с. 28–43.

3. афонін е.а. велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соц.-іст. аналіз) / 
е.а. афонін, о.м. Бандурка, а.Ю. мартинов ; укр. т-во сприяння соц. інноваціям, 
відд. інформ.-бібл. забезпечення апарату верхов. ради україни. – к. : парапан, 2002. 
– 348 с.

4. вебер м. политика как призвание и профессия // избранные произведения / м. 
вебер ; пер. с нем. ; [сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. давыдова]. – м. : прогресс, 
1990. – с. 646–706.

5. крупкин п.л. россия и современность. проблемы совмещения: опыт рацио-
нального осмысления / п.л. крупкин. – м. : Флинта ; Наука, 2010. 568 с.

6. леви-строс к. в травяной лавке мифов. от мифа к литературе / клод леви-
строс. – м., 1993.

7. леви-строс к. отношения симметрии между ритуалами и мифами соседних на-
родов / клод леви-строс // первобытное мышление. – м., 1994. – с. 355–369.

8. Четверікова л.о. сучасна парадигма – мета соціального інституту: історико-
теоретичні виміри соціальної держави / л.о. Четверікова, Ю.о. привалов. – львів : 
астролябія, 2007. – 152 с.

9. Юнг к. психология бессознательного / к. Юнг. – м. : канон, 1994. – 320 с.
10. Юнг к. душа и миф. Шесть архетипов / к. Юнг. – м. ; к. : зао совершенство 

; «PortRoyal», 1997.
11. Di Tella k. Some Uses of happiness Data in Economics / k. Di Tella, R. McCaulloch 

// Journal of Economic Review. – 2006, June. – Vol. 96.
12. haule J.R. Evolution and Archetype: The Biology of Jung [Электронный ресурс] / 

J.R. haule. – режим доступа : http://www.jrhaule.net/evol-atp.
13. kassirer E. The Myth About State / E. kassirer. – New York, 1946. 

Олена гУДЗь



77

доНЧЕНко 
олена,

DONCHENKO
Elena, 

доктор соціологічних 
наук, професор, 

головний  науковий 
співробітник інституту 

соціальної та 
політичної психології 

НаПН України, м. київ.

Анотація: Статтю 
написано в розвиток 

ідей К.Г. Юнга 
щодо феноменології 

архетипів. Архетипів 
не треба боятися, з 
ними, як із власним 
несвідомим, треба 

правильно поводитися. 
Саме архетипи 

об’єднують усіх 
людей на Землі, що 

і є запорукою їх 
взаєморозуміння. І саме 

вони є фундаментом 
унікальності кожного. 

Ключові слова: 
архетипні режими “Я” 

і “МИ”, прийняття 
іншого через 

унікальність кожного, 
архетипний закон 

відносин, механізм 
консолідації і злагоди.

УДК 159.9.01: 159.922

Олена ДОНчеНКО

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ КОНСОЛІДАЦІЇ 
І ЗЛАГОДИ У ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Постановка проблеми. питання примирення, консолідації та 
психологічного взаємоприйняття народів, релігій і держав у наш 
час набуває особливої актуальності. з площини політики й ідеології 
воно перейшло в суто практичну площину. людство на цей момент 
часу не володіє тим рівнем психологічної культури, який би міг 
слугувати фундаментом мирного існування та взаємоприйняття і 
взаємодопомоги окремим людям і спільнотам, релігіям і світоглядам.

Будь-яка певна система поглядів, цінностей і норм, з одного 
боку, є самодостатньою, цілісною, саморегульованою, а з іншого – 
водночас вона є всього лише часткою цілісної системи сучасного 
людства. Будь-яка моносистема сама по собі не в змозі забезпечити 
стабільність власного духовного політичного й економічного роз-
витку. вона може існувати як самодостатня, унікальна цілісність 
тільки за умови порівняння себе з великим різнобарв’ям таких само 
унікальних людських моноспільнот.

теорія, практика й експертні опитування показали, що немає сен-
су в архетипах, якщо вони не є архівом мудрих знань, здатних утри-
мати людство від саморуйнування. Не в масонських підвалах або 
пірамідах зберігаються ці знання, а в архетипах, які існують, щоб 
надати сенс людському існуванню на землі, щоб творити порядок 
з хаосу.

мета публікації. злагода ті консолідація у політичній практиці 
має будуватися на ментально-психологічному підгрунті певної 
соціальної спільноти (народу) та відповідній феноменології 
архетипів, розкриттю яких в контексті розвитку ідей к.г. Юнга й 
присвячено дану статтю.

викладення основного матеріалу. архетип сам по собі є 
тенденцією або схильністю до структурування образів наших пере-
живань певним чином. Будь-яка людина народжується із схильністю 
до формування певних образів, що народжуються у просторі її 
психічної спеціалізації. Функція різних архетипних образів – вбу-
дувати «культуру людськості» в колективну свідомість. Будь-яке 
переживання людини містить у собі архетипний фундамент – на-
родження, смерть, любов, кохання, сексуальне партнерство, шлюб, 
конфлікт протилежностей, творчість тощо. і хоча архетипи можуть 
змінюватися, ці зміни настільки непринципові, що саме феномен 
архетипу може бути визнаний постійною величиною в рамках 
історичного часу людства. 

отже, психічне (в частині архетипів і психофракталів) не може 
бути змінене, до нього людству, як і окремій людині, необхідно при-
слухатися і робити так, щоб не порушити основні закони, за якими 
живе всесвіт. 

проблематика архетипів вийшла в сучасній науці з тіні. і не 
тільки бізнес, шоу-бізнес і політики зацікавилися цією проблема-
тикою. паралельно нею почали цікавитись історики, філософи, 
історіографи і навіть управлінці (в рамках щорічного семінару 
«актуальні питання публічного управління» 13–14 липня 2010 р. в 
україні, в м. Феодосія, проводився перший за міжнародною участю 
семінар «архетипіка й державне управління»). цілком впевнено 
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можна сказати, що почав формуватися дискурс архетипового менеджменту і само-
менеджменту.

зокрема, без освоєння архетипової проблематики неможливо уявити собі дис-
курс ментальностей або колективної пам’яті. у західній історіографії проблема 
колективної пам’яті була проблематизована у 80-ті роки минулого століття. учених 
нарешті зацікавило, що минуле суспільств залишає численну кількість відбитків у 
суспільстві сьогодення. іноді ці відбитки можна побачити навіть в обличчях людей, 
не кажучи про приміщення, будинки, спосіб мислення і вираз почуттів. 

до кінця 1990-х років список досліджень, присвячених історичній пам’яті, вигля-
дав достатньо репрезентативно. він починався з праць м. Хальбвакса, який вивчав 
природу колективної пам’яті ще задовго до того, як ця тема зацікавила психологів, 
політиків та істориків. Хальбвакс одним із перших сміливо приписав пам’ять не 
індивідуальній, а колективній сутності. тільки колективне мислення, на його дум-
ку, має засоби для воскресіння в пам’яті зв’язку між об’єктами, їх смислового 
з’єднання, зчеплення. колективна пам’ять відрізняється від історії тим, що вона є 
безперервною і природною, вона зберігає із минулого лише те, що живе й ще довго 
здатне жити у свідомості тієї групи, яка тримається на ній і водночас підтримує її. 
у колективній пам’яті минуле і сьогодення не протистоять одне одному. колективна 
пам’ять нічого не викидає, доки живе її носій, бо вона є картиною схожості, запору-
ка того, що спільнота залишається самоідентичною, змінюються лише її контакти з 
іншими, роль яких полягає у тому, щоб продемонструвати і закріпити власний зміст, 
фундаментальні риси групи.

у сучасному науковому дискурсі з цього питання з’явилось ще багато понять про 
те ж саме явище – генетична пам’ять, родові та колективні уявлення, архаїчні пла-
сти психіки, первинні образи, міфологічна свідомість, історична ідентичність тощо. 
це стимулювало структурування різних рівнів у формуванні уявлень про минуле і 
водночас спровокувало понятійний безлад. множення термінів з одним сенсом го-
ворить про те, що і досі не виокремлено в науці єдине поняття, а науковці говорять 
метафорами. проте всі сходяться в одному: в сучасній гуманітарній науці минуле 
стало трактуватися як конституююче джерело, необхідне для легітимації соціального 
устрою, соціальної мобілізації, консолідації та інших просоціальних функцій. робо-
ти з мотивами пам’яті про війни, Холокост, гулаг тощо актуалізувалися тому, що в 
них виникла об’єктивна соціальна потреба. пострадянські країни, особливо україна 
та росія, в пошуках ідентичності стали перед вибором, що пам’ятати, що згадувати, 
а що забути. від правильності цього вибору залежало нормальне життя мільйонів, 
їхнє психологічне самопочуття.

саме звернення політиків та істориків до проблематики пам’яті мало безпосередній 
стосунок до розвитку психології, нейропсихології та нейрофізіології, зокрема стосов-
но концептуалізації ідей щодо колективного суб’єкту, індивідуальної та національної 
ідентичності, групової, національної і навіть загальнолюдської пам’яті.

колективна пам’ять, історична пам’ять, історична свідомість, традиція… у цьо-
му напівполітичному і напівнауковому дискурсі не могли не з’явитися роботи, в 
яких здійснювався пошук відповідної парадигми дослідження схожих явищ, а також 
психологічних носіїв колективної пам’яті.

і серед них чи не найголовнішою постала юнгівська концепція колективно-
го несвідомого з міфологічними архетипами й архетипами психічного (останні 
к. Юнг виокремив у «психологічних типах»). пізніше с. гроф заговорив про 
трансперсональні переживання, а р. ассаджиолі – про вище я. сучасний учений 
із сибірської аН Чередніченко відкрив чергові докази реінкарнаційної пам’яті, яка 
може вважатися різновидом колективної пам’яті про минуле в індивідуальному 
суб’єкті. експериментально все частіше доводиться, що пам’ять про минуле не 
зникає разом із смертю мозку. відкриваючи будь-який підручник, монографію, на-
уковий журнал з нейрофізіології або нейропсихології, ми не зустрінемо наукових 
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даних про зв’язок мозку із свідомістю. Ніхто і ніколи не знайшов зв’язку мозку і 
глибинного центру нашої особистості, нашого «я», нашої душі.

Більш того, сучасні дослідження доходять абсурдного на перший погляд вис-
новку: ніякої особистої пам’яті взагалі не існує, подібно до того, як немає джерела 
енергії на борту електровозу. вона просто не потрібна. усе, що необхідно людині, 
є в необмежено містких інформаційних резервуарах колективного несвідомого, яке 
може бути інтерпретоване як комплекс спадкових кодів або фільтрів, що забезпечу-
ють автоматичне «зважування» інформації. усе вже є в багаторівневому психічному. 
йому просто треба довіряти більше, аніж прийнято. 

архетипи й психофрактали існують і функціонують в іншому часі та просторі, але 
при цьому регулюють наше життя, будучи невід’ємними елементами кожного з нас.

може, це і дивно, але з такої методологічної висоти можна спуститися на будь-
яку практичну проблему, зокрема на проблему «політики пам’яті», яку пов’язують 
або з ідеологізацією минулого, або з можливостями ідеологізації знань про минуле 
і яка, по суті, виконує функцію прикрашання колективної персони. зрозуміло, що 
в колективній пам’яті зберігається не лише те, що солідаризує людей, залишається 
стійким смислоутворюючим чинником соцієтального пФ, але і те, що роз’єднує лю-
дей усередині суспільства. людство знає, чому зникали сильні цивілізації: тому що 
ними починали керувати слабкі, психологічно недорозвинені, бездуховні люди, які 
загострювали внутрішні суперечності в спільноті, щоб залишитися при владі. 

проте жодне суспільство і жодна людина у світі не можуть обійтися без власної 
розумної політики пам’яті, в якій необхідно розрізняти архетипи й квазіархетипи. 
останні, як правило, використовуються як інструменти політичної боротьби або 
маніпуляції іншими людьми і більше прив’язані до актуального моменту, ситуації 
тощо. приклади – політична концепція і практика «голодомора-геноцида» і героїзація 
бойовиків оуН-упа, яка і досі має на меті розкол україни та конфлікт з росією. це 
нав’язано зверху і є політично організованою маніпуляцією суспільною свідомістю.

другий образ – самоорганізаційний: наприклад, коли діти залишають свої улюблені 
речі в меморіальному комплексі Хатинь або на плитах з назвою нацистських дитячих 
таборів. Назвати це політичною маніпуляцією складно, бо існує невичерпна пам’ять 
серця, гуманних смислів і цінностей. людина з нормальною психікою завжди буде 
співчувати тим, хто не дожив віку і сильно страждав, бо це несправедливо. Навіть 
якщо йдеться про давню давнину. Бо існує етичність природи, про яку говорить ум-
берто еко. основні принципи природної етики співпадають із принципами етики, що 
засновується на вірі в трансцендентне. і неможливо не визнати, що вони залишились 
у нашому серці завдяки фундаментальній програмі спасіння, закладеної в деяких 
архетипах. 

Носієм цієї програми є архетип альтруїзму-егоїзму. останній може бути визначе-
ний як сума інстинктів та емоцій, на які спирається совість. Багато вчених вважає, що 
альтруїзм є вродженим архетипом, а не виховується кимсь, що інстинкти не можуть 
бути результатом індивідуального досвіду, хоча можуть посилюватись або посла-
блюватись на протязі життя. говорячи про альтруїзм, ефроімсон використовує такі 
вирази, як «безумовний рефлекс», «комплекс етичних реакцій, що успадковується», 
«етичний інстинкт» та ін. 

для формування повноцінних відносин між усіма унікальностями людського 
світу певному соціальному суб’єкту необхідно не тільки рахуватися з існуванням 
інших (і всього іншого – цінностей, смаків тощо), поважати їх ментальність, душу, 
але і шукати в них те, що може додати йому сили, могутності, стабільності. так, на-
приклад, екстраверт неусвідомлено шукає для комфортного спілкування інтроверта, 
який додає йому виваженості, спокою, стимулює процес відкриття екстравертом 
власного внутрішнього світу. тобто, слід шукати шляхи взаємодоповнення за всіма 
параметрами, адже головним у формуванні самоставленння і відносин з іншими 
є усвідомлення найголовнішого факту психічного життя як окремої людини, так і 
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будь-якої малої чи великої спільноти. Факту функціонування психічного у двох архе-
типних режимах – «ми» та «я». 

існують «я»-режим (інстинкт самовиживання) і «ми»-режим (інстинкт пра-
любові, пра-солідарності виживання спільноти як єдиної інформаційно-енергетичної 
цілісності). 

«я»-режим – це сильний режим психоінстинкту, режим інстинктивної 
самоузгодженості, проявленості, утвердження себе у зовнішньому світі й водно-
час відгородженості від усього світу, визнання головуючим свого внутрішнього 
життя, такого, що прагне до власного змісту й глибини. цей режим – адаптивно-
нелінійний, гнучкий, індивідуально-егоцентричний, енергетизований та ефективний 
у ситуаціях, пов’язаних із самовиживанням суб’єкта; цей режим у людини багато 
в чому є спільним із тваринним світом: як індивіди, так і народи мають у своєму 
психічному різні інстинкти – «вовків», «зозуль», «лебедів», «собак», «коней», 
«левів», «косуль» тощо. це апарат для диференціації небезпечних подразників (за 
відомим психобіологічним принципом економії подразнень, без якої жива тканина 
загинула б) і в першу чергу – відносин, несумісних із життям (тих, що з часом при-
зводять до фізичних або психічних хвороб). головним механізмом, який регулює цей 
режим на індивідному рівні, є архетипний метасигнал переживань, завдяки яким 
суб’єкт відділяє себе від інших (іншого), диференціює «моє – не моє»: моя цінність, 
моя справа, мій авторитет, мій колір тощо. пограничні стани викликає сугестив-
ний метасигнал, що може супроводжуватися самими різними емоційними форма-
ми – різноманітними фрустраціями, тривожністю, напруженням, жахами, остраха-
ми, істериками, депресіями тощо. страх або його відсутність – головні регулятори, 
що стимулюють ті чи інші психічні реакції, ту чи іншу ситуативну поведінку тощо. 
але саме поява страху стимулює психіку миттєво відреагувати на нього, запусти-
ти механізм миттєвих нелокальних зв’язків усього з усім, тобто механізм перекоду-
вання внутрішніх психосмислів, ціннісних пріоритетів із тим, щоб подолати стан 
дезорганізації, відчуття руйнації внутрішнього стрижня життя. подолання погра-
ничного стану відбувається начебто поза часом, поза набутим досвідом як миттєве 
обертання психосмислу. цей механізм, за висловом к. леві-строса, є машиною, яка 
заперечує час. пограничні стани з’являються тим частіше, чим сильніше суб’єкт 
опирається змінам і смислам, які є адекватними його власній психоформі, але супе-
речать чужим (референтним) ідентичностям, до яких індивід прагне себе підтягнути. 
така боротьба із самим собою є найінтенсивнішою в підлітковому віці суб’єкта (як 
людини, так і спільнот), коли він пізнає світ усуспільнених ролей та ідентичностей. 

проте варто пам’ятати, що будь-якому суб’єкту притаманний ще і груповий ро-
зум, що є носієм не завжди проявленого (активованого) зв’язку з усім людством. 
залежно від багатьох факторів рівень цієї проявленості є різним, різним є і вище «я» 
того чи іншого суб’єкта. режим «ми» – генетично спільний для всіх чинник вижи-
вання. режим «ми» – це режим психоекологічної узгодженості із земною природою, 
космосом, іншими людьми, цінностями та державами; це вищий режим спільних 
цінностей, в якому зберігаються архетипні аспекти шляху й досвіду; вищий, але, на 
жаль, слабкий.

слабкий не лише тому, що пов’язаний із «проблемою вавілонської вежі», пробле-
мою встановлення еквівалентних відносин між різними «мовами», ментальностями, 
цінностями тощо. слабкий тому, що розвиток спільнот, народів і соціумів на землі 
йде нерівномірно і характеризується різними психосоціальними станами на гори-
зонтальному зрізі історії. сучасні держави, народи й спільноти, наприклад, живучи 
в одному часі, але в різних психосоціальних просторах, мають на цьому зрізі всі 
тональності – від апатії й аномії до екстремального ентузіазму. а різні стани поси-
люють проблему взаєморозуміння між народами. 

к. кастанеда, який разом із доном Хуаном побував у власному енергетичному тілі 
в якомусь місті, потім спитав у Хуана, де він перебував. Хуан відповів: «поза цим 
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світом», але додав при цьому: «подорож була реальністю, ти бачив місто, я бачив 
енергію. Ні ти, ні я не мали рації. Ні ти, ні я не помилялися. Наші версії різні тому, 
що на той момент ми з тобою мали різні характеристики однорідності і внутрішньої 
зв’язаності. а я тобі вже говорив про те, що саме ці характеристики і є ключем до 
сприйняття» (к. кастанеда).

режим «ми» слабкий ще і тому, що міститься на периферії психіки, освоєння якої 
йде в масштабах людства дуже повільно; людство ще не навчилося використовувати 
позитивну енергію вищих архетипів з метою виживання, воно немов би ігнорує її, 
налякане силою негативних, нижчих архетипів (до категорії вищих архетипів мож-
на приєднати і українську категорію – ноосферу вернадського). Багато дослідників 
глибинної психології просто залякує людей можливістю зустрічі з архетипним (ко-
лективним) несвідомим, наче воно існує десь далеко від людини, наче вона не боїться 
його. проте воно (колективне несвідоме) проявляє себе занадто бурхливо саме тому, 
що на нього, як інколи на дитину, не звертають уваги, відштовхують від себе, не 
помічають, зайняті власною соціальною персоною. і тоді воно проривається влас-
ною фрустрацією від онеміння й зубожіння, від запущеності та самотності. сильна, 
вільна, але невихована енергія вищих архетипних цінностей і смислів сама тоді зна-
ходить собі застосування і, як правило, це відбувається в жахливих формах.

саме ця проблема є найактуальнішою в сучасній україні: не дивлячись на 
існування і визнання однакових для єдиної країни мета-цінностей, відносини 
між центрально-західною і південно-східною україною часто наштовхуються 
на перешкоди, інформаційно-енергетична природа яких є позаперсональною й 
трансісторичною; «вовки» не можуть знайти спільну мову з «гадюками», а «лебеді» 
– із «зозулями». і відбувається це тому, що «вовки» не знають, що вони – «вовки», 
а «зозулі» думають, що вони – «лебеді». так само викривлено уявлення і про інших 
– своїх геополітичних сусідів, партнерів тощо. Боязка й інтелігентна раціональність 
багато віків відмовлялася від контакту з ірраціональним, позараціональним, «низь-
ким», унаслідок чого суб’єкт перестав вірити сам собі, своїм відчуттям, інтуїції, 
емоціям тощо.

архетипний закон відносин, між тим, є головним законом стабільного жит-
тя будь-якого суб’єкта: певний тип внутрішніх відносин суб’єкта (між елемен-
тами психічного життя суб’єкта, різними його субособистостями тощо) формує 
відповідний тип зовнішніх відносин, відповідну форму його поведінки, що і 
транслюється в навколишнє середовище. 

і неважко зрозуміти, чому нелюбов до себе глибинного (часткового, не такого, як 
хотілося б, тощо) трансформується в нелюбов до ближнього. і навпаки. Ненасиль-
ницьке толерантне ставлення до іншого може вмикатися лише за умови самоузгод-
ження й самоприйняття. тільки на основі відкриття суб’єктом власної особистісної 
місії, що супроводжується налагодженням здорових внутрішніх відносин між по-
глядами, бажаннями, думками, справами тощо, можна ефективно будувати інтеракції 
іншого рівня. відмовитись від «я» на користь «ми» (у своєму власному життєвому 
просторі) можна лише за умови відкриття того самого власного «я»! 

Без здатності натиснути кнопку внутрішнього ліфту, спустивши свою виплека-
ну, улюблену і тому самодостатню природу на перший поверх, неможливо будува-
ти повноцінні інтеракції на вищих поверхах. Навіть якщо партнер по спілкуванню 
на таке не здатен. саме тому він потребує вашої любові, а не вашого експансив-
ного «я». саме пра-любов як загальнолюдський ресурс виживання, як захисне 
«ми» є єдиною даністю, на основі якої можна вирішувати інтерактивні проблеми 
у психоекологічний спосіб. пра-любов як захисне «ми» є головним архетипним 
управлінським механізмом іншого режиму роботи психічного.

режим «ми», на відміну від першого, психоінстинктивного режиму – це режим 
первісної толерантності, здорового глузду, який дозволяє вижити суб’єкту. це те, 
що вмикає соціальну відповідальність за свої вчинки, те, що дозволяє йому першим 
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простягнути руку взаєморозуміння, це прагнення компромісу і здатність не шукати 
колоду в чужому оці, не категоризувати інших за принципом «старшого брату»; це 
те, що змушує цікавитись іншими культурами і вивчати інші мови, щоб не опинитися 
робінзоном на безлюдному острові, тощо. здавалося б, любов і здоровий глузд – це 
опозиції, які не можуть бути разом у конкретному життєвому прояві. але в цьому 
випадку йдеться про архетипний об’єднуючий принцип, накопичений величезним 
досвідом людства, який необхідно активувати в собі кожному суб’єкту будь-якого 
дискурсу: політичного, культурного, наукового тощо – принцип здорового глузду 
любові.

режим «ми» формує сферу між смислами, дає суб’єктові ресурс часу для виходу 
із сильного режиму і для переходу на рівень ефективних інтеракцій, на рівень спро-
щення інтерактивних проблем у світі, що і так переповнився ускладненнями різного 
ґатунку. Начебто все – і спільна мова, і спільне соцієтальне поле, і загальноприйняті 
норми й правила – існує для оптимального функціонування режиму «ми». проте 
застосування всього спільного й загального з метою спрощення інтерактивних про-
блем залежить від здатності частки бути повноцінною і відносно самодостатньою 
часткою (що означає здатність суб’єкта до адекватного самоототожнення) Часткова 
природа психіки людини об’єктивно потребує цього спрощення через неможливість 
диференційованого реагування на різноплановість проявів інших людей. почути одне 
одного можна лише за умови перебування одного з партнерів у режимі «ми», тобто 
в режимі бажання почути і зрозуміти іншого. коли один у розпачі відкриває іншому 
своє наболіле й потребує віддзеркалення, другий повинен перебувати в режимі 
любові. інакше перший не отримає віддзеркалення, і його душевний біль буде по-
роджувати біль навколо… Навіть досконале вивчення премудрощів диференціальної 
психології не допоможе людям знайти спільну мову, якщо вони не навчаться гнучко 
переходити на «ми»-режим. здавалося б, що може бути простішим, ніж налаштува-
тися на толерантні відносини! але практика доводить, що це зробити не так просто.

здатність переключення на режим толерантності вимагає серйозного 
відпрацювання режиму «я». пізнання себе природного, своєї власної психічної 
специфіки – процес непростий і тривалий. практика показує, що інстинктивно дити-
на ідентифікується зі своєю душею (неусвідомлено проторує свій ШляХ) приблизно 
до середини першого класу. потім вона поступово розходиться з ним, що в роботах із 
проблем адаптації трактується як «дезадаптованість». починається психосоціальне 
перепрограмування дитини на єдиний психокультурний патерн. зрозуміло, що 
це перепрограмування може бути для дитини більш або менш насильницьким. 
підлітковий вік стає для дитини тим складнішим, чим далі психокультурний патерн 
відходить від власного «я», чим сильнішим стає напруження між базовою, природ-
ною програмою і штучною, що презентує сімейні та шкільні вимоги, вимоги соціуму 
в цілому. На цьому етапі відбуваються чи не найперші усвідомлювання людиною 
різниці між двома програмами, з якими необхідно рахуватися й встановлювати між 
ними певні стосунки. 

природне і штучне створюють у людині той самий вічний конфлікт із самою 
собою. Насправді це конфлікт природи з тим, що її руйнує. На рівень свідомості 
вперше виходить дві субособистості, які повинні знайти середній шлях. це вік, коли 
стартує здатність людини до конструктивної співпраці.

підлітковий вік є характерним для більшості сучасних народів і спільнот. і все 
вищезазначене є характерним як для людини, так і для спільноти. архетипний за-
кон відносин спрацьовує, коли внутрішні напруження знаходять спільну мову, і 
не обов’язково нові взаємостосунки всередині суб’єкта будуть ідеальними . вони 
можуть бути просто діловими, а можуть повторювати будь-який сімейний стиль 
стосунків, який все ж таки сім’ю зберіг, вони можуть набути міражного відтінку, 
гарного для комфортного відпочинку. Не має значення. головне – це знаходження 
того компромісу, який буде здатний продовжувати конструктивне функціонування 
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власного психічного, яке, повторимось, має особливість транслюватися на зовнішнє 
середовище.

переключення на режим «ми» можна назвати механізмом консолідації і злагоди.
цей механізм регулює стосунки, що складаються у дружбі, коханні, в партнерсь-

ких відносинах тощо. згадаємо е. Берна з його «я хороший – ти хороший», «я пога-
ний – ти хороший», «я хороший – ти поганий» тощо. приблизно такі ж само чи інші 
внутрішні оцінки відіграють вирішальну роль у формуванні механізму «я – ми-
переходу». він може бути яким завгодно – м’яким або жорстким, поступовим або 
раптовим, его-зреченим або его-зберігаючим тощо. але, як би суб’єкт раціонально 
не оцінював свою внутрішню дитину (свій внутрішній «гарем» парціальностей), лю-
бов до неї, злагода з нею все одно є, з одного боку, сенсом життя суб’єкта, а з іншого 
– запорукою його мирного співіснування і навіть конструктивної взаємодії з іншими.

у випадку соцієтальних ставлень, відносин, стосунків саме характер 
внутрішнього механізму переключення з «я» на «ми» створює передумови для 
обрання кожним соціумом своєї власної форми виживання, зокрема політичної 
форми правління та взаємовідносин між різними гілками влади (тоталітарний, ав-
торитарний, ліберальний, демократичний, інвайронментальний тощо), внутрішніх 
психосоціальних організаційних і самоорганізаційних механізмів налаштовування 
соціальної структури (польові, пірамідальні або змішані та ін.).

природа психіки підкоряється поступовості, вона не прощає пропусків, будь-який 
етап потрібно відпрацьовувати, відчувати, переживати, і тоді, за словами Ніцше, «із 
найнижчого вище досягає вершини». 

стосунки між людьми і державами ускладнюються з ускладненням життя, з 
руйнуванням сенсів, з гіпертрофічним збільшенням частки прагматичних, гро-
шових цінностей. люди загубили толерантність, перестали спілкуватися так, як 
спілкувалися раніше, їм легше порозумітися з комп’ютером, ніж з іншою людиною, 
перейти на віртуальне спілкування тощо, а держави продовжують розмовляти між 
собою на мові сильнішого, тобто на мові інстинктів, на мові режиму «я».

другий режим вмикає психічний процес творчого синтезу вихідних параметрів 
дуальних опозицій, які б відкривали вихід у новий психосоціальний простір, у 
нову якість сприйняття світу. саме на цьому режимові реалізується homo Nous – 
самоцінна божественна людина духу, пневми, душі. саме на цьому режимові 
працює духовність.

але обидва режими працюють у сучасного суб’єкта переважно викривлено: з од-
ного боку, люди й цілі народи перестали вірити самим собі і своїм відчуттям, власній 
інтуїції тощо; з іншого – їх змусили зневіритися у вищих силах і почуттях, вони ста-
ли навіть соромитися власної м’якості, сензитивності, любові, толерантності, а інші 
– власної раціональності, прагматичності, діловитості, точності, дисциплінованості, 
закритості. Через вивчене ігнорування інстинктивно-архетипної різниці між людь-
ми і між спільнотами виникають серйозні перекоси у взаєморозумінні на будь-яких 
рівнях. а вищий рівень трансперсональних відносин – «ми», або любов – люди вже 
багато віків намагаються конвенціювати, узаконювати тощо. тобто, людина змусила 
іншу людину повірити в те, що вищі закони взаємодії управляються й організуються 
ними ж. тобто, їх можна і треба порушувати. адже закони дарвінізму й віра в теорію 
еволюції, які панують всюди, де є соціальні проблеми, вже давно поєднали силу і 
закононеслухняність. На пострадянському просторі дійсно успішно виживають ті, 
хто функціонує тільки за цим принципом – сили і позазаконності.

На перший неуважний погляд, ці два режими роботи психофракталу нагадують 
дві соціальні фази ідентичності в теорії символічного інтеракціонізму дж. міда – 
індивідуальну (play) і колективну (game) гру. рlay відтворює суб’єктивне засвоєння 
дитиною власної ідентичності через знайомство й оволодіння системою соціальних 
ролей, а game – спільний принцип дії як орієнтир, позицію певної організованої 
спільноти, яка пропонує особистості цілісну ідентичність, узагальненого іншого, 
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соціальні норми й цінності суспільства, значущі в певних ситуаціях. тут може 
йтися скоріше про віддалену схожість play і game з архетипними механізмами 
функціонування індивідуального та соцієтального життя.

дж. мід аналізував також несвідоме «імпульсивне, унікальне я» людини як 
досоціальної істоти, яке не піддається соціалізації й уникає соціального самокон-
тролю індивіда з його орієнтацією на значущого іншого, та «рефлексивне я» як 
соціальну конструкцію, як множину очікувань і вимог суспільства стосовно люди-
ни, як суспільний аспект ідентичності, сукупність знань і систематизованих уста-
новок, надбаних у процесі соціалізації. Наш режим «я» має багато спільного з 
«імпульсивним я» дж. міда. можна сказати, що «рефлексивне я» дж. міда бере 
участь у роботі пограничних процесів між «я» і «ми» – у сфері трансформації 
смислів.

існують дві фундаментальні дихотомії знання про людину: між концепцією люди-
ни як істоти, що творить сама себе (к. маркс) і концепцією «людської природи» (з. 
Фройд). архетипова теорія об’єднує ці дихотомії, аналізуючи два опозиційні режими 
функціонування психіки, які демонструють природні корені внутрішнього конфлікту 
будь-якого соціального суб’єкта психічного – індивіда, групи, спільноти, соціуму 
тощо. конфлікту між «я хочу» та «я повинен», «я такий» і «я повинен стати іншим» 
тощо. рівень цього конфлікту багато в чому залежить від типу соціалізації індивіда 
– «успішної» або «неуспішної» за п. Бергером і т. лукманом. під успішною мається 
на увазі встановлення високого рівня симетрії між об’єктивною та суб’єктивною 
реальністю (рівно як і ідентичності), а неуспішною – навпаки. максимально 
«успішна» соціалізація відбувається в первинних, простих суспільствах, де взагалі 
немає проблеми ідентичності й де не виникає в принципі питання «хто я такий», де 
лицар є лицарем, а землероб – землеробом як для себе, так і для інших. тут не йдеть-
ся про «потаємні глибини». Чим диференційованішим і складнішим є суспільство, 
тим ближче людина наближається до потреби усвідомлення себе глибинного, тим 
сильнішою є потреба розділення персони й его, соціальних ролей і єдиної, від Бога 
даної, місії душі…

східна культура вже давно запропонувала для вирішення таких проблем обирати 
«серединний шлях», дао. західна культура розділилася: одні спільноти «обирають» 
перший, сильний, конкурентноздатний, але не стабільний режим, інші – другий, 
слабкий, традиційно-нормативний, але стабільний. але є і такі, що успішно користу-
ються обома педалями, і саме їх виконання є наймилішим. п. сорокін казав із цього 
приводу, що головні моральні заповіді всіх великих релігій, всіх правових кодексів, 
всіх моралей і народних звичаїв щодо відповідних членів групи, їх «ти повинен» 
і «ти не повинен» дуже схожі, часто ідентичні… і що за порушення моральних 
законів (вищий режим – о.д.), як і за порушення фізичних законів природи (нижчий 
режим – о.д.), вони повинні заплатити тяжку ціну у вигляді різних погибельних для 
них наслідків…

п. сорокін на підставі вивчення процесу альтруїзації великих апостолів вказує 
на три типи альтруїстів. 1 тип – щасливі (fortunate), які з раннього дитинства обира-
ють шлях любові, вищої «самості» або Бога – проявляють скромне его, вдало обрані 
соціальні афіліації і низку моральних цінностей, спокійно і без криз ростуть у своїй 
творчості (наша ж сучасна психологія стверджує, що без криз немає розвитку); це а. 
Швейцер, дж. вулман, д-р Ф. гааз та ін. 2 тип – катастрофічні (catastrophic) і пізні 
(late), життя яких різко розділяється на два періоди: доальтруїстичний, що передує 
їх наверненню, й альтруїстичний, що настає після повної трансформації особистості 
внаслідок дезінтеграції їх его, цінностей і групових афіліацій, а також прискорений 
катастрофами, хворобами, смертями тощо. процес трансформації (або сфера між по-
люсами дуальної опозиції – див. нижче) таких особистостей є складним і болючим 
і може тривати від декількох місяців до декількох років. це процес важкої ломки 
своїх его, цінностей і групових афіліацій, процес їх підкорення вищій цінності – 
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любові. Будда, св. Франциск ассизський, брат джозеф, ігнатій лойола, св. авгу-
стин, св. павло та інші презентують цей тип. 3 тип – тип проміжних (intermediari), 
яким притаманні риси щасливих і пізньокатастрофічних: св. Феодосій, св. василь 
великий, м. ганді, св. тереза, Шрі рамакрішна та ін. 

п. сорокін говорить також і про можливість «трансформації» пересічних лю-
дей. цими трьома шляхами рухається все людство до «позитивної моральної 
поляризації», яка є необхідною для протистояння «деструктивній, негативній 
поляризації». учений виводить закон поляризації, який може трактуватися як певні 
наслідки функціонування дихотомій: залежно від типу (курс. мій – о.д.) особистості 
розчарування і невдачі часто викликають протидію у двох напрямках: позитивної 
поляризації, наприклад вибух творчого начала (глухота Бетховена, сліпота мільтона), 
і негативної поляризації (самогубство, душевний розлад, звіряча жорстокість або 
німа покора). те ж саме відбувається в масовому масштабі. адже відомо, що саме 
в катастрофічні періоди зростають деморалізація, злочинність, депресії й разом з 
тим виникають великі релігійні та моральні системи (давній Єгипет, китай, індія, 
ізраїль, греко-римська імперія або країни заходу).

висновки і перспективи подальших напрямів наукових досліджень. ми добре 
усвідомлюємо, що глобалізація та сучасні технології суспільних життєустроїв, без-
умовно, відповідають на виклики часу. проте вони містять у собі не тільки благо, 
але і блуд, вони прискорюють те, що не прискорюється технологічними засобами, а 
відбувається еволюційно, тобто психологічно.
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Ілона КлимеНКО   

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ: АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД

Постановка проблеми. для успішної розбудови інформаційного 
суспільства та електронного врядування в україні, результатом якої 
повинна стати держава з високим рівнем якості життя громадян, 
потрібна адекватна, чутлива до змін система державного управлін-
ня, ядром якої є високопрофесійні державні службовці, що забез-
печують процеси ухвалення та реалізації управлінських рішень для 
успішного функціонування всіх сфер життєдіяльності держави та 
суспільства. 

професіоналізація державної служби передбачає виконання на-
ступних завдань: управління підготовкою та розвитком персоналу 
на основі компетентнісного підходу, управління компетенціями 
державних службовців на основі розроблених установами моделей 
та профілів професійних компетенцій персоналу (на їх основі фор-
муються завдання та плани навчання, кадровий резерв), управління 
підбором і сертифікацією персоналу, управління компенсаціями та 
бенефітами, кар’єрним зростанням державних службовців. вирі-
шення завдань професіоналізації державної служби потребує визна-
чення професійних компетенцій та механізмів їх набуття, а також 
застосування інноваційних підходів до адаптації фахової підготовки 
та підвищення професійної компетенції державних службовців до 
завдань розвитку електронного врядування в україні як інновацій-
ної форми державного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. увага до проблеми 
формування й оцінювання професійної компетентності державних 
службовців у вітчизняній та зарубіжній науковій традиції є нагаль-
ною та постійно зростає. так, питання кадрового забезпечення дер-
жавної служби розглянуто в дослідженнях в. ігнатова, а. понєдєл-
кова, в. авер’янова, г. атаманчука, в. Борденюка, с. вдовенка, з. 
гладуна, Н. гончарук, о. дьоміна, о. крупчана, а. крусяна, о. ку-
черенка, Ю. лебединського, п. любченка, в. малиновського, т. мо-
тренко, п. Надолішнього, с. серьогіна, д. стеченка, с. дубенко, Н. 
липовської, в. олуйка, т. пахомової, о. оболенського, в. цвєткова 
та інших науковців. проблемам професійної компетенції державних 
службовців та її оцінювання присвячено наукові праці а. Бураков-
ської, л. пашко, л. пономарьова й і. мельника. 

проте питанням професійної компетенції державних службовців 
у сфері підготовки та ухвалення управлінських рішень, її адаптації 
до завдань розвитку електронного врядування та практиці їх набут-
тя належна увага не приділялася.

метою статті є розгляд професійних компетенцій державних 
службовців щодо ухвалення і впровадження управлінських рішень, 
а також висвітлення питань, пов’язаних із системою формування та-
ких компетенцій.

виклад основного матеріалу. На сьогодні виділяють такі види 
компетенцій: теоретичні та професійні знання, навички виконан-
ня професійних завдань та універсальні навички (комунікативні, 
управлінські, аналітичні тощо), здатність до опанування новими 
видами діяльності, ціннісні орієнтації й характеристики мотивації, 
особистісні якості та психофізіологічні особливості. 
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На рівень набуття компетенцій державними службовцями та здатності до їх погли-
блення і розвитку впливають особистісні риси й архетипи, тобто первинні природні 
образи, ідеї, переживання, властиві людині як суб’єкту колективного несвідомого. за 
к. Юнгом, сприйняття і поведінка людини регулюються двома основними сферами 
її психіки, а саме свідомим і несвідомим. 

кожна людина завдяки своїм унікальним біологічним здібностям та індивіду-
альному життєвому досвіду засвоює форму архетипу та його енергію по-своєму, не 
замислюючись ані про структуру, ані про несвідомий його зміст. проте багато що 
особистість відчуває завдяки тому, що в її психіці закладено шар особистісного ін-
дивідуального несвідомого. при цьому архетипи мають великий вплив на індиві-
да, формуючи його емоції, етичні уявлення та світогляд; архетипи впливають також 
на взаємовідносини індивіда з іншими людьми і тим самим можуть визначати його 
долю. архетипи можуть впливати на дію як творчих, так і руйнівних сил людської 
психіки, оскільки вони створюють нові ідеї, надихають ними, але вони ж і руйну-
ють, коли ті ж самі ідеї стають сталими і перетворюються на забобони свідомості, 
що перешкоджають подальшому розвитку. у колективному несвідомому можна по-
бачити ту психологічну основу, яка цементує народ, расу, націю, сім’ю, професійну 
або етнорелігійну групу, тобто все те, що об’єднує людей у суспільстві, зокрема і 
професійність управлінців. 

прояви колективного несвідомого з усіма різноманітними його видами і формами 
не можна вважати довільними. вони закономірно випливають із соціальної природи 
людини та її суспільної взаємодії. колективне несвідоме формує також установки 
суспільства, держави, окремих людей і соціальних груп, їх готовність діяти і реагува-
ти у певному спрямуванні. установка – це стан внутрішньої готовності (налаштова-
ності) людей на специфічний для них прояв відчуттів, інтелектуально-пізнавальної 
та вольової активності, динаміки й характеру спілкування, наочно-практичної діяль-
ності тощо. виникненню установки зазвичай передує усвідомлення людьми певної 
потреби і тих умов, в яких ця потреба може бути задоволена.

так, учені відзначали, що існують два типи людей, які по-різному реагують на ту 
чи іншу ситуацію, а саме: перший тип людей з інтровертною установкою, психічно 
налаштований на сприйняття внутрішньої сутності предметів і речей; другий – екс-
травертною установкою, що характеризує психічну налаштованість на сприйняття 
зовнішніх форм предметів та речей. ця налаштованість, власне, і формує матеріа-
лістичну картину світу, тоді як першому типу людей властива ідеалістична картина 
світу.

т. Новаченко відзначає, що екстравертам притаманні такі особливості, як 
об’єктивне оцінювання фактів і подій; орієнтація на оточуючий світ, взаємодія з ним; 
упевненість у своїх силах; ініціативність, схильність до ризику тощо [1], а особли-
вості інтровертів передбачають суб’єктивність у визначені й оцінюванні фактів і по-
дій; деяку невпевненість, недооцінювання своїх сил; стриманість у розмові; орієнта-
цію на свої відчуття, думки, враження тощо. відмінність екстравертів та інтровертів 
щодо соціальної активності, за к. Юнгом, пов’язана з різним рівнем розвиненості 
психічних функцій – мислення й емоцій (логіки-етики), інтуїції та відчуттів (інтуїти-
ки-сенсорики). емоційному типу людей притаманне наступне: здібність впливати на 
інших своїми емоціями, ухвалення рішень залежно від симпатії до людей, орієнтація 
на спілкування з людьми, почуття вини, яке виливається на інших тощо, тоді як мис-
леннєвому типу людей – логікам – притаманні орієнтація на систему, структуру, за-
кон і порядок, схильність до аналізу та встановлення логічного порядку; переконати 
їх у правоті можна лише логічними аргументами. інтуїтивні люди живуть у минуло-
му і майбутньому, тому під час бесіди можуть бути поряд, але думати про щось інше; 
їм притаманні нерішучість і сумніви, вони більше схильні до теорії, ніж до практики, 
тоді як сенсорики «живуть тут і зараз», вони практичні, реально оцінюють факти 
і події, не поспішають розпочинати нову справу, полюбляють робити щось своїми 
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руками. тобто, сенсорики є тактиками, а інтуїтивні люди – стратегами. Юнг розді-
ляв людей на раціональних та ірраціональних. раціональні люди за своєю природою 
дещо консервативні, їм імпонують сталі системи, необхідність змін порушує їхюн 
рівновагу. ірраціональні ж люди, навпаки, бажають змін і спокійно їх сприймають. 
раціональність та ірраціональність є складними якостями особистості, які характе-
ризують засоби обробки інформації і взаємодії людини зі світом.

е. афонін та о. донченко зазначають, що за шкалою «екстраверсія/інтроверсія» 
суспільство може бути оцінено з точки зору рівня його орієнтованості на ціннос-
ті оточуючого світу (екстраверсія) чи на власні цінності (інтроверсія) [2]. при цьо-
му зависокий рівень його екстравертованості може свідчити про експансивність та 
агресивність суспільства чи певної його частки стосовно інших, про легковажність, 
безвідповідальність і слабкість духу щодо вирішення власних внутрішніх проблем. 
і навпаки, надвисокий рівень інтровертованості свідчить про закритість і небажання 
вести діалог з іншими людьми, групами людей, країнами і народами. у цілому ж 
та чи інша надмірність рівня сформованості зазначених соцієтальних ознак може 
свідчити як про силу, так і про слабкість суспільства; показник «екстернальність/
інтернальність» віддзеркалює особливості механізмів соціального контролю – його 
орієнтованість на зовнішні (суспільні) чи внутрішні (індивідуальні) форми відпові-
дальності, контролю чи самоконтролю. 

проведений цими авторами моніторинг проявів архетипів для україни віддзерка-
лює пасіонарність владно-політичної еліти та «перехідний» стан властивостей керів-
них кадрів держави, зокрема «екстраверсія» (41,5 %) налаштовує їх на застарілі мате-
ріальні ресурси творення державної політики, позбавляє змоги реалістично оцінити 
зміни в сучасному суспільстві, зокрема нове місце і роль у ньому людини і в цілому 
суб’єктивного чинника як базового не лише для реалізації, а і для творення держав-
ної політики та суспільно-політичних реформ. «інтуїтивність» (72,7 %), говорить, 
що в контексті творення державної політики вони все ще віддають перевагу «гло-
бальним», «універсальним», «інваріантним» та «абстрактним» способам мислення 
й дії. саме це віддаляє сучасну владно-політичну еліту від практичних аспектів по-
долання системної кризи, реалізації суспільних реформ. «прагматичність» (16,4%), 
яка за своєю природою налаштовує людей на прийняття утилітарних цінностей, що 
лежать у площині сучасних європейських орієнтацій, поки що охоплює недостатню 
частку керівних кадрів. 

також слід згадати про процеси формування «нової» людини в інформаційну 
постмодерну добу. так, «універсальну, одномірну, економічну людину» епохи мо-
дерну, орієнтовану на задоволення власних матеріальних потреб, заміщує «людина 
раціональна», життєдіяльність якої обумовлюється знаннями власного професіона-
лізму й компетентності, власного інтересу та власного правового поля. людину по-
стмодерну відзначають багатоплановість, творчість, окреслена індивідуальність; її 
рушійною силою є необхідність подолання соціально-економічного і політичного 
відчуження, звільнення від знеособлюючої масовості індустріального суспільства, 
самореалізація й самоствердження в творчій діяльності у будь-яких сферах життєді-
яльності країни та суспільства. тобто, під час формування професійних компетенцій 
державних службовців необхідно використовувати особистісно-орієнтований підхід 
з урахуванням раціональності, ірраціональності й екстра- чи інтравертованості їх 
особистостей.

Нагальні процеси модернізації та реформування системи державного управлін-
ня вимагають таких компетенцій державних службовців вищої ланки управління, 
що впливають на оперативність та якість ухвалених і реалізованих управлінських 
рішень щодо вирішення проблем у штатних/не штатних управлінських ситуаціях. 
компетенції, пов’язані із застосування інформаційних технологій під час ухвален-
ня управлінських рішень, дозволяють державним службовцям не лише здійснювати 
поглиблені, диференційовані, багатоваріантні розрахунки окремих економічних, со-
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ціальних, фінансових та інших показників, але і вдосконалювати методичний апарат 
планування. уміння застосовувати сучасне програмне забезпечення дозволяє розро-
бляти імітаційні моделі на кшталт «підбір параметру» (оцінка необхідного значення 
планового показника для досягнення встановленого значення цільового показника), 
«розроблення сценаріїв» (оцінка різних варіантів розвитку кризової ситуації), ство-
рення та вирішення силами самої робочої групи реальних оптимізаційних завдань 
(визначення найкращих управлінських рішень за вибраного значення цільової функ-
ції та системи обмежень зміни окремих параметрів), використання для обґрунту-
вання аналізу ризиків результатів дослідження динамічних рядів, ковзних середніх, 
кореляційно-регресійного, кластерного аналізу, аналізу чутливості, методу монте-
карло та ін. 

інформаційно-технологічна підтримка ухвалення управлінського рішення до-
зволяє робочій групі та її керівнику всебічно проаналізувати об’єктивні складові 
проблеми, оцінити ситуацію з урахуванням обмежень, які накладає зовнішнє серед-
овище (фінанси, час, нормативно-законодавча база, підтримка/протидія населення, 
органів влади тощо), виявити та проранжувати переваги робочої групи, сформувати 
сукупність альтернативних рішень, оцінити їх, використовуючи накладені обмежен-
ня та переваги, проаналізувати наслідки (стан подолання кризової ситуації та її запо-
бігання в подальшому) залежно від вибору альтернативного управлінського рішення, 
обрати краще альтернативне рішення з погляду робочої групи. 

На сьогодні принциповими для ухвалення управлінського рішення є такі параме-
три: швидкість реагування на динаміку характеристик та показників стану об’єкту 
управління, високий ступінь відповідальності за результат управлінського впливу, 
інформаційна взаємодія органів влади різного рівня, ефективні комунікації між дер-
жавними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування 
щодо стану об’єкту управління за допомогою сучасних інформаційно-телекомуніка-
ційних технологій [3]. 

Необхідною умовою для ухвалення управлінського рішення є всебічний аналіз 
інформації щодо об’єкту управління, динаміки значень показників його стану, моде-
лювання й прогнозування сценаріїв станів об’єкту управління, оптимальний розпо-
діл ресурсної бази, координування дій підлеглих та залучених державних структур.

відповідно до вимог становлення та розвитку сучасної держави управлінець по-
винен мати наступні компетенції:

─ ухвалювати управлінське рішення, використовуючи форми і методи добору 
й аналізу відповідної інформації щодо управлінських ситуацій, які виникають в ор-
ганах державного управління;

─ застосовувати комунікативні та інформаційні технології в процесі підготов-
ки, ухвалення і впровадження державно-управлінських рішень; 

─ ухвалювати управлінське рішення, використовуючи форми і методи добору 
й аналізу відповідної інформації щодо інформаційної безпеки;

─ ухвалювати управлінське рішення, використовуючи форми і методи добору 
й аналізу відповідної інформації щодо належного використання ікт (інформаційно-
комунікаційних технологій);

─ здійснювати планування, організацію та контроль виконання завдань дер-
жавних, регіональних і галузевих (міжгалузевих) програм та проектів розвитку щодо 
побудови інформаційного суспільства в україні та впровадження електронного уря-
ду, застосовуючи сучасні методи адміністрування (координування) міжнародних, 
державних, регіональних і галузевих (міжгалузевих) проектів та програм, викорис-
товуючи методи розробки й ухвалення рішень;

─ обирати альтернативи, критерії й матриці рішень відповідно до принципів 
оптимальності, використовуючи технології ухвалення рішень у державних ієрархіях;

─ ухвалювати управлінське рішення щодо оптимізації соціальних і економіч-
них процесів у суспільстві на підставі системного аналізу їх показників, застосову-
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ючи методологію державного управління та результати оцінювання економічного та 
соціального стану розвитку держави, території чи галузі;

─ ухвалювати управлінське рішення, використовуючи форми і методи добору 
й аналізу відповідної інформації щодо вирішення ситуаційних штатних/позаштатних 
проблем, які виникають в органах державного управління;

─ організовувати громадську підтримку управлінських рішень (шляхом учас-
ті у брифінгах, прес-конференціях та інших заходах для оприлюднення ухвалених 
рішень, донесення їх до відому широкого загалу), що сприяють розвитку підпри-
ємництва, господарських зв’язків із партнерами на підставі вивчення й оцінки еко-
номічної ситуації, світового досвіду господарювання на принципах світової та євро-
пейської інтеграції, використовуючи методи та засоби інформаційного моделювання, 
методи набуття та розповсюдження інформації на основі новітніх інформаційних 
технологій;

─ здійснювати належне інформування громадськості про діяльність органу 
управління шляхом постійного зв’язку із засобами масової інформації, впроваджую-
чи сучасні ікт; 

─ здійснювати моніторинг інновацій шляхом економічного оцінювання ново-
введень і розрахунку ефективності проектів засобами інформаційних технологій; 

─ визначати ефективність діючих форм і методів державного управління щодо 
побудови інформаційного суспільства за результатами аналізу відповідних програм 
розвитку територій, галузі й вітчизняного та зарубіжного досвіду їх реалізації в кон-
тексті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституцій-
ного аналізу;

─ розробляти пропозиції (проекти) щодо визначення стратегічних цілей і за-
вдань розвитку інформаційного суспільства, розвитку інформаційно-аналітичного 
забезпечення території чи галузі з використанням систем підтримки ухвалення рі-
шень та геоінформаційних систем.

для відпрацювання та закріплення зазначених професійних компетенцій, на наш 
погляд, найкращим є запровадження в освітню практику ситуативних центрів управ-
ління (далі – сц), що містять інформаційний простір для ефективного моніторингу, 
прогнозування, ухвалення рішень та контролю їх виконання, що дозволяє реалізува-
ти новий формат управління в умовах жорсткого дефіциту часу й ресурсів, оціню-
вати можливі стратегічні, політичні, економічні, соціальні й екологічні ризики, які 
можуть виникати за різних сценаріїв управлінських ситуацій. 

для мінімізації ризиків використовують довгострокове прогнозування розвитку 
управлінських (кризових) ситуацій, розробку та моделювання різноманітних сцена-
ріїв їх розвитку. 

інтелектуальним ядром ситуативно-аналітичного центру є комплекс 
взаємопов’язаних моделей [4; 5; 6], основними з яких є такі: 

─ динамічні моделі об’єкту управління, здатного не лише адаптуватися до ви-
мог зовнішнього середовища, але і цілеспрямовано впливати на нього; 

─ індикаторні моделі критеріального простору, з яким взаємодіють усі інші 
моделі ситуаційного центру через свої вхідні та вихідні інформаційні потоки;

─ моделі виявлення проблемних ситуацій, попередження та розробки заходів 
щодо їх усунення та ліквідації негативних наслідків;

─ інформаційні моделі об’єктів управління на основі інтерактивних баз знань, 
які подаються в зручному для керівника вигляді й дозволяють моделювати ситуа-
цію, виробляти і презентувати варіанти оперативних рішень і протоколів їх розроб-
ки, здійснювати доведення ухвалених документів до відома керівників і виконавців, 
що беруть участь у вирішенні конкретної проблеми, а також здійснювати поточний 
контроль за перебігом виконання управлінських рішень;

─ системи штучного інтелекту для підтримки ухвалення довгострокових 
та оперативних рішень різного рівня на підставі багатосторонньої стратегічної 
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комп’ютерної інформації як засобу пошуку оптимального рішення для всіх зацікав-
лених сторін згідно з наявними у них ресурсами та можливостями;

─ моделі гнучкого соціально-економічного моніторингу, здатні адаптуватися 
до динаміки розвитку проблемної ситуації;

─ моделі управління психічною та фізичною активністю населення, здатні 
оперативно представляти поведінку людей залежно від ситуації, що склалася, з ура-
хуванням їх психофізіологічних особливостей. 

апаратне забезпечення ситуативного центру управління найчастіше містить у 
собі наступні складові.

1. системи мультиекранного відображення даних різного вигляду (електронні 
карти, відеозображення, графіки та діаграми, текстова документація в електронному 
вигляді, таблиці) на екран колективного користування (відеостіна, проекційна уста-
новка). завдяки модульній конструкції система може конфігуруватися індивідуально 
під конкретні приміщення і завдання. ключовою властивістю екрану колективного 
використання є роздільна здатність та інформаційна ємність, які дозволяють презен-
тувати на одному екрані множину «вікон», що містять зображення з різноманітних 
джерел. Необхідні засоби візуального відображення інформації підбираються в за-
лежності від розмірів приміщень та їх конфігурації. це можуть бути системи прямої 
та зворотної проекції, відеостіни, плазмові та жк-екрани, інтерактивні дошки. та-
кож може бути реалізована можливість перегляду відео- та графічних матеріалів із 
DVD-програвачів, комп’ютерів тощо. 

2. засоби відеоконференцзв’язку охоплюють систему озвучування і відеоспос-
тереження та дозволяють передавати відеозображення і звук учасникам наради або 
конференції незалежно від їх місцерозташування. система озвучування є одним із 
найважливіших елементів конференц-залу. головна вимога до неї – це чіткість від-
творення мови і рівномірність її звучання по всьому залу. до її складу входять диску-
сійна система, підсилювач потужності, акустичні системи й джерела звуку. дискусій-
на система забезпечує зручну роботу учасників наради з допомогою індивідуальних 
пультів та автоматичного наведення відеокамери на виступаючого.

3. електронні засоби оперативного введення і виведення графічних даних вико-
ристовуються для моделювання й аналізу можливого розвитку ситуацій, побудови 
прогнозів на базі відповідного програмного забезпечення та обчислювальних потуж-
ностей. комп’ютерний парк у цьому випадку значною мірою визначається завдання-
ми сц, але, як правило, машинний парк сц легко може досягати десятків одиниць, 
серед яких графічний контролер, робочі станції підготовки і вводу/виводу інформа-
ції, сервери зберігання даних тощо.

4. інтерактивний дисплей, призначений для нанесення протягом обговорення роз-
глянутих ситуацій помітки на сенсорному екрані графічними засобами.

5. інтегровані системи управління, необхідні для технологічно складних комплек-
сів, де для професійного управління станом об’єкту управління потрібно одночасне 
перемикання безлічі пристроїв. використання інтегрованих систем управління надає 
можливість контролювати все обладнання сц з екрану універсальної сенсорної па-
нелі. в інтегрованій системі управління задаються цілі сценаріїв, й у разі натискання 
кнопок на сенсорній панелі система виконує потік управлінських дій (перемикання 
входів-виходів комутаторів сигналів, підключаються джерела, активується система 
конференцзв’язку тощо). усі необхідні сценарії роботи обладнання заздалегідь про-
грамуються фахівцями сц. користувач бачить тільки інтуїтивно зрозумілий інтер-
фейс управління системами сц. він активує відповідний сценарій роботи обладнан-
ня простим дотиком до сенсорної панелі. 

у навчальній практиці більш доцільно використовувати розподілений ситуаційний 
центр, що являє собою мережу ситуаційних центрів і дозволяє першим особам дер-
жавних установ та відомств налагодити ефективне управління й безперервний обмін 
інформацією з усіма структурними підрозділами під час проведення різних вироб-
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ничих заходів, вирішення поточних оперативних завдань та ліквідації надзвичайних 
кризових ситуацій незалежно від їх місцезнаходження. основними завданнями цьо-
го центру є наступні: моніторинг стану об’єкта управління; підтримка оперативних 
рішень, прогнозування розвитку ситуації на основі аналітичної обробки інформації, 
моделювання наслідків управлінських рішень на базі використання інформаційно-
аналітичних систем; експертна оцінка ухвалених рішень та їх оптимізація; управлін-
ня ліквідацією надзвичайних і кризових ситуацій; керування складними виробничи-
ми заходами; проведення планових виїзних заходів; керування й управління подіями 
віддалено і безпосередньо на місці; координація роботи й обмін інформацією між 
стаціонарними і рухомими центрами управління; забезпечення комфортабельних 
умов роботи для посадових осіб і персоналу, в тому числі на місці події.

розподілений сц містить у своєму складі стаціонарні ситуаційні центри, мобіль-
ні пункти управління та віртуальні ситуаційні центри. стаціонарний ситуаційний 
центр може бути реалізований і як елемент розподіленої інфраструктури сц, і окре-
мо. мобільні пункти управління – це мобільний ситуаційний центр, призначений 
для підвищення ефективності управління безпосередньо на місці події, в тому числі 
для ліквідації наслідків кризових ситуацій; він оснащений сучасним інфокомуніка-
ційним обладнанням та забезпечує оперативне переміщення й розгортання, а також 
комфортні умови для роботи та відпочинку персоналу. мобільний пункт управління 
може бути створений на базі різних транспортних засобів: автобусів, залізничних 
вагонів, автомобілів підвищеної прохідності, літаків, катерів тощо. подальшим роз-
витком ідеї мобільного пункту управління є створення віртуального ситуативного 
центру на базі розподіленої групи експертів. 

віртуальні ситуаційні центри призначені для підвищення ефективності, якості та 
швидкості ухвалення рішень, базуються на методиці управління колективним розу-
мом розподіленої групи експертів і будуються на основі інформаційно-комунікацій-
них технологій дистанційної взаємодії, в т.ч. процесів пошуку, збирання й аналізу 
потоків інформації та використання методів гібридного інтелекту. технології вір-
туальних ситуаційних центрів базуються на оптимізації наступних трьох факторів 
інтелектуальної діяльності розподіленої групи експертів: організаційний фактор – 
готовність до інновацій, робота в групі, гнучкість, адаптація тощо; інформаційні тех-
нології – мережеві комунікації, управління даними, знаннями та інформацією, сис-
теми гібридного інтелекту; людський фактор – управління знаннями, креативність, 
лідерство, інформаційна культура, інтуїтивне мислення, мотивація.

провідною проблемою залишається побудова системи оцінювання професійних 
компетенцій державних службовців. високий показник валідності оцінки компетен-
цій виявляє застосування комплексу методів [7], до якого належать наступні: спосте-
реження за діями управлінця під час імітації управлінських ситуацій; психологічне 
тестування й тестування здібностей (виконання завдань за обмежений час); особис-
тий опитувальник щодо стилів поведінки в певних ситуаціях; експертне оцінювання 
в рольових та ділових іграх; здатність вирішити проблему в групових дискусіях та 
індивідуальних ділових завданнях (робота з документами та ухвалення рішення з 
визначеної проблеми); проведення аналітичних презентацій та виступів; вправи на 
збір інформації, консультування та коучінг.

висновки та перспективи подальших досліджень. підсумовуючи вищевикладе-
не, зазначимо, що дослідження складу професійних компетенцій державних службов-
ців щодо пошуку, ухвалення та впровадження управлінських рішень, впливу на них 
властивостей особистості державного службовця в контексті архетипіки дозволять 
сформувати інноваційну систему освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів 
державної служби, в якій центральне місце посідатимуть розподілені, стаціонарні 
та мобільні навчальні ситуативні центри управління. Наявність високопрофесійної 
державної служби є найважливішим фактором розвитку та зміцнення цілісності дер-
жави, соціально-політичної стабільності суспільства, стратегічною складовою забез-
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печення високого рівня якості життя громадян. перспективою подальших розвідок 
є розробка методики оцінювання професійних компетенцій державних службовців, 
зокрема у сфері ухвалення й упровадження управлінських рішень.

література:
1. Новаченко т.в. архетипова парадигма авторитету керівника : монографія / т.в. 

Новиченко ; за наук. ред. е.а. афоніна. – Ніжин ; київ : видавець лисенко м.м., 
2013. – 320 с.

2. афонін е.а. психокультура україни: «помаранчевий перехід» / е.а. афонін, 
о.а. донченко, в.о. антоненко // соціальна психологія. – 2006. – № 4. – с. 77–93. 

3. Бакуменко в.д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, 
методології, практики : монографія / в.д. Бакуменко. – к. : вид-во уаду, 2000. – 328 
с.

4. матеріали сайту тов «інтерруссофт»[електронний ресурс]. – режим доступу : 
http://ta.interrussoft.com/s_centre.html.

5. матеріали сайту компанії-розробника програмного забезпечення зат «де-
лайт2000» [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.delight2000.com.

6. Бакин в. ситуационные центры в системе управления органов власти 
[Электронный ресурс] / владимир Бакин // Connect! мир связи. – 2011. – № 8. – ре-
жим доступа : http://www.ситцентр.рф/pressa/bakin.pdf. 

7. спенсер л. компетенции на работе / л. спенсер, с. спенсер. – м. : Нірро, 
2005. – 384 с.

Ilona  KLYMENKO



94

вікторія мАлЮсьКА   

ДУХОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: АРХЕТИПНА СКЛАДОВА

Постановка проблеми. особливістю сучасних перетворень у 
суспільстві та державному управлінні є орієнтація на матеріаль-
ні блага та концепція споживання; сучасна людина орієнтується 
більше на концепцію отримання, ніж на концепцію віддавання та 
жертовності. водночас варто відзначити, що в суспільстві та дер-
жавному управлінні діють закони, в основі яких найбільшу та най-
вагомішу роль відіграють питання духу та духовності. 

процеси перетворень та духовного розвитку залишаються осто-
ронь як наукових, так і практичних досліджень. водночас формуван-
ня засадничих аспектів розвитку суспільства пов’язано із суб’єктом, 
який є трискладовою частиною суспільства. людина має душу, дух 
та тіло. відповідні компоненти потребують свого розвитку і задо-
волення потреб. за відсутності розвитку однієї зі складових почи-
наються паразитичні процеси, які мають негативний вплив як на 
суб’єкта, так і на форми його життєдіяльності. важливим у сучас-
ному суспільстві стає питання задоволення не лише матеріальних, 
а і духовних потреб для розвитку людини, державного управління 
й держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. актуальним питан-
ням державного управління взагалі та державного управління з 
урахуванням духовних засад присвячено численні дослідження 
українських і зарубіжних фахівців у різних сферах наукового зна-
ння, зокрема в галузі державного управління – в. Бондаренка, в. 
климова, Ю. кальниша, о. кудрявцева, р. Небожука, м. Новиченка, 
с. сьоміна, т. теслі, м. трофимчука, м. Шахова; релігієзнавства та 
філософії – м. Бабія, Б. Боцюрківа, в. Єленського, м. заковича, с. 
здіорука, а. колодного, п. косухи, а. красикова, м. мариновича, 
а. Нурулаєва, Ф. овсієнка, Ю. решетнікова, о. сагана, Ф. сисина, 
о. уткіна, с. Фірсова, л. Филипович, п. яроцького; правових наук 
– м. васіна, а. деркача, г. друзенка, а. залужного, г. крилової, і. 
куніцина, п. рабіновича, в. речицького, а. себенцова, с. Феррарі, 
й. Фішера, г. моцкіна; політології – м. Бурдо, с. рамета, п. мойзе-
са, о. Шуби, л. Хомера та ін.

розвиток суспільства тісно пов’язаний із багатьма процесами. 
поєднання соціального й економічного компоненту та духовних за-
сад потребує врахування контенту державного управління для здій-
снення новітніх перетворень. зміна ціннісних підходів та уявлень 
потребує зміни свідомості, а зміна останньої потрібна для форму-
вання не споживацького сприйняття світу, а ціннісно-цивілізацій-
ного, який характеризується розумінням першооснов духовності, а 
не матеріальних благ у суспільному ладі. На сьогодні суспільство 
дедалі більше значення приділяє матеріальним благам і все менше 
значення – поняттям духовності. у цьому контексті важливо по-
казати й обґрунтувати цивілізаційний духовно-ціннісних підхід та 
його ключову роль у розвитку суспільства, державного управління 
та держави в цілому.

метою статті є висвітлення особливостей побудови україн-
ського суспільства з урахуванням засад духовно орієнтованої пара-
дигми державного управління.
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виклад основного матеріалу. Формування людини відбувається протягом усього 
її життя. На ранніх етапах відбувається закладання основних чеснот та цінностей. у 
подальшому вони потребують свого розвитку. особливим у цьому розрізі є питання 
державної служби та державного управління як вищої надбудови суспільного життя. 

духовний вакуум, світоглядний хаос, орієнтація на бездушний інтелектуалізм за 
останні десятиліття охопили національну систему освіти. вимога докорінного ре-
формування сучасного освітнього простору пов’язується з ідеєю повернення до го-
ловного принципу розвиваючої педагогіки – пріоритету духовно-виховних ціннос-
тей над матеріально-економічними. ця ідея традиційно міститься у релігійних та 
культурологічних напрямках філософії освіти. її розвивали педагоги, які спиралися 
на традиційні для нашого суспільства наукові основи педагогічного мистецтва. так, 
костянтин ушинський писав: «ми сміливо висловлюємо переконання у тому, що 
вплив духовний складає головне завдання виховання, яке є набагато важливішим, 
ніж розвиток розуму взагалі та наповнення голови знаннями».

поряд із цим на сучасному етапі становлення та розвитку особистості у суспіль-
стві та державі продовжує розвиватись хибне уявлення про секуляризовану людину, 
яка ігнорує духовні підвалини (основи) свого буття. 

На думку класичної педагогіки, психології та медицини, провідних вітчизняних та 
міжнародних експертів у цих сферах, у людини існує глибинна потреба у трансцен-
дентному, в існуванні вищого добра та справедливості. і це невипадково, оскільки 
у своєму історичному розвитку людина постає, перш за все, як homo religiosus. тому 
виховання – це, у першу чергу, передання наступним поколінням традиційної духо-
вної ієрархії цінностей, завдяки яким були сформовані найкращі здобутки вітчизня-
ної культури. 

ХХі століття ооН назвало «століттям людини». людина перетворюється на ре-
ального суб’єкта свого життя. у цьому сенсі перед освітою постає завдання не лише 
інтелектуального розвитку випускника навчального закладу, оволодіння ним необ-
хідними знаннями та компетенціями, але і формування духовно-стимулюючих засад 
його подальшого життєвого шляху.

згідно з концепцією національного виховання студентської молоді «роль держави 
у національному вихованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, 
забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів. На-
ціональне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, 
створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні 
позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних 
заходів. відповіддю на виклики сучасного світу має стати національне виховання 
студентської молоді, котра формуватиме ядро української інтелігенції на основі на-
ціональної ідеї.

Національна ідея об’єднує й консолідує суспільство, сприяє виробленню активної 
життєвої позиції молодої людини, становленню її як особистості. Національний ха-
рактер виховання полягає у формуванні людини як громадянина україни незалежно 
від її етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає створен-
ня спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та оберігають 
свої цінності й свободи» [1]. 

у цьому контексті важливою складовою разом з навчальною функцією є питання 
духовно-стимулюючого виховання. духовно-стимулююче виховання – це організо-
ваний педагогічний процес, спрямований на сприяння духовному становленню та 
зростанню особистості, опанування і прийняття нею цінностей, укорінених у тися-
чолітній спадщині християнської культури. у контексті цього процесу викладачеві 
необхідно комплексно застосовувати весь арсенал педагогічних прийомів та його 
педагогічної майстерності, проявляти особистісно-орієнтовані приклади власного 
характеру та поведінки, що переконливо свідчать про силу і впливовість духовно-
ціннісних надбань людини для її самореалізації. 

Viktoriya  MALYUSKA



96

орієнтиром для зростання в духовно-ціннісному напрямку мають стати фунда-
ментальні цінності, апробовані й засвоєні людством протягом історії. у сучасному 
секуляризованому світі, на жаль, тривалий час прогресуючого значення набували 
матеріалістична картина світу і матеріальна складова культурного розвитку суспіль-
ства. проте людині властива ы інша – духовна – культура її зростання, потяг до ви-
щих людських цінностей та ідеалів. 

тож, цілком доречною ставатиме в освітньому процесі історія держави, яка трива-
лий час опиралась на християнську культуру та християнські цінності. 

під час підготовки державних службовців не зайвим буде приділити увагу гармо-
нізації на засадах двохтисячолітньої християнської культури та цивілізації духовного 
простору освітнього середовища, простору ціннісної взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу – слухачів, науково-педагогічних працівників вищого навчально-
го закладу (внутрішній простір) та представників органів державної влади (зовніш-
ній простір).

у цьому контексті актуалізується питання системи духовно-освітнього виховання 
та розвитку, яке полягає у всебічному сприянні створенню пізнавального середови-
ща, у формуванні духовного світогляду та зростанні якісно освіченої, високодухов-
ної, творчої особистості шляхом вивчення найкращих зразків досвіду вітчизняного 
благочестя. крім того, не менш важливим є прищеплення базових принципів тради-
ційних чеснот християнської культури, які історично сформувались на тлі святоо-
тецького передання й були освячені прикладом особистого вчинку видатних співвіт-
чизників [2]. 

для досягнення мети, яка полягає в розвитку духовних цінностей на основі хрис-
тиянської культури, необхідним є врахування аксіологічного змісту виховання духо-
вної свідомості особистості державного службовця. 

зміст виховання концентрується навколо базових національних цінностей. у педа-
гогічному контексті кожна з них формулюється як питання, поставлене особистістю 
до себе самої. це виховне завдання, на вирішення якого спрямована навчально-ви-
ховна діяльність. кожна з базових цінностей, педагогічно визначена як питання, пе-
ретворюється на виховне завдання. Базові цінності не є локалізованими у змісті окре-
мого навчального предмета, форми або виду освітньої діяльності, вони пронизують 
увесь спектр навчальних планів та дисциплін. також цей підхід повинен бути прита-
манний усьому навчальному процесу, процесу професійного функціонування особи 
державного службовця, розкривати всю її багатоплановість та розмаїтість завдань. 

система базових національних цінностей створює смислову основу простору ду-
ховно спрямованого розвитку особистості. у цьому просторі у міру формування ду-
ховної культури людини поступово нівелюються бар’єри між окремими предметами, 
між професійною діяльністю і сім’єю, школою і суспільством, школою і життям.

усі визначені вище структурні складові сприяють формуванню та розумінню того, 
що для розвитку та примноження духовних цінностей необхідним є запровадження 
в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців та осіб посадових осіб місцевого самоврядування спеціальної дисципліни 
духовно-ціннісного спрямування. ця дисципліна матиме не віровчительний, а куль-
туротворчий характер, що не суперечить конституції україни та нормативно-право-
вим актам українського законодавства. тому в цьому контексті виникає об’єктивна 
необхідність духовно-ціннісної підготовки фахівців за декількома напрямками. та-
кож важливими складовими є підготовка викладачів, слухачів і здобувачів наукових 
ступенів за духовно-ціннісними напрямками.

Нами запропоновано наступні три складові підготовки державних службовців у 
контексті духовно-ціннісного підходу:

1. підготовка викладачів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців шляхом запровадження освітньої дисципліни 
«духовно-ціннісні підходи та християнська етика в державному управлінні»;
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2. підготовка слухачів різних форм навчання та спеціальностей шляхом вивчення 
дисципліни «духовно-ціннісні підходи та християнська етика в державному управ-
лінні»;

3. підготовка тих, хто отримує науковий ступінь, засобами проведення занять ду-
ховно-ціннісного спрямування та та впровадження освітньої дисципліни «духовно-
ціннісні підходи та християнська етика в державному управлінні». 

метою такого нововведення має стати «становлення та розвиток особистісних ду-
ховно-ціннісних засад християнської етики». методологічною основою дисципліни 
мають стати принципи андрагогіки, що розглядають освіту в контексті життєвого 
шляху людини, виходять зі ставлення до особистості як до найвищої цінності сус-
пільного розвитку, спираються на індивідуальні особливості людини та розвивають 
її здатність працювати в команді. 

перша складова запропонованої системи – підготовка викладачів – передбачає 
проведення в системі підвищення кваліфікації викладачів академії спеціального на-
вчального курсу (раз на 3 роки) духовно-ціннісного спрямування. цей курс містити-
ме як теоретичну компоненту, так і практико-орієнтовану складову вивчення духо-
вного надбання.

значний акцент під час викладання цієї дисципліни зроблено на християнському 
підході, оскільки християнська культура – надзвичайно важлива частина світової та 
вітчизняної культури. знайомство з нею у вНз ґрунтується на знаннях, отриманих 
під час вивчення навчальних курсів із культурології, релігієзнавства, філософії, істо-
рії, етики, естетики та мистецтва. однак ці знання, утворюючи певну мозаїчність, не 
складаються в цілісну систему бачення християнської культури, не дають послідов-
ного уявлення про її зміст, мету, завдання, проблеми й досягнення. 

спецкурс належить до світоглядних дисциплін. проте він є принципово не ідеоло-
гічним і не віровчительним, а культурологічним, що відповідає статтям конституції 
україни про свободу совісті й про відокремлення школи від церкви. він сприяє розу-
мінню християнської культури як найвищого духовного піднесення в історії людства. 
Нагальна потреба у навчальній дисципліні такого змісту у вНз визначається своє-
рідністю загальнокультурної ситуації, що склалася в нашому суспільстві. для під-
тримки духовної безпеки в умовах поглиблення моральної кризи й дедалі зростаючої 
активізації різноманітних деструктивних організацій, які під прикриттям духовного 
«просвітництва» деморалізують суспільство, пропонуючи йому сурогати замість ви-
сокої культури, усвідомлюється необхідність предметного ознайомлення державних 
службовців із християнськими цінностями, під позитивним впливом яких протягом 
тисячоліття формувалася й розвивалася українська нація [3]. 

спецкурс розроблено в дусі традицій вітчизняної гуманітарної освіти, де історич-
но пов’язуються наука, філософія та богослов’я. така єдність раціонально-логічного, 
чуттєво-емоційного і вольового сприйняття позитивно впливає на розвиток цілісно-
го, масштабного, а не дискретного мислення. 

зміст курсу наближено до особистих інтересів сучасної особистості: творчих, 
морально-етичних, релігійних, правових тощо. основу активних форм навчання 
складає «смисловий діалог» викладача і слухача, що сприяє успішному засвоєнню 
навчального матеріалу. особливістю спецкурсу є те, що він доповнює цикл гума-
нітарних дисциплін і допомагає інтегрувати отримані впродовж навчання знання в 
єдину світоглядну систему. проблематика спецкурсу містить у собі виховний потен-
ціал, сприяє визначенню пріоритетних цінностей для українського загалу й окремої 
особистості. 

важливим є поєднання релігійних і світських підходів під час здіснення навчаль-
ної та виховної діяльності, а одна без іншої є неможливою, оскільки процес навчання 
дуже тісно пов’язаний із виховним процесом. як стверджує академік раН валерій 
локтіонов, «істинне моральне виховання існує лише в тісній і нерозривній єдності з 
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релігійною освітою і вихованням, і ні про будь-яке моральне виховання поза релігією 
не може бути і мови» [4]. 

Нами запропоновано таку приблизну структуру дисципліни з орієнтовною назвою 
«духовно-ціннісні підходи та християнська етика в державному управлінні».

метою навчальної дисципліни є формування нового, гуманістичного мислення, 
яке є умовою творення будь-якої культури, збагачення слухачів духовно-етичними 
знаннями, відродження життєстверджуючого мислення та набуття вчинкового до-
свіду на основі християнського віровчення, формування духовно-ціннісної позиції 
засобами християнського спадку. 

дисципліна «духовно-ціннісні підходи та християнська етика в державному 
управлінні» має міждисциплінарний характер, вона інтегрує відповідно до свого 
предмету знання з інших освітніх і наукових галузей, а саме історії україни, світової 
історії, богослов’я, релігієзнавства, української та світової культури й літератури та 
державного управління. 

орієнтовний тематичний план дисципліни:
1. християнська картина світу;
2. поняття, сутність і зміст християнської етики; духовність та духовні цінності;
3. 10 заповідей Божих – моральна основа життя людини та опора у професійній 

діяльності;
4. церква і держава; взаємодія церкви і держави у візантійській імперії; 
5. культурологічна практика християнства. 
додаткова лекція для викладачів – «Християнська педагогіка, її принципи та зна-

чення для світського навчального закладу». додаткова лекції для слухачів – «На-
вчальні заклади християнського духовно-богословського спрямування в україні та 
світі». додаткові лекції для здобувачів наукового ступеня – «Наука і релігія – єдність 
духу в союзі миру». 

запровадження цієї дисципліни в систему підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, науково-педагогічних працівників та слухачів надасть можливість формування 
якісно нової парадигми державної служби та державного управління на засадах 
духовно-ціннісних орієнтирів і на традиціях християнської культури засобами ви-
вчення культурологічного надбання християнства, яке органічно притаманне укра-
їнському народу. 

і в цьому контексті Національна академія державного управління при президен-
тові україни стане апріорним навчальним закладом з новітнім підходом до форму-
вання класу державних службовців, оскільки академія є головним закладом в сис-
темі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, а 
головним завданням академії є підготовка високопрофесійних, ініціативних, відпо-
відальних кадрів, здатних осучаснити діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, компетентно і відповідально виконувати управлінські 
функції, впроваджувати новітні соціальні технології. 

водночас варто зазначити, що професійна підготовка повинна гармонійно поєд-
нувати в собі і ціннісну підготовку, для здійснення якої Національна академія має всі 
необхідні ресурси: науково-педагогічні, матеріальні та інші, і може в цьому контексті 
проводити курси підвищення кваліфікації в ціннісному напрямку для різних дер-
жавних структур і навчальних закладів, не здійснюючи кардинальних інституційних 
перетворень. так, вона може співпрацювати з усією системою державної служби й 
такими її складовими, як Національне агентство з питань державної служби, терито-
ріальні органи Національного агентства з питань державної служби, обласні центри 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
[5]. співпраця з цими інституціями може бути акумульована в контексті цінної ком-
поненти навчання. 

Вікторія МаЛюСька
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Необхідність духовно-ціннісної підготовки пов’язана з тим, що суспільство, яке 
орієнтується на матеріальні блага та нехтує духовними цінностями, може себе зни-
щити. водночас дотримання й орієнтування на духовно-ціннісний підхід та христи-
янську етику, положення якої відображають адекватний стан існування суспільства 
та звертають увагу людини до вічних чеснот, сприятимуть гармонійному розвитку 
суспільства. 

висновки та перспективи подальших досліджень. дотримання духовних істин 
на основі християнської культури та етики допоможе ліквідувати й уникнути бага-
тьох проблем суспільства, які на сьогодні є тягарем і суспільним навантаженням. 
повернення до духовно-ціннісних орієнтирів повинно сприяти формуванню якісно 
нового типу людини – людини духовно-ціннісної – на основах християнської культу-
ри, цінності якої відображають загальнолюдські цінності вищого порядку. водночас 
залишаються актуальним подальші розвідки щодо практичних механізмів втілення 
принципів духовності в життя суспільства на всіх рівнях.
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Катерина меРКОТАН

АРХЕТИПИ ВЛАДИ І СУЧАСНА ДЕМОКРАТІЯ

Постановка проблеми. події, що відбуваються в україні почина-
ючи з листопада минулого року, змушують вкотре переосмислювати 
засади державності, політичного режиму, значення влади і грома-
дянського суспільства.

ситуація є настільки загостреною, що просто важко теоретично 
розмірковувати про майбутнє нашої держави та її територіальну 
цілісність. Натомість конче необхідно проаналізувати те, що стало-
ся, і спробувати окреслити подальші кроки виходу україни з кризи 
та налагодження нормального (стабільного) життя.

за нинішніх обставин українська держава має відповісти як на 
внутрішні, так і на зовнішні виклики часу. відповідь повинна бути 
однозначною, бо різні вагання, невизначеність або ж багатозначність 
сприятимуть руйнуванню державності аж до втрати незалежності. 

На жаль, такий невтішний сценарій не безпідставний. останні 
події свідчать про те, що випробування незалежності лише почи-
наються, причому в екстремальних умовах. Євромайдан і загибель 
понад 100 мирних осіб («Небесна сотня»); ганебна втеча колишньо-
го президента україни в. януковича; спочатку окупація, а згодом 
анексія криму російською Федерацією; масові заворушення в до-
нецьку, Харкові, луганську та інших містах східної україни – все 
це свідчить про слабкість незалежної української держави, про 
крихкість української демократії або, як влучно зазначив французь-
кий політолог ж. Бешлер, про «дефіцит демократії» [1]. зазвичай 
такий дефіцит виникає на тлі суперечності між ідеалом демократії 
та його втіленням у життя.

сьогодні вже не виникає сумнівів з приводу того, що вище-
зазначена суперечність на українських теренах потребує свого 
нагального вирішення. ідеали демократії безжалісно знищено, 
розстріляно на майдані. сувора буденність змушує переглянути 
так звані демократичні цінності та якнайшвидше вибудувати нову 
світоглядну (ціннісну) концепцію демократичного суспільства в 
україні. складність полягає в тому, щоб створити дієву демократію, 
а не формальну. останню маємо від 1996 року, тобто від ухвалення 
конституції україни часів незалежності. втім, реальність вияви-
лася далекою від конституційних норм. і не тому, що конституція 
україни є недосконалою, радше через її невиконання. 

задекларовані демократичні цінності – це лише можливість 
демократії, а не сама демократія. свого часу в. вільсон (президент 
сШа 1913–1921 рр.) метафорично зауважив: «якщо мужик може 
стати королем, не думай, що в королівстві вже демократія». у та-
кий спосіб лауреат Нобелівської премії миру прагнув підкреслити 
важливість формування демократичних традицій, культури демо-
кратичного управління, зрештою демократичних цінностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. для україни про-
блема демократії була і залишається досить актуальною, так 
само як і демократичні моделі політичної поведінки, політичної 
участі, політичної культури. Більш того, державна влада (як еле-
мент демократії) не є механічною сукупністю народних обранців, 
інституцій та процедур державного управління. Без ціннісної 
складової, без політичних традицій демократія залишається теоре-
тичною конструкцією, далекою від політичної реальності.

катерина МЕРкОТаН
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саме тому в сучасному політичному дискурсі з’являються численні моделі 
демократії (ліберальна, консенсусна, партиципативна, плюралістична, консолідована, 
інформаційна, електронна, імітаційна тощо). усі вони вказують на ті чи інші труднощі 
у розвитку демократичних процесів. про це свідчать дослідження зарубіжних і 
вітчизняних науковців (р. даль, р. далтон, дж. сарторі, Ф. Шміттер, т. карозерс, к. 
джанда, а. лейпхарт, л. даймонд, м. паренті, п. лемьє, а. ковлер, л. сморгунов, 
м. ільїн, Ф. рудич, м. головатий, с. телешун, е. афонін, в. Бортніков, Н. латигіна, 
о Фісун та ін.).

з методологічної точки зору кожна з вищезаначених моделей розкриває окремі 
ознаки та особливості демократичного розвитку і не може слугувати для пояснення 
демократії як цілісного явища. тому виникає проблема теоретичного інструментарію 
для дослідження демократії як політологічної категорії. скажімо, важко аналізувати 
так звану «гібридну демократію» (якою, власне, є україна), використовуючи 
лише ознаки, притаманні демократії. у такий спосіб поза увагою залишаються 
недемократичні (авторитарні) процеси. зокрема, використання адміністративного 
ресурсу на виборах, корупція в органах влади, недотримання прав і свобод громадян 
є ознакою радше гібридності, ніж демократичності політичного режиму. 

Натомість демократія покликана створювати умови для розвитку свободи і 
конкуренції в усіх сферах та для всіх учасників суспільного життя. досягнення цієї 
мети залежить від внутрішніх і зовнішніх обставин розвитку політичних процесів, 
політичних сил, особливостей політичної поведінки, політичного досвіду, політичної 
конкуренції тощо. 

метою статті є розкриття проблем влади та демократії в сучасній україні на 
підставі аналізу передвиборчих іміджів кандидатів у президенти україни 2014 р.

виклад основного матеріалу. останнім часом демократична практика демон-
струє надмірну вимогливість до дотримання політичних процедур, тим самим дещо 
зменшуючи значення політичної мотивації. це не завжди дозволяє належним чином 
спрогнозувати напрямок розвитку демократичних процесів. за влучним висловом 
американського політолога а. пшеворського, така демократія окреслюється як «ви-
значеність процедур за невизначеності кінцевих результатів» [2].

слід зазначити, що рівень «невизначеності» української демократії є досить висо-
ким, а отже досить небезпечним для подальшого її розвитку. як ніколи актуальною 
є проблема суспільного договору та переведення у правове поле (інституціоналіза-
ція) процедур щодо врегулювання конфліктів і забезпечення відносної стабільності 
політичної системи. однак, ураховуючи право всіх громадян на участь в ухваленні 
державних рішень, їх наслідки (результати виборів, засоби впливу влади на громад-
ськість і громадськості на владу тощо) часом є непередбачуваними. 

таким чином, в умовах демократії конкуренція є обмеженою, а визначеність по-
літичних процедур поєднується з невизначеністю результатів. у невизначеності ре-
зультатів криється основна функціональна слабкість демократії − відсутність дієвих 
механізмів, що запобігають приходу до влади авторитарних і тоталітарних угрупу-
вань. водночас зменшити ризики поширення авторитаризму видається можливим 
через дотримання демократичних процедур всіма учасниками політичного процесу.

зрозуміло, що це така собі декларація на всі часи. втім, країни з тривалою іс-
торією демократичних традицій (сШа, західноєвропейські країни) демонструють 
зразки дієвої демократії. йдеться, насамперед, про ефективні засоби взаємодії влади 
і громадянського суспільства, що уможливлює зменшення ризиків невизначеності 
демократії.

останнім часом популярними стали дослідження щодо визначення демократич-
них рейтингів, індексів демократії тощо. зважаючи на повторюваність таких дослі-
джень і на авторитетність дослідницьких організацій, вироблені критерії демокра-
тичності можуть слугувати суттєвим підґрунтям для визначення рівня демократії та 
виявлення проблем демократичного розвитку. 

Kateryna  MERKOTAN
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зокрема, компанія «The Economist Intelligence Unit» (аналітичний підрозділ бри-
танського журналу «Economist») досліджує індекс демократії, використовуючи п’ять 
критеріїв демократизації, а саме рівень електоральних процесів і плюралізму, функ-
ціонування урядів, політичної участі, політичної культури та дотримання громадян-
ських свобод [3]. таке поєднання сутнісних ознак демократії дозволяє виявити рівень 
готовності громадянського суспільства та держави до демократичних перетворень, 
їх індивідуального та колективного сприйняття. Більш того, стає зрозумілою взаємо-
залежність політичних, економічних, правових та інших процесів, що уможливлює 
створення якісних прогностичних моделей розвитку демократії [4, с. 120].

відома міжнародна неурядова організація «дім свободи» (Freedom house – Fh) 
досліджує демократію за сімома критеріями: електоральний процес, громадянське 
суспільство, незалежні змі, демократичний уряд, демократична місцева влада, неза-
лежне правосуддя, рівень корупції. згідно з вищезазначеними критеріями Fh рівень 
демократії в україні 2012 року складав 4,86 за семибальною шкалою (1 – найвищий 
рівень, 7 – найнижчий рівень демократії) [5]. за результатами дослідження «Freedom 
in the World» [6] ситуація в україні 2013 року зі зрозумілих причин виглядає до-
сить песимістично. по-перше, україна визначається як частково вільна держава; по-
друге, показники рівня демократії знижуються (політичні права – 4, громадянські 
свободи – 3); по-третє, відзначається тенденція негативних змін; по-четверте, украї-
на оцінюється міжнародними експертами лише як електоральна демократія.

видається, що україна все ще на порозі демократичних змін. власне «двері» де-
мократії давно відчинено, от тільки україна почувається за ними не досить впевнено. 
та й сама демократія по-українськи − це лише бодриярівський симулякр, імітація 
форми, позбавленої змісту. 

На початку 1990-х рр. майбутнє україни виглядало досить оптимістично. украї-
на мала реальні шанси створити нову, насправді демократичну державу. Натомість 
отримала демократичний симулякр. маємо формальні ознаки демократичності, що, 
на жаль, не перетворилися на атрибути демократії. парламент, виборча система, ба-
гатопартійність, інститут громадянського суспільства – все це існує понад 20 років, 
а демократія, як і раніше, залишається у зародковому стані. Більш того, нинішня, 
навіть формальна демократія під великою загрозою. 

отже, тривалість демократичного симулякра є обмеженою. яскравим доказом 
цього стали трагічні події в різних регіонах україни внаслідок загострення супер-
ечностей між владою і громадянським суспільством. у результаті країна залишилася 
на деякий час без влади і стала мішенню для зовнішніх загарбників.

Чому ж влада, а саме президент україни віктор янукович, виявилися теж симу-
лякром? важливо зрозуміти, що спровокувало таку поведінку глави держави. Чи це 
окремий випадок, чи симптом недозрілого демократичного правління?

власне відповідь на ці питання не лежить на поверхні. її варто шукати в глибин-
них пластах людської психіки на рівні колективного несвідомого. саме там можна 
знайти прообрази сучасної влади, наділеної сакральними рисами. йдеться про так 
звані архетипи влади, які дозволять зрозуміти поведінку діючих українських полі-
тиків. 

архетипи, або «первинні моделі» (к. Юнг) спонукають людей до певного сприй-
няття і переживання певних подій. Насамперед це сприятливі фактори, під впливом 
яких люди реалізують універсальні моделі в своїй власній поведінці. уродженою є 
лише тенденція реагувати емоційно на конкретні ситуації, скажімо, на народження 
чи смерть, на зраду, любов чи ненависть тощо. у кожному разі архетипна поведінка 
завжди означається емоційно (позитивно чи негативно). Натомість рівень емоційно-
го переживання виштовхує колективне несвідоме з надр людського досвіду і актуалі-
зує його в свідомості окремої особистості.

у сучасному політичному просторі використання архетипів стало досить пошире-
ним явищем. На сьогодні деякі сфери політичного життя, а саме політичний консал-
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тинг, політичний маркетинг, політичний брендинг, вже важко уявити без так званого 
«архетипного» інструментарію, адже для конструювання політичної реальності ар-
хетип як символічна форма буття є найпереконливішим засобом впливу на суспільну 
свідомість. у разі вмілого поєднання з вдало створеним політичним міфом архетипи 
вмонтовуються у сучасну політику і стають дієвим аргументом, зокрема у форму-
ванні іміджу політичного лідера. Найбільшої ваги архетип як політична технологія 
набуває під час виборчих кампаній, особливо президентських. 

Насамперед кандидати у президенти, а потім і вибраний президент охоче викорис-
товують архетип героя, наповнюючи його позитивним змістом. власне героїзм – це 
людська якість, що мотивує політичних лідерів і владу в цілому. герой є архетипним 
образом, який сприймається як своєрідна форма персоніфікації сакрального світу. 
архетип героя, втілений у політичному міфі, стає ідеальним образом світу політи-
ки. теоретичне підтвердження вищезазначеного знаходимо в працях м. вінока, м. 
озуф, а. труайя, д. Бурстина, Б. майрофа та ін.

На підставі описаних к. Юнгом архетипів (аніма, анімус, персона, тінь, мудрець, 
самість та ін.) можна виокремити архетипи української влади як певні символи 
українського політикуму. Не останню роль у цьому процесі відіграють особистос-
ті народних депутатів та президентів незалежної україни. усі вони охоче, свідомо 
чи несвідомо, використовували, зокрема, архетип героя для створення нової моделі 
українського буття. власне схема героїчного міфу виступає певною матрицею полі-
тичного дискурсу так званої «оновленої» україни.

загалом героїзм як модель колективного несвідомого набуває особливого значен-
ня на перехідних етапах розвитку країни. зважаючи на тривалий перехідний пері-
од до незалежності (що не закінчився), в україні набувають популярності політичні 
міфи, головними персонажами яких стають герої різного ґатунку: спасителі, творці, 
месії та ін. кожен з них є уособленням символічного світу політики, здебільшого 
відірваного від реального життя. однак за допомогою певних міфологем політик 
(або політтехнолог) вибудовує алгоритм політичної поведінки за зразком дії богів і 
героїв, а саме відтворення героїчного архетипу легітимізує діяльність того чи іншого 
політика. отже, підтверджується концепція видатного дослідника міфів м. еліаде 
про ритуальність людської діяльності. політика є яскравим прикладом ритуальнос-
ті, принесення себе в жертву заради майбутнього. Щоправда, жертвами здебільшого 
стають пересічні громадяни...

кожний президент україни, починаючи з л. кравчука і закінчуючи в. янукови-
чем, намагався стати «пророком» у своїй державі, великим реформатором, власне 
героєм. про це свідчать масштабність і пафосність їхніх передвиборчих програм. 
Нині, аналізуючи зазначені документи1, не виникає сумнівів щодо їх перебільше-
ності, а отже невідповідності реальності задекларованим обіцянкам. при цьому ті ж 
самі обіцянки повторювалися від виборів до виборів, а у міжвиборчий період пре-
зиденти чомусь про них забували. 

1991 року л. кравчук уперше пообіцяв громадянам україни створити міцну еко-
номічну державу, «ефективну систему працевлаштування, непрацездатним − соці-
альний захист і допомогу з боку держави», відродити українське село, інтегруватися 
в європейський і світовий економічний простір тощо.

л. кучма продовжував обіцяти краще життя в україні протягом двох наступних 
президентських каденцій (1994–2004 рр.). як не дивно, але кучмівські обіцянки не 
дуже відрізнялися від кравчуківських. зокрема, передвиборча програма 1999 року 
містить уже знайомі розділи: «за ефективну владу», «збудуємо соціально відпові-
дальну державу», «до економіки добробуту», «у злагоді зі світом». знову читаємо 
про «надійні гарантії для тих, хто працює», про «адресну допомогу для соціально 
незахищених», про нові можливості для українського села. 

1передвиборчі програми взято з офіційного веб-серверу центральної виборчої комісії – 
www.cvk.gov.ua
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Щоправда, в останньому розділі програми л. кучми з’являється теза про «страте-
гічне партнерство з росією». однак навряд чи можна встановити прямий причинно-
наслідковий зв’язок між програмовим положенням другого президента україни та 
теперішньою окупацією росії українських територій.

але так званий «героїзм» (читай – маніпулювання суспільною свідомістю) пер-
шого і другого президента україни – це лише «розминка» у порівнянні з діяльністю 
в. Ющенка і в. януковича. їх дорогу до влади прокладено за допомогою не лише 
архетипу героя, але і трікстера та «архетипів трансформації». це означає, що ви-
користовуються більш витончені засоби маніпулювання виборцями, але незмінною 
залишається мета – здобути владу. укотре читаємо про створення нових робочих 
місць (в. Ющенко обіцяв їх аж п’ять мільйонів), про сильну економіку (у в. яну-
ковича вона окреслюється як дієва інвестиційно-інноваційна модель розвитку), про 
забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм (в. Ющенко) та за-
провадження європейських стандартів соціального захисту (в. янукович), про владу, 
яка працюватиме для людей, про розширення права і зміцнення фінансової бази для 
ефективного самоврядування (в. Ющенко) і про розширення повноважень місцевих 
рад, максимальне усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку 
територіальних громад (в. янукович). 

і вже просто обов’язок кожного наступного президента – кілька тез про українське 
село. обіцянки в. Ющенка торкалися продажу землі для тих, хто на ній працює, 
кардинального підвищення рівня доходів селян, гарантування справедливих заку-
півельних цін на сільгосппродукцію, відновлення роботи шкіл, клубів, фельдшер-
сько-акушерських пунктів у кожному селі тощо. у свою чергу, в. янукович обіцяв 
зреалізувати національну програму відродження українського села з юридичною 
гарантією захисту земельних паїв, із своєчасною виплатою державних дотацій ві-
тчизняним сільгоспвиробникам і компенсацією відсотків за кредитами інвесторам 
сільгосппроектів тощо.

як бачимо, архетип героя в руках українських можновладців – це радше «про-
рок», «месія», «трибун». загалом це певний символічний феномен, певний взірець, 
якого зазвичай не існує в реальному житті. тим не менш, політики створюють міфи 
про лідера-героя, а громадяни залюбки сприймають цю казку, бо їм хочеться вірити 
у світле майбутнє. 

отже, архетипи влади структурно відтворюють героїчні зразки колективного не-
свідомого, при цьому архетип героя символічно відтворює український досвід змі-
ни політичної влади. власне українська політична культура і досі утверджується за 
рахунок так званих героїчних епосів. і дарма, що сучасні «герої» вже не наділені 
магічною силою прометея чи геракла (як у к. Юнга), а здебільшого використовують 
силу грошей, підкупу, психологічного тиску тощо.

як правило, шлях до влади є тернистим. Щоб легше подолати «тернові зарослі» 
політики створюють свої героїчні легенди. свого часу дж. кемпбелл проаналізував 
типовий шлях героя, використовуючи поняття мономіфу [7]. герой змушений щора-
зу привертати до себе увагу. для цього завжди під рукою у нього набір певних сим-
волів і ритуалів, що демонструють його велич і тріумфальний поступ задля спасіння 
людства. зазвичай символіку подорожі героя спрямовано на створення так званого 
національного міфу, який буде покладено в основу програми дій (у разі перемоги на 
президентських чи парламентських виборах). істотним стає ритуальне доповнення 
подорожі, а саме героїчний обряд переходу з існуючої політичної реальності у ново-
створену символічну реальність новим героєм (читай – новим президентом, новим 
парламентом, новим урядом). 

слід підкреслити, що вищезгаданий дж. кемпбелл детально описав алгоритм 
становлення та діяльності героя (вихід, ініціація, повернення). за допомогою цього 
алгоритму можна простежити і зрозуміти, якою була мотивація того чи іншого по-
літика, а також (що найважливіше) спрогнозувати його подальшу поведінку. аналі-
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зуючи, наприклад, «героїчну поведінку» президента україни в. януковича, одразу 
відтворюється в пам’яті зміст «тисячоликого героя». На «виході» – «поклик до ман-
дрівок та пригод», подолання перших перешкод. пригадуємо, що життєвий шлях в. 
януковича розпочинався з неприємних пригод і тюремного досвіду. його «ініціація» 
як «шлях випробувань» аж до «винагороди наприкінці шляху» – це дорога до пре-
зидентства. згідно з дж. кемпбеллом, останній етап героїчного шляху – повернення, 
де одним з епізодів стає «чарівна втеча». втеча януковича була не такою чарівною, і 
взагалі не такою, як описав її автор «тисячоликого героя». 

разом з тим, симптоми «геройства» в. януковича не є досить унікальними. вони 
давно описані відомими дослідниками архетипів та міфів. зокрема, той самий дж. 
кемпбелл, описуючи повернення героя, наголошує на ймовірності його відмови від 
виконання своїх обов’язків. свідомо відходячи від змісту, закладеного кемпбел-
лом, наводжу ще одну його цитату, начебто списану з останніх днів президентства 
в. януковича: «якщо трофей був здобутий всупереч волі стражників скарбів, або ж 
бажанню героя повернутися у світ протистоять боги чи демони, тоді остання стадія 
міфологічного кола перетворюється на живу, здебільшого комічну погоню. втеча об-
ростає подробицями – всілякими чудесами магічних перепон та вивертів» [7, с. 122]. 
якби не знати, що «тисячоликий герой» був написаний у 1949 році, то може склас-
тися враження, що дж. кемпбелл був особисто знайомий з в. януковичем, бо так 
яскраво і влучно описав його втечу з україни...

власне на прикладі політичної діяльності в. януковича спостерігаємо дію спо-
твореного архетипу самості. к. Юнг вважав справжньою психічною катастрофою 
випадки, коли его асимілюється самістю. Більш того, «якщо его на певний час по-
трапляє під контроль несвідомих факторів, його адаптація порушується, і відкрива-
ється шлях для різних випадковостей» [8, с. 15]. гіпертрофована самість починає 
шукати вихід через квазісвідомі вчинки політичного діяча. герой перетворюється на 
антигероя, тобто архетип тіні або трікстера, злого двійника героя (за класифікацією 
архетипів к. Юнга). втім, поодинокі перетворення не є уособленням суспільного зла, 
зважаючи на дуальний характер світу в цілому й архетипів зокрема. зрештою, по-
літичний світ є найяскравішим прикладом співіснування суперечливих начал, як-то 
влада і опозиція, демократи і консерватори, друзі й вороги тощо.

загалом проблема полягає не в тому, що політики використовують різні архетипи 
для створення свого іміджу, а в тому, що використовують їх з маніпулятивною метою. 
одягнувши ту чи іншу «персональну» маску, політик видозмінює свій суспільний 
портрет відповідно до суспільних вимог. за к. Юнгом, «персона» повинна справля-
ти враження на інших або приховувати від інших справжню сутність особистості. 
однак якщо цей архетип (персона) абсолютизується, то людина (в нашому випадку 
– політик) зосереджується зазвичай лише на одній ролі (влада) і відчужується від 
суспільства, створюючи свій власний символічний світ політики.

за таких обставин йдеться вже не про владу, а лише про архетипи влади, а точніше 
про архетипний брендинг [9]. власне архетипи використовуються як універсальні 
матриці для конструювання політичної реальності та сприйняття політичного това-
ру. у результаті політична комунікація теж набуває ознак символічності, громадяни 
спілкуються вже не з політиками, а з політичними брендами. зрозуміло, що в такій 
ситуації найефективнішим стає використання архетипу героя. Натомість сутність 
влади теж спотворюється, її символічність невблаганно наближується до симуля-
кричності.

висновки та подальші напрями наукових досліджень. підсумовуючи викла-
дене, варто підкреслити нагальну потребу формування в україні справжньої влади 
та демократії. криваві події в східних та південних областях є найпереконливішим 
свідченням того, що час симулякрів минув, що необхідно діяти швидко й рішуче. 
зрозуміло, що не вдасться за короткий термін створити дієву владу та сформувати де-
мократичне суспільство. однак важливо розпочати процес демократичних перетво-
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рень, не зупиняючись на формальних засадах, а йдучи далі, втілюючи задекларовані 
демократичні цінності в життя. це потрібно самій україні, а ще більше тим, у кого 
залишилися певні сумніви щодо цілісності та незалежності української держави. 
зрештою, щоб кожен громадянин україни зміг сказати, як колись далекоглядно за-
значив у своїй передвиборчій програмі л. кучма: «ми вистояли. україна відбулася. 
відтепер − назавжди».
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ІМПЕРАТИВИ І МАКСИМИ ЛЕГІТИМНОСТІ 
АВТОРИТЕТУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

КЕРІВНИКА ЯК АРХЕТИПИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Постановка проблеми. Новітні тенденції сучасного суспільного 

розвитку окреслюються суттєвими змінами, які зазнають теорія 
держави і практика державного управління. усе впевненіше 
в суспільстві укорінюються раціональність та гуманістична 
аргументація державно-управлінської діяльності. своєрідним є те, 
що державотворчий процес в україні відбувається на тлі переходу 
від колоніального статусу до самостійності у визначенні держав-
них пріоритетів політичного, соціально-економічного та культур-
ного життя. однак ані політика, ані економіка, ані технологія чи 
будь-який технологічний бік цивілізації або її культури не можуть 
змагатися з рівнем фундаментальності й відносної сталості, яки-
ми характеризуються психіка та психологія соціального суб’єкта. 
інакше кажучи, успіх нинішніх суспільних реформ лежить у 
площині відносин, що складаються між матеріальним та ідеальним, 
зовнішнім і внутрішнім, психічним і соціальним у людській 
природі, а конфлікти, що супроводжують суспільні перетворення 
та реалізацію державно-політичних рішень, зосереджуються пере-
важно у психокультурі політико-управлінської еліти та українського 
загалу [1]. відповідно виникає можливість розширення поглядів на 
процес державотворення завдяки тим чи іншим архетипам, що вка-
зують на глибинний рівень сприйняття цього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. дослідженням 
архетипів займалися е. дюркгейм, л. леві-Брюль, к. леві-стросс, 
к.г. Юнг, в. пропп, е. тайлор, дж. Фрезер і м. еліаде. дослідженню 
архетипів у вітчизняному науковому дискурсі приділяють знач-
ну увагу е. афонін, л. Бурлачук, о. донченко, с. кримський, а. 
мартинов, Ю. романенко та ін. тож, урахування архетипності 
соціального життя дозволяє сформулювати обґрунтовані прогно-
зи і надає можливість адекватної оцінки визначних подій у житті 
суспільства та поведінки людини.

метою статті є розкриття імперативів і максим легітимності 
авторитету сучасного українського керівника як архетипів держа-
вотворення. 

виклад основного матеріалу. авторитет керівника в органах 
державної влади має вибудовуватися на його обов’язку виконува-
ти не лише посадові функції, а і моральні, несучи за них особи-
сту відповідальність. відомо, що мораль і моральність досліджує 
найдавніша філософська дисципліна етика, до проблем якої в різні 
часи зверталися аристотель, спіноза, кант, маркс та ін. переду-
мовою для розуміння проблеми імперативів і максим легітимності 
авторитету сучасного керівника слугує концептуальне положення 
філософії і. канта про те, що в усвідомленні значущості практики 
має втілюватися розумна поведінка людини. оскільки нині влада 
як сила чинить суттєвий вплив на соціальні та політичні дії, має 
змінитися роль моралі, яка повинна відповідати причинному виміру 
її дії. 

у практичній філософії і. канта основні тенденції 
новоєвропейської етики, а саме утвердження автономії люди-
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ни і раціональне обґрунтування моралі, досягли найбільшого розвитку. учений 
з найбільшою повнотою і послідовністю висловив принцип, що свобода і розум є 
неодмінними передумовами моральності особи. за і кантом, мораль є своєрідним за-
собом примусу до вчинків – через повинності, специфічним виразом якого є мораль-
ний закон у формі імперативу (лат. imperativus  – вимога, наказ, закон; загальнозначу-
щий припис), в протилежність особистому принципу – максимі (максима – правило, 
що виражає повинність, об’єктивний примус чинити так, а не інакше) [2]. 

і. кант вважає, що імперативи виражаються через обов’язки, однак характер їх 
вказівок може бути різним. так, одні вчинки здійснюються заради досягнення певно-
го практичного результату, а інші є цінними і значущими самі по собі, безвідносно до 
будь-якої практичної мети. отже, визначаються два типи імперативів – гіпотетичні 
та категоричні. усі імперативи, хоча і по різному, спрямовують людину до блага, 
орієнтуючи її на якусь можливу мету – це «технічні правила вміння», або справжню 
мету – це «прагматичні поради розсудливості». категоричний імператив виражає 
безумовну, неухильну повинність, він встановлює форму й принципи, яких треба до-
тримуватись у поведінці. учений стверджує, що максими – це наближені до ситуації 
більш або менш тривіальні правила поведінки відповідно до яких вибудовується зви-
чайна практика індивіда [3, c. 244–245]. 

отже, категоричний/моральний імператив – це сукупність загальнолюдських 
моральних принципів, що безумовно регулюють і обмежують поведінку та дії всіх 
людей, а максими регулюють повсякденну поведінку людей. інакше кажучи, мак-
сими – це способи вирішення конфліктів. максима є моральною, якщо вона узгод-
жена з моральним законом і визначається людиною на підставі усвідомлення нею 
морального обов’язку. людина повинна прагнути до того, щоб максима її вчинку 
могла стати частиною загального законодавства, і вона була б здатна узгоджувати 
свої індивідуальні максими з моральним законом. тож, до будь-яких максим можна 
підходити з позицій блага і з позицій справедливості. останнє стосується морально-
го питання, однак воно має обмежений сенс, оскільки результат такого морального 
роздуму не відділяється від особистої перспективи того чи іншого індивіда.

особливістю категоричного імперативу є те, що він не орієнтує на будь-яку мету, 
але вимагає від людини певної поведінки. цей моральний закон базується на трьох 
принципах, де перший стверджує необхідність узгодження індивідуальної максими 
із загальним законодавством: «дій так, щоб максима твоєї волі в будь-який час мог-
ла стати принципом загального законодавства» [3, с. 250]. очевидно, що у цьому 
принципі знаходить відображення універсальний характер морального закону, суттю 
якого є утвердження людиною правила, яке стає «загальним законом природи».

другий практичний принцип привносить в дію категоричного імперативу певні 
обмеження. людина не має права утверджувати як загальні, так і будь-які інші 
правила, тому в усіх своїх діях вона повинна керуватися наступним імперативом: 
«дій так, щоб ти завжди використовував людство і в своїй особі, і в особі будь-якої 
іншої людини лише як мету, але ніколи як засіб» [3, c. 156]. отже, обмеження, які 
накладає на дії цей принцип, є, за своєю суттю, досить змістовним. так, наприклад, 
послідовного діючий правитель, готовий надати сваволі ознак загальності – сильний 
завжди правий, рано чи пізно суперечитемиме сам собі. загальність не є єдиною 
якістю моральності вчинку, оскільки моральний вчинок – це ще і змістовні визна-
чення, тому він повинен орієнтуватись на людину як таку, безвідносно до будь-яких 
зовнішніх обставин або характеристик. 

третій практичний принцип задає характер категоричного закону і статус влади. 
утверджуючи якусь максиму як загальну, людина вважає її органічною частиною за-
гального законодавства. тому моральна воля проявляє себе не лише як законодавча, 
але і така, що підкоряється закону. цю думку і. кант закріплює наступним висловом: 
влада «не просто повинна бути підпорядкована закону, а підпорядкована йому так, 
щоб вона виглядала творцем цього закону» [3, c. 159]. вочевидь цей принцип указує 
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на автономію влади, яка міститься в уявленні про безумовність обов’язку: оскільки 
він не обумовлюється жодними зовнішніми чинниками, остільки і влада, проявляю-
чи себе через обов’язок не може залежати від якогось інтересу.

таким чином, проголосивши пріоритет практичного розуму, і. кант характеризує 
людину як суб’єкта, який має нести відповідальність за свої дії, а сама відповідальність 
є основою статусу людини як істоти духовної.

зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, зумовили необхідність 
змін традиційних етичних систем, коли має бути створена нова етика – етика 
відповідальності. цей імператив відповідає новому типу дій, які мають демонструва-
ти керівники в органах державної влади. узяття керівниками на себе відповідальності 
забезпечує надійність та оптимальність соціальної комунікації. крім цього, 
відповідальність може вирішити проблему передбачуваності в управлінні державою. 
водночас відповідальність – це і механізм контролю за керівництвом, який надає 
можливість запобігти бездіяльності та бажанню розширити свої повноваження.

як відомо, одним із показників ефективності політичної влади є її легітимність 
(від лат. «legitimus», «legitima», «legitimum» – законний, правомірний, юридичний, 
правовий). однак у такому трактування цей термін може застосовуватись як синонім 
поняття «легальний» – власне законний. інакше кажучи, це поняття є опозиційним по-
ложенню про легітимність за моральними категоріями виправдання влади, оскільки 
легальність влади – це її нормативно-правова законність, закріплена у державних 
документах. тож, легітимність не зводиться до визнання права, а є процесом із засто-
суванням способу, завдяки якому влада отримує виправдання. легітимність означає 
згоду народу з владою, коли він добровільно визнає її право ухвалювати рішення, 
які повинні виконуватися. отже, будь-яка легітимна влада – форма політичного 
правління, за допомогою якої керівники успішно зберігають претензію на те, що 
вони управляють за правом відповідно до закону чи традиції, підтверджують свій 
авторитет, доводячи населенню, що саме вони найбільшою мірою відповідають його 
інтересам. специфікою легітимного авторитету є те, що цей феномен забезпечує осо-
бливу конфіденційність – довірливість владних відносин, їх визнання й узгодженість.

м. вебер у праці «господарство і суспільство» (опублікована у 1922 р.), визначає 
три «ідеальні типи» легітимності влади, наголошуючи, що поняття «легітимна вла-
да» й «авторитет» – синоніми. учений вводить у соціологію поняття «визнання» і 
перетворює його на категорію «орієнтація на іншого», що виявилося визначальним 
моментом соціальної дії. сучасне суспільство, приймаючи правила легітимації влади, 
передбачає можливість різного розуміння її сенсів, де кожен з них може бути соціально 
визнаним, що означає – цінним та авторитетним. тому легімітація – це не властивість 
соціального ладу, а властивість певного уявлення та визнання влади. інакше кажучи, 
легітимна влада – це така влада, яка визнається тими, хто їй підкорюється, за раху-
нок надання їй бонусу, винагороди у формі довіри. вочевидь довіра є основополож-
ною у понятті «легітимність», виступаючи індикатором моральності стосунків між 
керівником і підлеглими, що базується на вірі, відповідальності, чесності, надійності 
та авторитетності. водночас показником авторитетності керівників органів державної 
влади сучасного суспільства також визнається довіра. інакше кажучи, рівень довіри 
до влади є показником її авторитету. 

авторитетні стосунки є одним із головних фундаментів людських стосунків, 
оскільки у будь-якій взаємодії беруть участь не безіменні виконавці соціальних «ро-
лей», а суб’єктивно стурбовані особи, поведінка яких значною мірою містить харак-
тер вчинків. ця думка знаходить своє повне співзвуччя з ідеєю к. Юнга про те, що 
«психічне – це велика сила, яка в багато разів перевершує усі сили на світі» [4, с. 
384].

загальновідомо, що людина – найскладніша істота, регуляція діяльності якої 
здійснюється на багатьох рівнях. при цьому люди вважають, що здатні пояснити свої 
дії у різноманітних ситуаціях, а також контролювати своє ставлення до тих чи інших 
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соціальних об’єктів. проте вченими доведено, що не завжди результат, втілений в 
образ, стосунки та поведінку людей, може бути розтлумачений раціонально. доволі 
часто залишається неможливим передбачити дії людей, часто-густо вони діють 
незрозуміло з точки зору елементарної логіки й раціональності. перебіг і розвиток 
політичних та соціальних перетворень, що існують сьогодні в українській державі, 
призводять до того, що дедалі більше людей проявляє цікавість до осіб, які стоять 
біля керма влади, й замислюється над тим, як обрати таке керівництво, яке змогло б 
покращити стан справ у суспільстві, краще виконувати повноваження, які на нього 
покладаються, тобто діяльність політиків має сприяти розвитку їх авторитету. по-
треба в авторитеті – це потреба в постійному розумінні й оцінці соціумом суспільних 
процесів. отже, йдеться про окремих осіб або групу осіб, що внаслідок обрання чи 
призначення займають перші позиції у політичній організації суспільства, яким 
довіряють, які несуть відповідальність за ухвалення політичних рішень. тож, автори-
тет є соціальним феноменом, закладеним у відносинах владарювання – підкорення, 
що надає право припустити участь у процесі державотворення архетипів як концен-
трату усього людського досвіду, що живе в кожному з нас сьогодні. 

одержати підтвердження зазначеного можна, звернувшись до результатів опиту-
вання, проведеного центром «соціальний моніторинг» та українським інститутом 
соціальних досліджень ім. олександра яременка у березні 2012 р. та у квітні 2013 р. 
те, що воно здійснювалося двічі, дозволяє порівняти результати опитування стосов-
но рівня довіри до політичних діячів. опитуваним було запропоновано відповісти на 
запитання щодо міри довіри до кожного з названих політичних діячів. якщо ж ім’я 
якогось із політиків їм було невідоме, пропонувалося сказати про це. порівнявши 
результати опитування, можна констатувати, що переважна більшість населення не 
довіряло провідним політичним керівникам, що представляли як опозицію, так і вла-
ду. рівень довіри населення до діючого на той час президента україни в. януковича 
майже не змінився: у 2012 р. – 30,9 %, у 2013 р. – 30,8 %; щодо лідера партії «Фронт 
змін» а. яценюка показник трохи зменшився: у 2013 р. – 33,3 %, тоді як у 2012 р. 
він відповідав цифрі 33,9 %. в. кличку довіряла майже половина опитаних: 47,0 у 
2012 р. і 48,5 % у 2013 р. однак найвищим є показник довіри до Ю. луценка, лідера 
опозиційного громадського руху – 63,9 % [5]. 

цілком природно постає питання щодо причин недовіри до більшості політичних 
діячів. як уже зазначалося, події майдану 2004 року продемонстрували прагнення 
українського народу до об’єднання. люди, втомлені від бюрократії та неефективних 
керівників, почали шукати нових. проте, як відомо, керівники майдану не виправ-
дали довіру народу, надану їм як бонус, свої обіцянки не виконали, незважаючи на 
«параліч» опозиції. Напевно, цю ситуацію можна пояснити двома факторами. по-
перше учасники «помаранчевої революції» розраховували на повну відданість і 
жертовність керівників у виправданні й виконанні ідей «майдану». однак, отримав-
ши кредит довіри, або кредит легітимності під чесне слово, вони не втримали його 
і не понесли відповідальність за невиправдану довіру, що закарбувалося в пам’яті 
народу. довіра як імператив легітимності авторитету формується «не словом, а спра-
вою», тому не треба говорить про чесність, а просто необхідно діяти чесно, однак 
очевидно, що це не просто. 

відповідно до зазначеного виникає ще декілька запитань: по-перше, чому так 
коротко проявилася самоорганізація громади; по-друге, чому так і не з’явився ав-
торитетний керівник. Напевно, українське суспільство більше орієнтувалося на 
традиційність та універсальність, ніж на сучасність. така позиція проявляється у 
бажанні «твердої» руки або героя, який вирішить проблеми і захистить від негараздів. 
однак за таких обставин громадяни втрачають залишки відповідальності за свою 
діяльність, не можуть «виростити» авторитетного керівника. 

Наведені вище умовиводи знаходять своє підтвердження у результатах дослідження 
«український характер», проведеного центром соціальних досліджень у березні 
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2011 р. виявлено, що на символи успіху, пов’язані з професійною діяльністю, вка-
зало менше третини опитаних. в ієрархії атрибутів життєвого успіху пріоритетними 
виявились символи благополуччя, безпосередньо пов’язані з приватним життям 
(матеріальний добробут – 74 %). слід наголосити на невідповідності високого зна-
чення, яке респонденти надають матеріальному добробуту (вища позиція в рейтингу), 
і порівняно невисоких рейтингових показників атрибутів, покликаних забезпечити 
добробут, як-то: «престижна робота», «кар’єра», «приватний бізнес», «гарна освіта». 
отже, на професійній ниві українські громадяни не дуже амбіційні, в них немає осо-
бливого бажання «горіти» на роботі. поміркованість і професійна неамбіційність 
українського характеру проявляються, зокрема, і в тому, що більшість (57 %) опи-
таних вважає, що «у житті краще не ризикувати, а поступово, планомірно йти до 
наміченої мети». лише третина (36 %) респондентів поділяє точку зору, що «для 
досягнення успіху треба ризикувати, лише так можна досягти бажаного». такі риси 
менталітету навряд чи можна вважати адекватними ринковим реаліям, конкурент-
ним вимірам. стосовно створення нових проектів, ділового й організаторського но-
ваторства, творчості, креативу, пошуку нових шляхів вирішення проблеми українці є 
дуже пасивними. вони легше і навіть з певною задоволеністю сприймають те, що на 
керівну роль ідуть інші люди, навіть іноземці [6].

отже, як уже вказувалося, віра в те, що чужинці будуть керувати краще, ніж 
свої, «спрацьовує» на рівні колективного несвідомого. пасивність і залежність 
характеризує українське суспільство як екзекутивне, що уникає інновацій і 
спрямованості у майбутнє. 

результати «Європейського соціального дослідження» свідчать, що українські гро-
мадяни більше, ніж громадяни інших європейських країн, демонструють схильність 
до таких цінностей, як «безпека», «комфортність», «збагачення» й «традиція» і мен-
ше – до таких цінностей, як «відкритість для змін», «самостійність», «ініціативність» 
[7]. цей факт демонструє бажання українських громадян традиційного комплексу 
цінностей, як-то потреба в державному захисті та консерватизмі. зазначене добре 
ілюструє відоме висловлювання а.с. макаренка, перифразування якого зберігає 
його сенс: не лише суспільство – це уламок органу державного управління, а орган 
державного управління – це уламок суспільства.

події, що сталися під час революції гідності (Євромайдан 2014 р.), – велика 
спільнота людей, поділяючи найважливіші спільні цінності, продемонструвала не-
бувалу в україні солідарність. інакше кажучи, люди зробилися відповідними собі 
з вірою у власну правоту і з покладанням на власні сили (а це властивості людей-
інтровертів), стали індивідуальним народом – самістю, до якої несвідомо праг-
не кожен народ. Євромайдан висунув нове керівництво державної влади, однак 
з вимогою служити народу україни й у такий спосіб надав кредит довіри ново-
му керівництву, однак попередивши про суворий контроль над усіма його діями. 
моніторинг громадської думки, проведений центром «соціальний моніторинг» у 
співпраці з уісд ім. о. яременка (1–6 березня 2014 р.) щодо вимірювання рівня 
довіри до основних соціальних та політичних інститутів країни після революції 
гідності дозволив дійти наступних висновків. Частина населення, яка підтримує 
ідею суцільного «перезавантаження» влади на всіх рівнях через проведення достро-
кових виборів (переобрання обласних, місцевих рад, мерів міст, голів селищних рад), 
становить 48,5 %, виступає проти такої ідеї – 40 %, вагається із відповіддю – 11,5 
%. дослідження зафіксувало кардинальну зміну ставлення населення до верховної 
ради україни (довіру висловили 30,1 % опитаних). рівень довіри до цього органу 
влади покращився майже вдвічі: якщо у вересні 2013 р. баланс довіри становив  61 
% (тобто частка тих, хто не довіряє цьому органи влади, перевищувала показники 
тих, хто довіряє йому, на 61 %), то зараз баланс, хоча і негативний, але покращив-
ся і становить –33,7 %. востаннє таки показники фіксувалися у 2007 р. Новооб-
раному голові верховної ради україни о. турчинову за результатами опитування 
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довіряє 41,2 % опитаних, не довіряє 52,7 %. таким чином, баланс довіри/недовіри 
до нього становить 11,6 %. у дослідженні цього разу не фіксувався традиційний 
для моніторингу показник довіри до кабінету міністрів україни через незначний 
термін роботи останнього новопризначеного складу. водночас було поставлене за-
питання щодо підтримки рішення верховної ради україни призначити а. яценюка 
прем’єр-міністром україни. це рішення підтримується більшістю опитаних – 54,7 
%, не схвалюють його 40,1 %. лише 5 % населення україни вагається з відповіддю. 
аналіз відповідей у регіональному розрізі засвідчує, що схвальне ставлення суттєво 
залежить від регіону проживання опитаних [9, с. 4].

таким чином, неймовірний сплеск громадської активності призвів до кардинальної 
зміни в усвідомленні громадянами своєї ролі в розбудові держави та свого місця у 
відносинах зі владою, а також можливістю впливати на неї. важливим фактом є те, що 
імперативами й максимами легітимності для сучасної влади стають відповідальність 
і довіра. тож, керівник, який впроваджує у свої дії ці закони і правила, створює по-
зитивне сприйняття державного органу як «уламку суспільства».

задля розуміння орієнтирів щодо імперативів і максим, які вибирають державні 
службовці у своїй діяльності, що, власне, і створює їх авторитет, було проведе-
но опитування у фокус-групі чисельністю 83 особи. для досягнення поставленої 
мети було розроблено опитувальник. опитування було проведено під час про-
ходження курсів підвищення кваліфікації в групах начальників (завідувачів) 
відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів, 
заступників начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держав-
них адміністрацій і міськвиконкомів, а також спеціалістів відділів (управлінь) освіти 
районних державних адміністрацій і міськвиконкомів (без виділення профілю). 
вікова структура опитаних булла наступною. Наймолодша група складається з 
державних службовців, а саме із спеціалістів відділів (управлінь) освіти районних 
державних адміністрацій і міськвиконкомів (без виділення профілю) віком до 25 
років, й у дослідженні репрезентована 6 %. цю групу державних службовців склали 
особи, які закінчили вищі навчальні заклади декілька років тому. молоді державні 
службовці, віком від 26 до 30 років, які вже мають хоча і невеликий, але досвід ро-
боти, становили 16 % респондентів. Більше половини (51 %) опитаних – державні 
службовці віком від 31 до 49 років. Найстаршу і більш досвідчену групу держав-
них службовців віком понад 50 років становила група начальників (завідувачів) і 
заступників начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держав-
них адміністрацій і міськвиконкомів (26 %). отже, найбільшу частину опитуваних 
складали державні службовці віком від 31 до 49 років.

опитування здійснювалося очно, письмово, із застосуванням методу спосте-
реження та порівняльного аналізу відповідей. у результаті спостереження та опи-
тування було зафіксовано 83 інтеракції, які в процесі опрацювання групувалися й 
узагальнювалися. одним із перших запитань, запропонованих респондентам, було 
питання стосовно особистої задоволеності своєю роботою. досить велика частка (45 
%) респондентів не змогла дати однозначну відповідь; зокрема, таких, хто був цілком 
або частково задоволений, наше дослідження виявило близько третини (39 %), во-
дночас частка незадоволених становила 16 %. такий рівень задоволеності роботою 
свідчить, що багато хто з державних службовців не має цілісного позитивного почут-
тя від того, що робить, а це, у свою чергу, може свідчити про наявність внутрішнього 
особистісного конфлікту, про вибір професії не за покликанням, низьку оплату праці, 
неадекватний соціально-психологічний клімат у колективі, поганий стан здоров’я 
тощо. На думку державних службовців, рейтинг факторів, що формують авторитет 
будь-якої людини, це, в першу чергу, високий рівень компетентності особи (цю тезу 
підтримала переважна більшість респондентів – 67 %), а по-друге, чесність (за цей 
чинник висловилося 63 % опитаних). вищезазначені умови авторитету, на думку 
респондентів, є фундаментальними, і саме вони є його основою. із застосуванням 
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методу ранжування було визначено самооцінку особистісних якостей державних 
службовців. 

 Більшість респондентів на перші позиції висунула такі важливі якості особистості 
державного службовця, як відповідальність, порядність і доброзичливість (відповідно 
68, 52 та 50 відсотків). цікаво, що останні три місця з результатом, меншим за 10% 
займають розумність, толерантність та прагматичність.

в той же час для всіх вікових категорій державних службовців значущими є такий 
чинник, як високий рівень компетентності особистості державного службовця. його 
рейтингові показники коливаються від 70 % (для респондентів віком від 31 до 49 
років) до 57 % (для респондентів віком старше 50 років). 

відомо, що в усі часи актуальним є питання про те, яка особистість є автори-
тетною для тієї чи іншої людини. відповідно до зазначеної тези респондентам і 
було поставлено таке запитання. виявилося, що незаперечними авторитетами для 
більшості респондентів є батьки та вчителі. останні місця у рейтинговому переліку 
дісталися відомим артистам і спортсменам. аналіз одержаних відповідей дозволив 
скласти рейтинг якостей, що є значущими в авторитетних для державних службовців 
людях. Найбільшою підтримки здобули чесність (68%), відповідальність (53%), 
доброзичливість (45%), єдність слова і справи (43%), справедливість (37%). замика-
ють рейтингову таблицю принциповість (8%), ініціативність (7%) та прагматичність 
(1%).

при цьому найбільш значущими якостями для всіх вікових категорій державних 
службовців визнаються «відповідальність» та «доброзичливість». 

у процесі опитування стояло завдання визначити чинники, що сприяють 
підвищенню авторитету державних службовців, а також ті, що заважають його 
росту. серед основних чинників, що сприяють формуванню авторитету держав-
ного службовця, респонденти називають довіру до державних службовців (71 %), 
позитивні риси характеру (67 %), високий рівень професійної компетентності (60 
%). дещо менший відсоток отримав такий важливий чинник, як переконливі досяг-
нення в роботі (36 %). у сприянні авторитету не останнє місце посідає здоровий 
соціально-психологічний клімат у колективі (21 %), де працює державний службо-
вець, і вдало обрана професія (20 %). Найменш значущим чинником з тих, що сприя-
ють підвищенню авторитету державних службовців, респонденти назвали наявність 
ділових зв’язків. 

визначення чинників, що сприяють підвищенню авторитету державних 
службовців серед найближчого оточення, надало можливість з’ясувати, які саме 
чинники заважають державним службовцям досягти бажаного рівня авторитету. 
Несподівано на першому місці фігурує такий чинник, як «дефіцит ділових зв’язків», 
що викликає деяке здивування, оскільки чинник цих зв’язків уже визначався як та-
кий, що сприяє підвищенню авторитету, однак там він посідає останню позицію. 
відповідно до цього факту можна зробити припущення про нестійкість цінностей, 
що панують у суспільстві взагалі, зокрема і в представників такої його категорії, 
як державні службовці. однак очевидним є і те, що теперішній період розвитку 
українського суспільства набуває якісно інших людських ознак. 

отже, проведена діагностика надала можливість зафіксувати реальний стан ду-
мок, поглядів і позицій опитаних державних службовців щодо законів і правил 
поведінки, необхідних для легітимності їх авторитету. пріоритет раціональності 
та гуманістичних мотивів в управлінській діяльності спостерігається ще недостат-
ньо. цей факт можна пояснити несумісністю двох типів мислення – технологічного 
і гуманістичного, що підштовхує до пошуків, визначення й утвердження нової 
ціннісної домінанти як суспільства, так і органів державної влади. 

висновки та подальші напрями наукових досліджень. таким чином, це 
дослідження базується на визначенні і. канта про два типи імперативів – гіпотетичних 
та категоричних/моральних. категоричний імператив – це сукупність загально-
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людських моральних принципів, що безумовно регулюють та обмежують поведінку 
й дії всіх людей, а максими регулюють повсякденну поведінку людей. максима є мо-
ральною, якщо вона є узгодженою з моральним законом і визначається людиною на 
підставі усвідомлення нею морального обов’язку. людина повинна прагнути до того, 
щоб максима її вчинку могла стати частиною загального законодавства і вона була 
здатна узгоджувати свої індивідуальні максими з моральним законом. тож, до будь-
яких максим можна підходити з позицій блага і з позицій справедливості. перебіг і 
розвиток політичних та соціальних перетворень, що існують сьогодні в українській 
державі, призводять до того, що дедалі більше людей проявляє цікавість до осіб, 
які стоять біля керма влади, та замислюється над тим, як обрати таке керівництво, 
яке змогло б покращити стан справ у суспільстві, краще виконувати повноважен-
ня, які на нього покладаються. діяльність сучасних керівників ґрунтується на довірі 
й відповідальності – імперативах і максимах легітимності авторитету. останній, 
будучи соціальним феноменом, здавна закладеним у відносинах владарювання – 
підкорення, надає право припустити наявність архетипів у процесі державотворення. 
архетипи є продуктом суспільства, що, проявившись у перших людей, відтворюється 
з кожним новим поколінням, з кожним новим етапом еволюції суспільства. у такому 
безкінечному процесі на сучасного українського керівника накладаються соціальні, 
психологічні, культурні прошарки й епохи, визначаючи імперативи і максими 
легітимності авторитету як архетипи державотворення.
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віталій ОмельяНеНКО

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ                   

З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ АРХЕТИПІВ

Постановка проблеми. у контексті аналізу конкурентоздатності 
національних економік та ефективності державного управління 
завжди постає низка питань, зокрема, що заважає деяким країнам за-
ймати лідерські позиції, чому в певних країнах геніальні ідеї та роз-
робки народжуються частіше та чим пояснити сплески технологічної 
креативності в різних суспільствах у різні періоди? відповідь на ці 
актуальні питання перебуває саме в площині національних особли-
востей ментальності.

інновація з новим продуктом у центрі, який сьогодні часто 
стає неможливим без комплексу маркетингових, інформаційно-
технологічних, організаційних, соціокультурних та фінансових 
інновацій. об’єктивний процес розвитку інновацій у глобально-
му бізнес-середовищі передбачає необхідність більш комплексно-
го розгляду інновацій на основі міждисциплінарного підходу, що 
дозволяє відповісти на низку питань ефективності інноваційної 
проблематики.

десятиліття економічних перетворень з усією очевидністю по-
казало безперспективність простого проектування закордонних мо-
делей економічного розвитку на реалії україни. авантюризм цьо-
го став явним у середину 90-х років ХХ ст., коли замість виходу з 
кризи країна поринала в хаос псевдореформ, що призводили до ще 
більшого руйнування економіки. головною причиною цього стало 
відверте ігнорування особливостей історичного розвитку країни та 
її національного менталітету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. питання національних 
особливостей та архетипів, що впливають на економічну сферу, роз-
глядали с.м. голубка, в.м. гриньова, с.в. дегтярева, в. коскін, а. 
Новак, г.Є. смітюх, в.в. стрілецький, о.л. терентьєва, о.в. Юри-
нець та ін. зокрема, с.м. голубка [2] відзначає, що саме національні 
традиції історичного минулого у симбіозі із сьогоденням, викори-
стовуючи світовий досвід, надають специфічних ознак національній 
ідентифікації економічного розвитку україни. о. стражний [6], 
автор праці «український менталітет: ілюзії – міфи – реальність», 
відзначає, що «той самий народ з тим самим менталітетом, але з 
різним управлінням, може влаштувати собі як жалюгідне існування, 
так і забезпечити економічний зліт. приклади – слов’янські племе-
на, які вельми по різному жили до IX ст. і в часи київської русі, а 
також такі країни, як китай, японія, корея, Ндр і ФрН, Фінляндія 
і литва, латвія, естонія». у роботах с.в. дегтярьової [4] було 
досліджено менталітет (соціально-економічний генотип) як нефор-
мальний праінститут, що містить у собі всю генетичну інформацію, 
яка забезпечує соціальне відтворення суспільства цього типу, 
спрямованість його інституціональних змін.

аналіз зазначених праць показав, що питання впливу архетипів 
на сферу державного управління інноваційною діяльністю, що 
за визначенням інтегрує найбільшу кількість нематеріальних 
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активів національної природи, наразі в рамках економічної україніки практично не 
досліджується.

метою статті є аналіз теоретичних основ впливу архетипів на вибір моделі 
державного управління інноваційною діяльністю.

виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішою характеристи-
кою сучасності є інноваційні процеси, що зачіпають усі сфери та рівні соціальної 
реальності та життєдіяльності людини. вирішальне значення інтелектуальних 
факторів у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку та надійної систе-
ми національної безпеки обумовлює необхідність розглядати варіант інтенсивного 
розвитку інноваційного потенціалу як необхідний [1]. але досвід показує, що 
будь-які інновації (продуктові чи управлінські) приречені на провал, якщо вони не 
пов’язані з людською підтримкою, з реальною програмою виховання, навчання та 
розвитку людей, які повинні внутрішньо прийняти запропоновані їм ззовні цільові 
настанови.

сьогодні проблеми інновацій виходять за рамки власне процесу розробки нового 
продукту, розширюючи фокус на вирішення питань бізнес-моделей, ланцюжка ство-
рення цінності, процеси патентування, канали, послуги, бренд, клієнтський досвід.

аналіз впливу архетипів виступає складовою нового етапу розвитку концепції 
національних інноваційних систем на основі еволюційного підходу до аналізу явищ 
і процесів, що відбуваються в економіці. 

ураховуючи висновки, що містяться в звіті «глобальний інноваційний індекс 
– 2013», який приділяє значну увагу динаміці інновацій на місцевому рівні, 
що залишається недооціненою в глобальному масштабі, а також відзначає по-
яву оригінальних інноваційних екосистем, постає необхідність відходу від 
загальноприйнятої тенденції, що полягає в прагненні відтворити раніше реалізовані 
успішні ініціативи. тому дослідження особливостей «унікальних» екосистем 
(національних, регіональних, локальних) інновацій варто продовжувати.

Базовим ресурсом і результатом інноваційної економіки є технології. відповідно 
до Філософського словника [12] «технологія являє собою складну систему, що 
розвивається, артефактів, виробничих операцій і процесів, ресурсних джерел, 
підсистем соціальних наслідків інформації, управління, фінансування та взаємодії з 
іншими технологіями». таким чином, ключовим знову-таки стає аспект сприйняття, 
тобто здатність стимулювати або стримувати перетік знань і трансфер технологій.

говорячи про бар’єри інноваційності націй, низка дослідників відзначає саме 
національні особливості, зокрема культуру, яка є матеріалізованою у вчинках, словах 
і справах людей свідомістю, а також взаємодію, взаємоперехід і спряженість знань, 
навичок і переконань. 

у результаті фактор свідомості і культури знайшов своє відображення і в 
економічній методології. зокрема, концепція людського розвитку свого часу змінила 
класичні теорії економічного зростання, які базувалися на показнику ввп і розгля-
дали економічне зростання як головну мету прогресу.

к. Юнг назвав архетипами універсальні конструкти людської психіки, які явля-
ють собою генетично наслідувану структуру накопиченого людством досвіду, що 
виражається у формі схильності до певного типу сприйняття, переживання, дії та 
розуміння. архетипи проявляються безперервно протягом усього життя людини 
незалежно від її волі на рівні несвідомого, дозволяючи співвідносити реальність із 
досвідом існування попередніх поколінь.

Що стосується україни, то її національний менталітет ґрунтується на таких архе-
типах [14, с. 341]:

- матір-земля, що знайшов прояв у таких властивостях, як адаптація і прив’язаність 
до землі, працьовитість;

- воля – вільна, творча праця, індивідуалізм;
- віра – вірність національним традиціям, висока відповідальність.
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зазначені базові архетипи дозволили україні досить рано стати на шлях 
інноваційного розвитку. про це свідчить наявність унікальної міської інфраструктури, 
прототипів писемних знаків, художніх цінностей, які випередили час, технології, 
більш раннє за світовими масштабами освоєння бронзи, яке дозволяє стверджувати, 
що трипільське суспільство було на ті часи одним із найбільш інтелектуально роз-
винених. 

досвід економічно прогресуючих країн свідчить, що найефективнішими є моделі 
економічного розвитку, побудовані на основі наявних параметрів національного 
менталітету, а не всупереч ним [7, с. 290], що має бути стрижнем економічної систе-
ми держави, бо в ньому відображено національні традиції і досвід господарювання 
в умовах певних природних багатств та навколишнього господарсько-торгівельного 
середовища.

схему інноваційного розвитку на основі національних факторів наведено на рис. 
1. таким чином, головним завданням в україні є створення українського виміру 
інноваційної системи з відповідними пріоритетами.

 Механізми інноваційного розвитку 

Ядро міжнародне 
партнерство 

приватна  
ініціатива 

міжгалузева 
координація 

соціально-гуманітарна 
спрямованість 

локальні  
переваги 

Національні 
пріоритети 

глобальна  
роль 

рис. 1. механізм інноваційного розвитку національної економіки

Національний егоїзм в економіці та інноваційній системі повинен проявлятись у 
трьох напрямках [7, с. 285]: 

- урахування національної автентичності під час створення економічної системи;
- неухильне дотримання та захист національних економічних інтересів;
- використання національного досвіду управління господарством.
у контексті цього ми пропонуємо розглядати державу як третього суб’єкта 

стратегічного розвитку поруч із продавцями та споживачами, що виконує на ринку 
специфічну роль. Безпосередньо не задовольняючи потреби споживачів, вона повин-
на регулювати цей процес і сприяти ефективному досягненню компромісу інтересів 
з мінімальними витратами суспільства, тобто стимулюючи інновації.

у першу чергу варто враховувати, що людський капітал створюється, 
«вирощується» за допомогою складних технологій, що є головним досягненням 
кожної країни. кожна країна «проектує» свого громадянина за аналогією з проекту-
вання літаків або атомних електростанцій [13].

зокрема, успіх Європи в цивілізаційній конкуренції XVі–Xі ст. забезпечила 
асоціативна психологія. вона базувалася на ідеї «виготовлення корисної людини». 
її технологію створювали видатні вчені: від дж. локка й д. Юма до д. мілля, д. 
андерсона та ін. в основу «виготовлення корисної людини» був покладений метод 
пред’явлення, що наповнює довгострокову механічну пам’ять людини та формує 
стереотипи поведінки.

політичні та економічні досягнення сШа забезпечуються технологією 
біхевіоризму. Біхевіоризм породив ідею «створення потрібної людини». ця ідея поча-
лась з маніфесту дж.Б. уотсона, згодом була підтримана Б. скінером, е. торндайком, 
е. толменом, к. Халлом та ін. «здобувач успіху» став ідеалом біхевіоризму, що ле-
жить в основі сучасної соціальної політики. Нагорода та покарання були використані 
для мотивації. так з’явилася технологія пізнавальної активної діяльності. 
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Більшість досягнень західної Європи в XX ст. були забезпечені гештальт-
психологією, що породила ідею «виготовлення творчої людини». гештальт взагалі 
означає організоване ціле, властивості якого не можуть бути отримані з властивостей 
частин. практичні висновки були сформульовані м. вертгаймером, в. келлером і 
к. кафкою для розвитку інтелекту людини, спрямованого на вирішення проблем. 
у процесі «виготовлення» людині презентуються проблемні ситуації, побудовані на 
методах наукового пізнання. «творча людина» стала метою та основою підготовки 
кадрів для створення сучасних високих технологій і масового наукового пізнання.

Що стосується україни, то її початкові архетипи наразі змінилися. важко запере-
чити вплив на національний архетип «україна» «радянського архетипу», що спот-
ворив генетичний код українців [9]. серед основних рис «радянського» менталітету 
варто відзначити відсутність волі до покращення долі власними силами (бо «рідна 
партія про все подбає»), працелюбність напоказ («щоб керівництво помітило, а ро-
бота якось зробиться»), патерналізм («він за це гроші отримує, тому нехай подбає 
за всіх нас»), безпорадність («однаково хтось прийде та зробить, а моя справа ма-
ленька»). усе це суперечить тезі про відповідальність та ініціативу, що є основою 
інновацій.

звичайно, зараз створено умови для «усунення» цих архетипів, особливо у 
молодіжному середовищі, однак цей процес потребує цілеспрямованої політики. 
важливим аспектом при цьому є розвиток інноваційної свідомості, яка є частиною 
економічної свідомості, що охоплює інтереси, цілі, мотиви й орієнтації, пов’язані зі 
здійсненням нововведень. від рівня розвитку в людей інноваційної свідомості без-
посередньо залежить ступінь їх інноваційної активності. в інноваційній сфері ар-
хетипи проявляються на когнітивному рівні як цікавість до інновацій, інноваційної 
діяльності та одержання спеціальних знань у сфері інновацій (у сфері інноваційної 
діяльності або загальних знань у сфері менеджменту інновацій). На афективно-
му рівні це ставлення до інновацій і мотивація до інноваційної діяльності. На 
поведінковому рівні це інноваційне споживання, інноваційна діяльність у всіх фор-
мах – від аматорських розробок до професійної діяльності.

На рис. 2 показано схему впливу архетипів на інноваційну систему. таким чи-
ном, архетипи можуть як стримувати, так і сприяти інноваціям. завданням держави є 
створення відповідного інституційного середовища, що буде підсилювати та викори-
стовувати «позитивні» та «деактуалізовувати» негативні архетипи.

 

Інноваційний цикл 

1 2 3 4 5 

архетипи-стимулятори 

архетипи-дестимулятори 

використання 
+ 

посилення 

уникнення 
+ 

усунення 

рис. 2. карта впливів архетипів-стимуляторів та архетипів-дестимуляторів

Наразі головними труднощами в україні є практично відсутня підприємницька 
конкуренція, оскільки її підмінено спеціальними державними програмами зі стиму-
лювання інноваційної діяльності, а це безперспективний шлях, адже досвід різних 
провідних країн показує, що запорукою успіху головним чином є децентралізовані 
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процеси економічної діяльності в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. такі 
різні економічні системи, як сШа та китай досягли успіхів завдяки створенню 
потужних стимулів і можливостей для підприємництва та вільного ринку, а також 
відкритості економіки до конкуренції на міжнародному та внутрішньому ринках.

в україні значення державного управління обумовлюється тим, що середовище 
для підприємництва та розвитку інноваційних технологій сьогодні багато в чому за-
лежить від діяльності чиновників на регіональному та місцевому рівнях, що містить 
як плюси, так і мінуси, бо саме децентралізація та передача повноважень на місцевий 
рівень свого часу дозволили китаю розвинути необхідний інноваційний динамізм 
навіть за відсутності сильних формальних ринкових інститутів.

оцінки інвестиційного клімату на прикладі росії, на думку економіста всесвітнього 
банку дж. литвака, показують, що близько 20 % великих підприємств в обробній 
промисловості не відчувають особливого конкурентного тиску на внутрішньому 
ринку, а ще 29 % не відчувають конкурентного тиску з боку іноземних підприємств 
[11]. в україні, де кількість підприємств набагато менша, ця ситуація є ще гіршою.

проблеми також полягають у відсутності чіткої державної стратегії й законодавчої 
бази трансферу технологій з науки в промисловість, у дуже високих ризиках та 
орієнтації підприємців на короткострокові вкладення.

співвідношення моделей поведінки низки високопоставлених чиновників 
більшості економічних відомств з моделями поведінки економічних експертів 
показує, що ці моделі найчастіше збігаються. Чиновники висловлюють свою точку 
зору після того, як рішення вже ухвалено. зазначена модель суперечить тенденціям 
краудсорсингу в інноваційній сфері, яка передбачає залучення всіх зацікавлених 
сторін для розробки рішення.

варто згадати, що канада свого часу надала переселенцям-українцям всі умо-
ви, і тепер це – сільськогосподарська країна високого рівня, і такою її зробили саме 
українці. це лише підтверджує тезу, що коли українець потрапляє в умови, за яких 
він може проявити свою працьовитість, хазяйновитість, економічне бачення, він ро-
бить дива.

у контексті конвергенції сучасних високих технологій треба також відзначити, що 
українець – це універсал, який легко переключається на освоєння декількох суміжних 
професій, у скрутних ситуаціях уміє швидко знайти нестандартне рішення.

висновки і перспективи подальших досліджень. для підвищення ефективності 
державного управління інноваційною сферою необхідними є використання 
«місцевих ресурсів» для розвитку інноваційної діяльності, розвиток творчої та 
міждисциплінарної складової освіти та посилення її гуманітарної складової як дже-
рела неявних активів (соціальні компетенції); інтенсифікація наукових досліджень у 
сфері крос-культурних факторів розвитку інноваційної економіки; інтернаціоналізації 
освіти і науки, пропаганда інновацій та інноваційних цінностей у змі. 

у подальших дослідженнях необхідно визначити вплив конкретних архетипів на 
інноваційну систему (наприклад, прив’язаність до землі та розробку і впровадження 
біоінновацій для підвищення ефективності вітчизняного апк) та побудувати матри-
цю архетипів, в якій слід відобразити відповідні заходи, що дозволять використа-
ти відповідні архетипи, а отже і підвищити ефективність ухвалених інституційних 
рішень.
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Постановка проблеми. успішні модернізаційні перетворення є 
неможливими без розкриття внутрішніх потенцій суспільства, що 
модернізується, його здатності зробити внесок у скарбницю світової 
цивілізації. позитивні якісні зміни можуть відбутися завдяки залу-
ченню внутрішніх соціокультурних ресурсів народу, його менталь-
них рис та національних традицій. за умов нестабільності особливу 
роль відіграють ресурси, що забезпечують життєздатність країни, її 
могутність і сталість. людський потенціал якраз і виступає таким 
ресурсом. соціокультурна, інтелектуальна, інноваційна, культурна, 
духовно-моральна, професійно-освітня та демографічна складові 
людського потенціалу виступають показниками конкурентоспро-
можності країни, передумовами її успішності як суб’єкта перетво-
рень і незалежного гравця на міжнародній арені. процеси цивіліза-
ційних змін значно посилюють роль людського потенціалу в житті 
кожної країни, висуваючи підвищені вимоги до його якості, змушу-
ючи шукати механізми його накопичення, використання, реалізації 
та розвитку. світовий досвід свідчить про те, що саме в тих країнах, 
які зуміли правильно використати отриману культурну спадщину, 
модернізація виявилася найбільш ефективною. 

На сучасному етапі перед україною особливо гостро стоять про-
блеми пошуку стійких підстав життєдіяльності, механізмів само-
регуляції та рівноваги, спрямованих на забезпечення національної 
безпеки в умовах глобальної та локальної невизначеності, адже 
вона опинилася в ситуації непідготовленості до ударів багатовимір-
ної критичної нестабільності внутрішнього і зовнішнього характе-
ру. відкритою для дослідницького пошуку є проблема дослідження 
змін у природі самої людини, способів її самоорганізації, активності 
й життєдіяльності за сучасних умов цивілізаційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. пошук життєвих і 
соціокультурних ресурсів, прийнятних способів виживання людей і 
спільнот у різних соціокультурних ситуаціях і середовищах стають 
пріоритетними завданнями, вирішити які покликана сучасна соціо-
логія, зокрема українська. про здатність і спроможність українсько-
го суспільства дати відповіді на виклики сучасності, про спрямо-
ваність і специфіку процесів соціокультурних, соціоструктурних, 
інституційних та соціально-психологічних змін в умовах нестабіль-
ності пишуть українські вчені. цій тематиці присвячено роботи ві-
тчизняних соціологів м. Шульги, о. злобіної, Н. паніної, Є. голо-
вахи, в. ворони, л. Бевзенко, Н. костенко, Н. соболевої, Ю. саєнка, 
о. стегнія, о. сімончук, а. ручки, с. Бабенко, в. тарасенка, о. ку-
ценко, с. макеєва, і. мартинюка, в. пилипенка, т. петрушіної, в. 
резнікова, о. резніка, в. судакова, е. суіменка, л. сохань, л. со-
курянскої, л. амджадін, в. степаненка, в. танчера, а. мартинова, 
в. Хмелька, п. кутуєва, л. Хижняк, Ю. яковенко, к. михайлевої, 
в. смакоти, м. паращевіна, а. арсеенка, а. малюка, м. Бойко, а. 
зоткіна, т. загороднюк, о. демківа та ін. істотним є внесок у ви-
рішення означених проблем представників вітчизняної економічної 
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науки е. лібанової, а. колота, а. алімова, о. грішнової, в. куценко, г. задорожного, 
о. колінько, о. Новікової, в. антонюк, Н. Хвесика та ін. 

проблеми національної ідентичності та ментальності українського народу в умо-
вах глобалізації порушуються в роботах сучасних дослідників е. афоніна, о. Бан-
дурки, о. донченко, с. кримського, р. додонова, о. іващенко, в. тарасенка, п. гна-
тенка, в. Храмової, в. стецюк, в. кургузова та ін. значний методологічний внесок 
у дослідження модернізаційних і трансформаційних процесів у країнах пострадян-
ського простору в умовах глобалізації зроблено російськими дослідниками т. заслав-
ською, в. ядовим, Ю. левадою, Н. римашевською, о. яницьким, Н. Наумовою, в. 
пригожиним, а. кравченко, о. Шкаратаном, м. Шабановою, в. Федотовою, і. со-
болевою, Б. Юдіним, в. колесовим, Ю. корчагіним, з. голенковою, в. радаєвим, р. 
ривкіною та ін. також необхідно відзначити роботи білоруських учених – г. соколо-
вої, E. Бабосова, h. сечко, е. таранової, р. смірнова, т. кузьменко, с. Шавель та ін. 

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій та авторських розробок, 
де розкриваються причини й наслідки глобальних і локальних змін в україні, все ж 
таки недостатньо висвітлено питання, пов’язані з характером і способами реагуван-
ня українського суспільства на цивілізаційні виклики сучасності та ролі людського 
потенціалу в цих процесах

метою статті є розкриття сутності соціокультурної складової людського потен-
ціалу, ролі менталітету й архетипних основ у забезпеченні життєздатності суспіль-
ства і людини в умовах посилення нестабільності та невизначеності.

виклад основного матеріалу. життєздатність як комплексна характеристика, що 
відображає сукупний потенціал суспільства – його здатність і готовність адекватно 
відповідати на зовнішні та внутрішні виклики сучасності, безпосередньо впливає на 
позиції країни у світовому співтоваристві. цивілізаційні виклики сучасності можуть 
виступати як стимул до посилення життєздатності суспільства, якщо воно прагне 
дати на них гідні відповіді. відсутність відповідей свідчить про низьку життєздат-
ність суспільства, про виснаження його життєвих ресурсів, що неминуче знижує 
рейтинг країни в міжнародній спільноті. тому рівень життєздатності та її динаміка 
виступають узагальненим критерієм ефективності розвитку країн.

геополітичний потенціал держави визначається ефективністю зовнішньополітич-
ного курсу й позицією країни в міжнародних рейтингових порівняннях, що багато в 
чому залежить від економічної та військової потужності країни, від рівня розвитку 
людського потенціалу і людського капіталу, роль яких зростає. т. заславська відно-
сить людський потенціал суспільства до одного з ключових чинників життєздатності 
суспільства, тому що його якісно-кількісні характеристики визначають ступінь «міц-
ності» суспільства [1, с. 163–171]. водночас відсутність цієї «міцності» перетворює 
країну на «жертву», на об’єкт маніпуляцій для інших, сильніших країн. таким чи-
ном, рівень розвитку людського потенціалу суспільства є показником захищеності 
національних інтересів та ефективності здійснюваної зовнішньої і внутрішньої дер-
жавної політики країни та її соціальної політики.

у наших попередніх публікаціях [2; 3; 4] було розкрито сутність матричної струк-
тури викликів глобалізації щодо українського суспільства, аксіологічні підстави 
людського розвитку в координатах цивілізаційних викликів сучасності. у статті ми 
зупинимося на розкритті сутності соціокультурної складової людського потенціалу, 
на ролі менталітету й архетипних засад у забезпеченні життєздатності суспільства й 
людини за умов нестабільності. 

саме умови посилення соціальної нестабільності, її руйнівні деструктивні наслід-
ки для українського суспільства і людини змушують шукати стійкі засади життєді-
яльності та способи реагування на несподівані зміни. однією з таких засад виступає 
людський потенціал, «закріплений в таких фізичних і духовних якостях громадян, 
значна частина яких залежить від генофонду країни, умов соціалізації нових поко-
лінь і особливостей національної культури. Характер менталітету, структура ціннос-
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тей, типи особистості порівняно слабко змінюються протягом життя людей, значною 
мірою передаються від покоління до покоління» [5]. 

історико-культурний потенціал відображає загальнолюдську значущість істо-
ричного досвіду нації, її «внесок» в історію людства, загальну міць національної 
культури (як матеріальної, так і духовної), рівень розвитку науки, освіти, культури, 
мистецтва та технологій. На його основі вибудовується соціокультурна складова 
людського потенціалу, яка визначається характером (по лінії конструктивності – де-
структивності, раціональності – ірраціональності) нормативно-ціннісної свідомості 
громадян, особливостями переконань і вірувань, повагою до закону і права, рівнем 
моралі й моральності, структурою мотиваційних комплексів і типів. з точки зору 
життєздатності суспільства особливої ваги набувають цінності самостійності та не-
залежності або спокою і захищеності; особистої відповідальності або патерналізму; 
особистого чи колективного, корпоративного успіху. тому соціокультурна складова 
людського потенціалу, безпосередньо пов’язана з історико-культурним потенціалом 
суспільства, віддзеркалює соціально-психологічні риси народу, специфіку колектив-
ної та індивідуальної свідомості і містить те підґрунтя, яке за нестабільних умов 
дозволяє зберегти врівноваженість і стійкість. 

у матриці цивілізаційних викликів сучасності цей взаємозв’язок має прямий сто-
сунок до виклику ідентичності, який гостро ставить питання про збереження наці-
ональних традицій, рис та особливостей народу в процесі інтеграції країни в полі-
культурну систему світу, що глобалізується.

соціокультурна складова людського потенціалу суспільства за своєю природою, 
відображаючи духовно-моральний стан населення й сформовані соціально-психо-
логічні та поведінкові стереотипи, є відображенням ментальних рис національного 
характеру. в умовах глобалізації це набуває особливої цінності, тому що дозволяє 
суспільству й людині не розчинитися в глобальній масовій культурі, а зберегти влас-
ну самоцінність, своє обличчя як суб’єкта цивілізаційного процесу. Через ідентифі-
кацію відбувається вписування людини в загальний соціальний контекст за рахунок 
зіставлення домінуючих у спільноті норм і цінностей, стилів життя, способів і засо-
бів спілкування з власними. оскільки будь-яке сучасне суспільство, функціонуючи в 
умовах нестабільності, вливається в загальний полікультурний глобальний контекст, 
особливого значення набуває здатність і готовність діючих соціальних суб’єктів до 
культурного діалогу та самовизначення, тому що «проблема, яка мучить людей на-
прикінці століття, полягає не стільки в тому, як знайти обрану ідентичність і змуси-
ти оточуючих визнати її, скільки в тому, яку ідентичність обрати і як зуміти вчасно 
зробити інший вибір, якщо раніше обрана ідентичність втратить цінність...» [6, с. 
176–177].

якості соцієтальної психіки соціуму відображають те духовно-психологічне 
внутрішнє середовище, яке впливає і багато в чому визначає якісні характеристи-
ки населення – його соціальне самопочуття та світосприйняття. українські вчені о. 
донченко й а. овчаров [7, с. 173–175], досліджуючи проблему соцієтальної психіки 
україни, пропонують відмовитися від вживання поняття «суспільство» в його кла-
сичному розумінні, пояснюючи це тим, що в нашій країні не склалося такого цін-
нісного соціального феномену, як суспільство, а втіленням його суті може виступа-
ти соціум: географічна, історична, природна, культурна область на планеті земля, 
обмежена певними матеріальними й нематеріальними можливостями. соціум – це 
наше духовно-психологічне повітря, яким усі дихають, але яке не належить нікому. 
імовірно, саме тому його так важко вивчати і так важко ідентифікувати, але від сту-
пеня «екологічної чистоти» цього повітря цілком залежить здоров’я того, хто його 
вдихає – передусім людини, а отже, це не може не відбитися на динаміці змін та якос-
ті людського потенціалу населення – на його психічному, фізичному і соціальному 
здоров’ї, на духовно-моральному стані. це підтверджують результати соціологічних 
досліджень інституту соціології НаН україни.
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самоідентифікаційні вибори громадян україни фокусуються на рівні мікропрос-
тору – родини та друзів (53 %), і лише 36 % українського населення ідентифікують 
себе з громадянами україни. це означає, що вони не почувають себе комфортно в 
соціальному макросередовищі, а держава не створює умови для його продуктивної 
життєдіяльності; постійно актуалізується вже сталий стереотип – стабільно низьке 
соціальне самопочуття населення, що не може не впливати на вибір життєвих і реа-
лізацію поведінкових практик у ситуаціях нестабільності.

результати досліджень різних соціологічних центрів це підтверджують. так, а. 
Єрмолаєв та фахівці центру «софія» [8] з’ясували, що в свідомості українських 
громадян домінує стримане, в міру критичне ставлення до своєї країни. Більшість 
(55,4 %) опитаних вважають україну «звичайною країною, не кращою і не гіршою 
за інші». пишаються україною і вважають її найкращою у світі країною тільки 17,8 
% респондентів. практично стільки ж (18,1 %) жалкують про те, що їм доводиться 
жити тут. громадська думка цілком адекватно оцінює той рівень економічного роз-
витку, який україна займає серед інших країн світу. Більшість (56,3 %) опитаних 
вважає, що за своїм рівнем розвитку україна перебуває серед «відстаючих» країн, 
що відповідає міжнародним рейтингам. кожен п’ятий (19,3 %) респондент вважає, 
що україна входить до складу найбільш відсталих країн світу. практично стільки ж 
(20,4 %) опитаних зараховують україну до країн-»середняків».

емоційне ставлення українців до своєї держави зосереджено в просторі негатив-
них почуттів – безладу, злиднів, розрухи, протистояння (діапазон відмінностей – від 
13 % до 62 %). протягом 10 останніх років, за результатами соціологічного моні-
торингу інституту соціології НаН україни [9], спостерігається значне посилення 
відчуттів безладу і протистояння, що не говорить про позитивні процеси адаптації 
людини до соціуму, та і сам український соціум не адаптувався до мінливих не-
стабільних умов і продовжує курс на виживання, «дрейфуючи на узбіччя». Безлад 
і протистояння розривають живу соціальну тканину соціуму, не дають можливості 
людині спокійно творити і перетворювати, а сприяють накопиченню негативної руй-
нівної енергії соціуму. а факторами, які об’єднують людей в україні, виступають 
невдоволення владою (так вважають від 29,4 % до 40,5 %), спільні труднощі життя 
(33,3 % до 40,4 %), страх перед майбутнім (від 28,7 до 30,3 %).

домінування в україні таких психологічних характеристик, як незадоволеність, 
страх, тривога, психічна напруженість, дискомфорт та амбівалентність свідчать про 
те, що український соціум – соціум фрустрований, що підтверджується даними моні-
торингових досліджень інституту соціології НаН україни [9], центру «софія» [10], 
центру разумкова [11] та ін. діяльнісно-перетворювальний потенціал населення 
україни становить лише п’яту частину від його загальної чисельності. це та частина 
населення країни, яка активно пристосувалася до соціальних умов, задоволена своїм 
становищем у суспільстві, готова більшою мірою, ніж інші, брати на себе відпові-
дальність за своє життя і життя країни. результати соціологічного моніторингу ін-
ституту соціології НаН україни [9] показують, що внутрішні ресурси ініціативності, 
самостійності, рішучості, впевненості в своїх силах і досягненні власних цілей у 
населення є. Брак цих важливих ресурсів самоактуалізації фіксує менша кількість 
респондентів. ці важливі внутрішні ресурси притаманні більш ніж третині населен-
ня (від 30 до 42 %), що стає підставою для того, щоб ці ресурси були затребувані 
суспільством, тому що саме вони в умовах нестабільності формують готовність не-
стандартним шляхом опановувати ситуації нестабільності.

Невизначеність майбутнього, відсутність упорядкованості у соціальному житті на 
макро-, мезо- та мікрорівнях, низька якість трудового та соціального життя, постійні 
соціальні стреси і вдома, і на роботі, і в країні, виснажують людину, травмують її 
психіку, що негативно позначається на стані соціальної психіки суспільства в ціло-
му. криза свідомості, криза ідентичності стають фактично нормою нашого часу. в 
україні значна частина населення досі не змогла конструктивно адаптуватися до мін-
ливих ринкових умов і продовжує втрачати, нераціонально використовувати наявні 
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внутрішні ресурси. ця частина населення є слаборесурсною, і в ній накопичується 
деструктивно-руйнівна енергія соціуму. Небезпека в тому, що частина такого насе-
лення готова піти на все заради виживання, і таких людей в україні більше третини 
(від 23 до 35 %).

позитивна динаміка спостерігається у зростанні показників особистісного потен-
ціалу населення. при тому, що майже 40 % населення високо оцінили наявність і 
розвиненість власних ресурсів ініціативи й самостійності, впевненості у своїх силах, 
все ж таки практичне їх застосування і затребуваність розвинені не достатньо (лише 
у третини). 33 % населення є рішучими в досягненні мети, і 31 % опитаних змогли 
виробити власні механізми адаптації до мінливих ринкових умов. позитивна динамі-
ка спостерігається в оцінках населенням стану свого здоров’я: 2013 р. став піковим 
роком – майже на 10 % збільшилася кількість тих, хто оцінює стан свого здоров’я як 
добрий та відмінний. 

співвідношення та динаміка змін діяльнісно-перетворювального й адаптаційно-
регресивного потенціалів населення вказують на вектор змін і ступінь адаптованості 
до умов нестабільності й суспільства, і людини, а також розкриває затребуваність і 
реалізацію потенціалу людини й людського потенціалу населення на потреби модер-
нізації. для більш глибокого розуміння і пояснення такої картини необхідно зверну-
тися до архетипних, ментальних витоків українського соціуму, втілених у якостях 
національного характеру українців, яких у структурі національного складу населен-
ня країни 84 %. 

Є. головаха й а. горбачик, які проаналізували результати «Європейського со-
ціального дослідження», дійшли висновку, що українські громадяни більше, ніж 
громадяни інших європейських країн, демонструють відданість таким цінностям, 
як «безпека», «конформність», «збагачення», «влада», «традиція», і менше – таким 
цінностям, як «відкритість для змін», «самостійність», «доброзичливість». «людям з 
таким ціннісним симптомокомплексом притаманні потреба державного захисту, кон-
серватизм і безініціативність в поєднанні з жагою влади і збагачення. такі риси ви-
значають переважно традиціоналістську свідомість, яка не характерна для сучасної 
цивілізованої європейської людини» [12]. тут архетипи радянського минулого, що 
склалися, мають більш значущу роль. 

підтверджують цю тезу думки експертів, що взяли участь у дослідженні «укра-
їнський характер» [10]. «україна є країною посттоталітарною, постколоніальною і 
постгеноцидною. усе це не могло не відбитися на свідомості й підсвідомості людей», 
– вважає експерт і. лосєв.

Є. головаха зазначає, що радянська система була жорсткою і зорієнтованою на 
безініціативну та соціально безвідповідальну людину. стояло завдання сформувати 
людину, яка виконуватиме певну функцію. потрібно було впровадити в масову сві-
домість настанову про те, що стратегічні рішення ухвалює завжди вища інстанція, 
що єдиним джерелом адекватних рішень є той, на чию владу, на чию компетенцію ти 
орієнтуєшся. звідси і відсутність передумов для самоорганізації людей на підставі 
взаємної довіри. у цих умовах зоною довіри залишалося тільки мікросередовище. 
амбівалентність політичної свідомості стала наслідком колосальної нестабільнос-
ті, яка виникла в результаті процесів, пов’язаних із розпадом радянського союзу та 
кризою 90-х років, коли люди, з одного боку, отримали світлий образ демократії, а 
з іншого боку, побачили, що вона приносить лише проблеми. у масовій свідомості 
стався когнітивний дисонанс. Наші громадяни дезорієнтовані тим, що громадські 
механізми (демократія, ринкові відносини) непогано працюють в інших країнах, але 
призводять в україні до абсолютно непередбачуваних наслідків.

Найважливішою соціально-психологічною особливістю українських громадян 
є схильність до ізоляціонізму. йдеться про обмеженість сфери життєвих інтересів 
рамками приватного життя і найближчого соціального оточення (сім’я, близькі ро-
дичі, друзі, сусіди, куми тощо), слабкою орієнтацією на досягнення у професійній 
діяльності. для українців є характерним відокремлення і дистанціювання від зо-
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внішнього соціального оточення – суспільства в цілому (макросоціуму). ключовим 
проявом ізоляціонізму є недовіра до своїх співгромадян (якщо вони не входять до 
найближчого оточення), низька готовність до солідарних дій, обмеженість соціаль-
ного капіталу. 

а. Єрмолаєв на підставі проведених досліджень центром «софія» обґрунтовує 
наявність такого українського феномена, як «догромадянський індивідуалізм», наво-
дячи такі аргументи: наші співвітчизники можуть активно обстоювати свій особис-
тий інтерес, а часом іти на радикальні заходи. здавалося б, бурхлива двадцятирічна 
історія, багата на протестні акції, страйки та майдани, мала свідчити про високу гро-
мадянську зрілість українців. якби не одне «але». як правило, всі прояви соціальної 
активності припинялися, коли вирішувалася конкретна особиста проблема або гро-
мадяни отримували сигнал, що із завтрашнього дня проблема може бути вирішена. 
Навіть «помаранчева революція» не стала етапом розвитку нових форм самоорга-
нізації: «велике стояння» на майдані закінчилося новими великими утопіями. Чи 
зможуть події кінця 2013 – початку 2014 рр. зламати стереотип – покаже час.

сьогоднішні реалії є яскравим свідченням того, що самоорганізаційні процеси 
всередині українського суспільства дійсно мають кардіопатріотичну природу, де на 
тлі проявів ізоляціонізму емоційно-чуттєве революційне начало є домінуючим, бло-
куючим раціональні механізми ухвалення стратегічних рішень, а тому має скоріш 
агресивний руйнівний характер, ніж творчий, що моментально використовується 
раціонально мислячими найближчими сусідами. тому, як зазначає о. донченко, па-
тріотичні почуття українців мають амбівалентний характер. вона пояснює природу 
«кардіопатріотизму» українців тим, що в його основі – серцевий, емоційний, але не 
раціональний патріотизм.

український патріотизм – це патріотизм у рамках найближчого оточення. люблять 
україну, яка живе у них в почуттях [10]. мабуть, цим можна пояснити героїзм хлоп-
ців, які загинули за майбутнє україни на «Євромайдані». свій «раціопатріотизм», 
відповідальність, професіоналізм і відданість національним інтересам країни тепер 
зобов’язані проявити правлячі еліти, які прийшли до влади. Чи спрацює той стерео-
тип, що склався? покаже час.

слабка розвиненість раціональних підстав самоорганізаційних процесів, перева-
жання емоційних імпульсивних непродуманих дій, недосвідченість і несформова-
ність політичної культури соціально активної радикальної частини населення, не-
узгодженість і конфронтації всередині самоорганізованих груп, відсутність чіткої 
стратегії виходу країни з постреволюційної стадії нестабільності та проекти розви-
тку країни та її регіонів на нових принципах, відсутність сильного, професійного, 
відповідального лідера, який був би визнаний одночасно і активною самоорганізо-
ваною частиною населення, й усім іншим населенням україни та її регіонів стали 
причинами того становища, в якому зараз перебуває країна та її південно-східні об-
ласті. Чи вдасться україні зберегтися як державі і виступити в ролі самодостатнього 
соціального суб’єкта на міжнародній арені? питання залишається відкритим, адже 
українці – народ, який переважно керується традиційними цінностями. але знання 
соціокультурних особливостей населення країни та її регіонів, повага до культурних 
традицій і цінностей минулого дозволяє грамотно вибудовувати управлінські меха-
нізми в таких складних і небезпечних умовах.

На рівні суспільства самоорганізаційні процеси почали набувати загрозливого 
неконтрольованого характеру. На рівні буденної свідомості відбулися змішання і 
хаотизація сенсів, що не вкладається в звичайні схеми сприйняття. стан тотальної 
небезпеки почав блокувати раціональні механізми сприйняття людиною того, що 
відбувається. українське суспільство стало небезпечним для самого себе, стало пе-
ретворюватися на розколоте і на таке, яким легко маніпулювати. створилися сприят-
ливі умови для активізації діяльності тієї частини населення, якій нічого втрачати і 
яка готова на все заради того, щоб вижити (зауважимо – сили, але не суб’єкта!). 
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результати соціологічного моніторингу 2013 р. інституту соціології НаН украї-
ни зафіксували наявність певного соціального суб’єкта, здатного вплинути на всю 
інституційну систему безпеки країни, її правоохоронні органи, органи правосуддя, 
армію й міліцію та на президента. цей суб’єкт визначається як «той, хто заплатить», 
і той, хто впливає на долю україни та її народу. і стан нестабільності, хаотизації 
соціального простору виступає сприятливим середовищем для встановлення цим 
суб’єктом своїх правил гри і «зон впливу». можливо, відбувається боротьба декіль-
кох суб’єктів за політичні, територіальні, фінансово-економічні й людські ресурси 
країни, посилюється протистояння між центральними та регіональними елітами ле-
гітимної й нелегітимної влади.

ці обставини ставлять україну ще в більш складний формат нестабільності – бага-
тошаровий, полісуб’єктний, непрогнозований. ситуація значно ускладнюється тим, 
що саме соціокультурні відмінності стали пусковим механізмом розпочатого проти-
стояння населення регіонів країни після подій лютого 2014 р. На тлі того, що все на-
селення країни вже багато років об’єднують почуття незадоволеності владою і спіль-
ні труднощі життя, ці соціально-політичні чинники не стали механізмом єднання й 
порозуміння всередині українського народу, тому що соціокультурні відмінності – 
мова, традиції, особливості менталітету, символи соціальної пам’яті, різне прочитан-
ня історичного минулого країни – послужили підґрунтям формування й кристалізації 
у свідомості людей різних картин світу, різних інтерпретацій того, що відбувається, 
різного уявлення про майбутнє країни та її геополітичний курс. тому увага до со-
ціокультурної складової людського потенціалу суспільства має бути найпильнішою, 
оскільки вона зачіпає глибинні соціально-психологічні, ментальні й архетипні заса-
ди світосприйняття людиною навколишнього світу, саме тут локалізовано механізми 
формування та розуміння сенсів того, що відбувається навколо.

«період радянського союзу сформував феномен «радянської людини» – 
безсуб’єктного індивіда, внутрішнє я якого розчинялося в державно-громадському 
ми», – зазначає в. ядов [13, с. 26]. за роки незалежності відбувалося поступове руй-
нування інституту людини, що негативно вплинуло на розвиток здібностей і готов-
ності (насамперед психологічної) особистості до самоврядування й самоорганізації, 
заснованих на раціональному (у функціональному та сутнісному аспектах) впливі 
особистості на внутрішній і зовнішній світ для реалізації своїх прав та інтересів без 
утискання прав та інтересів інших людей. якщо врахувати, що свідомість україн-
ців будується головним чином на традиції, а отже, на культурно-історичному досвіді 
предків, ментальному та емоційно-психологічному коді, архетипні засади виступа-
ють дієвим механізмом саморегуляції і сталості внутрішньої картини світу сучасного 
українця в умовах посилення нестабільності. архетипні засади українського народу 
вибудовуються, згідно з дослідженнями с. кримського [14], на підґрунті концептос-
фери українських архетипів «дім – поле – Храм», які споконвіку виступали смисло-
життєвою константою ментальності українців. проводячи аналогію, ми пропонуємо 
розглянути сучасне прочитання сенсів цієї тріади як «сім’я – праця – Бог».

рис. 1. концептосфера українських архетипів у традиційному і сучасному про-
читанні.

архетипна тріада «сім’я – праця – Бог» є тією константою, яка здатна виступити 
для сучасного українця стійкою основою впорядкування життєвого світу в умовах 
хаосу і невизначеності, забезпечити йому можливість вистояти в умовах багато-
вимірної нестабільності, зберегти себе, свій життєвий світ, подолати найскладніші 
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життєві обставини. здатність і готовність українського населення вибудовувати свій 
внутрішній світ на основі цієї архетипної тріади, закладеної в колективній та інди-
відуальній свідомості, створює міцне підґрунтя для збереження рівноваги і стабіль-
ності, «вкоріненості» в нестабільному соціальному світі, є запорукою психічного, 
фізичного, духовного і соціального здоров’я і людини, і нації. інституційний вимір 
виявленої архетипної концептосфери свідчить про те, що багатовимірна і системна 
криза основних соціальних інститутів українського суспільства, насамперед інститу-
ту сім’ї, інституту праці та зайнятості, інститутів культури й релігії, підриває стійкі 
основи соцієтальної психіки українського соціуму, які виступають наслідком руйну-
вання інститутів держави, політики й права.

висновки та перспективи подальших досліджень. проведений аналіз дозволяє 
стверджувати, що врахування соціокультурних засад людського потенціалу суспіль-
ства, що охоплюють і особливості соцієтальної психіки українського соціуму, отри-
мують провідне, ключове значення у визначенні долі і країни, і її регіонів, і самої 
людини. сформована в україні система суспільних відносин обмежує можливості 
для людського розвитку, сильні ланки соціокультурної його складової не використо-
вуються і не задіюються в повному обсязі в процеси суспільних перетворень, що в 
разі невиважених помилкових дії влади призводить до жорсткого протистояння між 
різними за соціокультурними ознаками групами українського населення.

виявлені соціокультурні особливості людського потенціалу країни необхідно вра-
ховувати в практиці соціального управління та державного регулювання, для того 
щоб передбачити можливі наслідки емоційних та поведінкових реакцій населення. 
слабка розвиненість раціональних підстав самоорганізаційних процесів, переважан-
ня емоційних імпульсивних непродуманих дій, недосвідченість і несформованість 
політичної культури соціально активної радикальної частини населення, неузгодже-
ність і конфронтації всередині самоорганізованих груп, відсутність національного 
проекту розвитку країни та її регіонів стали причинами того становища, в якому за-
раз перебувають країна та її регіони, а громадські механізми – демократія, соціальна 
активність і мобілізація населення – призводять в україні до абсолютно непередба-
чуваних наслідків. 

На макрорівні є необхідними «перезавантаження» системи і новий формат від-
носин між головними соціальними суб’єктами країни – владою, державою, бізнесом 
і суспільством, метою і результатом якого мають стати стабілізація, впорядкування 
соціальних відносин і збалансування всіх сфер життєдіяльності українського соціу-
му. його підґрунтям має стати порозуміння українського політикуму і єдине бачення 
щодо долі україни, яка починає усвідомлюватися і як дім, і як родина, і як поле, і як 
Храм. потрібні нові принципи взаємодії між центром і регіонами, між мешканцями 
територій, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, де 
головним пріоритетом виступатиме культура діалогу, відповідальності та професі-
оналізму. цією вимогою має керуватися політична еліта, представники центральної 
та регіональної органів влади. Необхідним є всеукраїнський конструктивний соці-
альний діалог заради спільного блага – збереження соціального миру й цілісності 
країни. архетипна тріада «дім – поле – Храм» (у сучасному її прочитанні «сім’я 
– праця – Бог») стає тими підвалинами, на яких україна може встояти, «корінити-
ся», відтворити свою життєздатність і стати зрозумілою як для себе самої, так і для 
інших. це необхідно враховувати у сучасному процесі державотворення. Хочеться 
сподіватися, що україна вистоїть, і настануть ті часи, коли вона стане тим багато-
національним домом, де кожна сім’я матиме можливість достойно жити в творчій 
праці, мирі, злагоді й процвітанні, маючи всі підстави вірити в майбутнє своїх дітей 
в рідній країні. 

у подальших наших дослідженнях ми продовжимо пошук підстав стійкості, які 
допомагають посилювати адаптаційні можливості соціуму й людини, реалізовувати 
і розвивати особистісний і людський потенціали в умовах багатовимірної нестабіль-
ності, що збільшується. спробуємо відповісти на запитання: «Чому адаптивно-ре-
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гресивний потенціал розвинено значно більшою мірою, ніж діяльнісно-перетворю-
вальний?», і «Що може послужити підставою для зворотних тенденцій?», а також 
з’ясувати, які приховані можливості закладено в соціокультурних основах людського 
потенціалу і як їх можна задіяти для розквіту нації.
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Тарас ПлАхТІй

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АРХЕТИПНОГО 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

Постановка проблеми. Більшість мислячих людей усвідомлює 
складність суспільно-політичної ситуації в україні та із сумом 
спостерігає за наростанням негативних процесів, які продовжують 
її погіршувати – падінням суспільної моралі, ростом пасивності 
громадян, поглибленням майнової, освітньої та владної нерівності, 
наростанням апатії та озлобленості широкого загалу. їх приско-
рення відбувається внаслідок того, що практично всі політичні 
організації системно деградують та вироджуються, а влада все 
більше віддаляється від українського народу, намагаючись відкрито 
чи приховано формувати з нього аморфну масу, неспроможну до 
усвідомлення власних інтересів та здійснення осмислених кроків 
по їх обстоюванню.

в одній зі своїх публікацій [1] український учений георгій по-
чепцов констатує, що хоча в історії людства соціальні системи в 
цілому поступово трансформуються в бік демократії, все ж таки 
сама демократія завжди конструюється штучно, а потім утримується 
за допомогою додаткових зусиль із боку держави, оскільки вона 
не є формою, яка органічно належить соціальній системі. у цьо-
му контексті стає очевидно, що зусилля, які докладає на сьогодні 
державна влада, щоб утримати україну в рамках демократії, є 
недостатніми. Більш того, деякі її кроки часто бувають відверто 
спрямованими на згортання демократії в країні та на становлення й 
закріплення авторитаризму.

за словами г. почепцова, ситуація ускладнюється тим, що, 
як підкреслює «філософ» сучасного британського уряду Блонд 
[2], і комунізм, і капіталізм атомізували людину для полегшен-
ня управління нею. у результаті побудовано нерівність, коли 50 
відсотків населення володіють 1 відсотком власності. процес 
сепарації на бідних і багатих із поглибленням майнової нерівності 
особливо гостро проявився в україні, населення якої внаслідок 
тривалого перебування в тоталітарній комуністичній системі стало 
уразливим до маніпулятивних медійних впливів, економічно без-
грамотним та з цілковито втраченими навиками до самоорганізації. 

таким чином, можна означити проблему, яка гостро стоїть перед 
українськими елітами й, відповідно, перед державним управлінням, 
яке вони здійснюють, перебуваючи у владі: що слід робити, щоб 
привести і стабільно втримувати українську соціальну систему 
в рамках демократії, а також як зупинити процеси моральної та 
соціальної деградації українського суспільства, запустити процеси 
його духовного очищення та масового проявлення кращих людсь-
ких якостей в українців?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. російські науковці 
а.в. Брушлинський та п.Н. Шихерєв у передмові до книги відомого 
соціолога с. московічі «машина, яка творить богів» [3] розкрива-
ють одну з ключових тез автора: під час аналізу людського суспіль-
ства соціальне можна відділити від психічного лише в абстракції, 
в предметах різноманітних наук та теоретичних уподобань, але ре-
ально вони є неподільними. психічне (вірування, пристрасті тощо) 
частіше, ніж це заведено вважати, лежать в основі соціального (сус-

ПлахТІй 
Тарас,
PlAKHTIY
Taras, 
незалежний дослідник, 
м. Львів.

Анотація: На 
підставі аналізу трьох 
взаємопов’язаних 
груп архетипів 
– особистісних, 
світоглядно-ціннісних 
та культурних – 
розроблено архетипну 
модель несвідомого 
соцієтальної психіки, 
виявлено ступінь впливу 
на неї внутрішніх і 
зовнішніх чинників 
та запропоновано 
відповідні організаційні 
інструменти для 
здійснення архетипного 
управління соціальними 
системами.
Ключові слова: 
архетип, архетип 
особистісний, архетип 
світоглядно-ціннісний, 
архетип культурний, 
соціально-групова 
динаміка, політичні 
організації, динамічна 
мережа.
УДК 329.001 (100)

Тарас ПЛаХТій



131

пільних структур, продуктів, інститутів тощо), і тому психологія перебуває в осно-
ві соціології. за с. московіті, суспільство – це система зв’язків між соціальними 
суб’єктами, груповими та індивідуальними, які самовизначаються через ставлення 
один до одного. у моделі суспільства на передній план висуваються його динамічні, 
а не статичні, структурні властивості. 

таким чином, суспільство – це система динамічних відносин, щось текуче, таке, 
що безперервно змінюється і тому порівнянне з психікою, з динамізмом пристрас-
тей та вірувань, які складають суть духовного життя реальної людини. при цьому в 
моделі людини у такому контексті на передній план виступає, з одного боку, потре-
ба у вірі та переживаннях, а з іншого – здатність задовольнити цю потребу. інакше 
кажучи, людина «символічна» поступається людині «віруючій». автори передмови 
підкреслюють одну з ключових тез с. московіті: ядром психологічного ставлення 
однієї людини до іншої є ставлення етичне, а ядром психіки – система моральних 
цінностей. водночас соціальне є наперед і потенційно етичним, що визначає його 
розгортання у формі взаємно позитивних ставлень – миролюбності, співробітництва, 
гарного взаємного уживання. таким чином, етичне і концептуально, і змістовно ви-
являється тим шаром буття, де сходяться соціальне і психічне. ця сфера духовного 
буття має і своє матеріальне вираження. це сфера культури – особливої, людиною 
створеної реальності, в якій об’єктивована, зупинена в менш перехідних і більш 
диз’юнктивних формах динаміка пристрастей і переживань, моральних дилем і мо-
рально-етичних конфліктів.

українська соціальний психолог олена андріївна донченко зазначає [4], що цен-
тром соціальної якості є не індивід (як це узвичаєно в гуманістичній психології), а 
тип взаємодії одних характеристик соціальної структури з іншими. саме тип взаємо-
дії є головною причиною тих чи інших соціальних тенденцій і перетворень. компе-
тентний політик повинен точно знати, де, на якому саме історичному етапі перебуває 
той соціум, яким він опікується, якими є його статичні й динамічні характеристики, 
в чому полягають його недуги та які конкретні ліки тут зможуть зарадити. тобто, 
йдеться про ставлення до соціуму як до специфічної форми життя з певними за-
конами розвитку, з історико-культурними й психологічними особливостями, в яких 
втілюється його індивідуальність.

Наше колективне несвідоме містить інформацію про етапи соціальної еволюції, 
пройдені людством. у кожному з нас є фундамент, на якому вибудовується та чи та 
характерологічна конструкція. природа закріплення специфічних психосоціальних 
орієнтаційних механізмів у психіці окремого індивіда, їх походження криються в 
чотирьох типах життєустрою соціальних спільнот (тоталітарний, авторитарний, лі-
беральний і демократичний). ці механізми – свого роду інформаційні генофонди, 
сукупність соціальних кодів, які класифікують досвід життя багатьох мільйонів по-
колінь.

о. донченко робить наступний висновок: якщо аналізувати об’єктивно-суб’єктивні 
чинники можливого повороту україни до відкритого суспільства, то головним серед 
них є опосередкований шлях через зміни в структурних елементах фрактальної мо-
делі. ці зміни можуть відбуватися як за умови адекватного (такого, що враховує ар-
хітектонічну будову і тенденції руху соціуму) управління, так і за умови повільних і 
жахливих, з точки зору людяності, самоорганізаційних процесів. у сучасній україні 
відбувається останнє.

Швейцарський психолог і психіатр карл густав Юнг, вивчаючи сни пацієнтів, ви-
явив у них образи та ідеї, які ніяк не пов’язувалися з досвідом людини в рамках одно-
го життя. так були відкриті архетипи [5] – потужні психічні первообрази, приховані в 
глибинах несвідомого, вроджені універсальні ідеї, початкові моделі сприйняття, мис-
лення та переживання. це свого роду первинні уявлення про світ і життя, які не за-
лежать від рівня отриманих знань. вони передаються з покоління в покоління і скла-
дають генетично наслідувану структуру загальнолюдського досвіду. індивідуальний 
життєвий досвід не змінює їх, а лише доповнює новим змістом. згідно з ученням к. 
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Юнга, архетипи є формуючими елементами структури несвідомого, свого роду його 
«універсальною матрицею». 

з цих елементів виростають архетипні образи, які домінують у мисленні людей, в їх 
культурі. тільки-но об’єкт свідомого потрапляє в комірку цієї «універсальної матри-
ці», вся вона моментально наповнюється засвоєним досвідом людини, об’єднуючи 
усвідомлене з наявним досвідом і наділяючи одиничний факт глибоким загально-
людським змістом. це відбувається через механізми резонансу – коли із загальної 
маси різноманітної інформації людина виділяє ту, на яку вона налаштована, яка нею 
затребувана у конкретних життєвих обставинах. відображена у свідомості реальна 
ситуація безпосередньо звертається до образу, вбудованого у глибинах психіки, про-
буджуючи усвідомлення та осмислення чогось знайомого та значимого і запускаючи 
свого роду відповідне «програмне забезпечення», що безпосередньо впливає на наші 
поведінкові схеми та цінності.

одна або кілька архетипних програм задіяні постійно. продовжуючи аналогію з 
комп’ютером, слід сказати, що неможливо відкрити відразу всі програми і працюва-
ти в них – так само і архетипи перебувають у стані спокою у несвідомому до тих пір, 
доки їх не відкриють чи не запустять.

описаний механізм безпосередньо впливає на швидкість адаптації людини до но-
вих життєвих обставин, в які вона потрапляє впродовж свого життя, що, в свою чер-
гу, збільшує її шанси вижити у несприятливому середовищі.

отже, усвідомлена нами реальна ситуація резонує зі структурами несвідомого, 
активуючи відповідні архетипи, що призводить до синхронізації вибраних нами по-
ведінкових схем та «підлаштування» глибинних цінностей до їх змісту.

такі висновки чудово корелюють із результатами низки соціально-психологічних 
експериментів, зокрема з результатами стенфордського тюремного експерименту 
Філіпа зімбардо [6], який однозначно показав, що правила гри та сама роль (навіть 
штучна), яку людей можуть змусити виконувати в той чи інший спосіб (тобто усві-
домлена реальна ситуація), значною мірою формує їхні установки та впливає на іс-
нуючі, що, в свою чергу, призводить до вибору ними відповідних поведінкових схем 
і стратегій. інтенсивність таких процесів, тобто наша адаптаційна здатність, і визна-
чається синхронізацією наших поведінкових схем та «підлаштуванням» глибинних 
цінностей до архетипів несвідомого.

існує низка методів аналізу соціальних систем на основі архетипів. один із за-
сновників української школи архетипіки [7] едуард афонін протягом багатьох років 
у своїх дослідженнях [8] використовує бінарні шкали-опозиції для спостереження 
і аналізу зміни психосоціальної культури україни, спроможні відобразити як стій-
ку, історично незмінну складову психології українського соціуму, так і складову 
мінливу, динамічну. зокрема, йдеться про такі шість бінарних шкал-опозицій, як 
«екстраверсія / інтроверсія», «емоційність / прагматичність», «ірраціональність / 
раціональність», «інтуїтивність / сенсорність», «екстернальність / інтернальність», 
«екзекутивність / інтенціональність». 

кожна з цих психологічних характеристик є наслідком, своєрідним історичним 
результатом того, що неодноразово повторювалося в поведінці окремих людей і ці-
лого народу, а отже, цілком може слугувати інструментом вимірювання самобутності 
україни або відхилень від неї. інакше кажучи, йдеться про соцієтальну ідентичність 
як багатовимірну психосоціальну реальність, що визначається як надійний засіб гар-
монізації внутрішнього життя соціуму, запорука його самоприйняття й подальшого 
розвитку. автор стверджує, що успіх сучасних суспільних реформ лежить у площині 
відносин, які складаються між матеріальним та ідеальним, зовнішнім і внутрішнім, 
психічним і соціальним у людській природі, а конфлікти, що супроводжують сус-
пільні перетворення та реалізацію державно-політичних рішень, зосереджено пере-
важно в психокультурі політико-управлінської еліти та українського загалу.

у своїй роботі «душа грошей» [9] Бернар Б. лієтар на основі карти людської пси-
хіки, створеної психологами робертом муром і дугласом жиллетом [10], запропо-
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нував модель архетипної людини – єдину карту, яка охоплює всі аспекти емоційної 
сфери чоловіка й жінки у збалансованому вигляді. критерієм для відбору архетипів 
для цієї карти стала можливість охопити максимально широкий спектр людських 
емоцій, використовуючи мінімальну їх кількість. автор удосконалив карту попере-
дників, доповнивши її пригніченим, на його погляд, архетипом великої матері та 
зробив на підставі отриманої моделі детальний аналіз грошових систем, що існува-
ли впродовж історії людства. одним з висновків його роботи, причетним до методу 
цього дослідження, є висновок про необхідність розгляду кожного з архетипів чи їх 
груп одночасно в їх взаємозв’язку та динамічній взаємодії. сам метод архетипного 
аналізу, запропонований Б. лієтаром, полягає у виявленні пригніченого архетипу че-
рез резонанс його тіней із тінями відповідного типу в інших проявлених архетипах 
та у виробленні рекомендацій щодо практичної «інтеграції» пригніченого архетипу, 
що визначає оптимальний шлях збалансування всієї соціальної системи та практичні 
кроки з його реалізації.

Більшість мислителів, науковців, громадських, релігійних та політичних діячів, а 
також лідерів українських партій та громадських рухів, об’єднань та організацій ми-
нулих епох і сучасності розглядали й розглядають вирішення поставленої на початку 
проблеми у двох напрямках: у діяльності національних еліт щодо цілеспрямовано-
го вдосконалення громадян через освіту та їх всебічний розвиток (фактично через 
просвіту), а також шляхом створення нового політичного міфу – української націо-
нальної чи цивілізаційної ідеї, здатної спричинити потужний спалах пасіонарності 
в українському суспільстві, енергію якого можна було б використати для побудови 
процвітаючої держави. проте історичний досвід щоразу доводить недостатність зу-
силь лише у цих двох напрямках – чи то в рамках україни, чи будь-якої іншої країни 
світу. Хвилі глобальних економічних криз останніх років і дослідження науковців 
[11], що виявили концентрацію значної частки матеріальних і фінансових ресурсів у 
руках власників обмеженого кола корпорацій, свідчать про наявність певних негатив-
них процесів у країнах західного світу, які до цього вважалися взірцями демократії 
та процвітання. отже, існують і інші, невраховані фактори, що нарівні з указаними 
впливають на визначення напрямку ключових процесів у соціальних системах, які, 
в свою чергу, обумовлюють деградацію або процвітання останніх. визначимо один 
з неврахованих та найбільш важливих, на наш погляд, факторів, управління яким 
обумовить успішне вирішення поставленої на початку проблеми.

мета публікації. узявши за основу викладене вище розуміння цілісності 
соціального й психічного та їх поєднання у сфері етичного, сформуємо модель 
довільної соціальної системи як взаємодію трьох груп архетипів, що прямо чи опо-
середковано відповідають цим поняттям. далі, виходячи з існування взаємовпливу 
індивіда та соціальної системи, елементом якої він є, та використовуючи основні 
поняття описаних методів досліджень, проведемо аналіз створеної моделі та знай-
демо основні регулятори організаційні інструменти для її налаштування, що їм 
відповідають, які були б доступними для використання українськими елітами в рам-
ках власних політичних організацій та владних інституцій.

виклад основного матеріалу. існує безліч класифікацій та групувань архетипів, 
а самих їх деякі вчені виділяють сотні й навіть тисячі. розуміючи, що всі архетипи 
в сукупності складають певну цілісну структуру, яка формує матрицю несвідомого, 
виділимо серед них три взаємопов’язані групи для створення архетипної моделі 
несвідомого соцієтальної психіки соціальних систем: особистісні архетипи, 
світоглядно-ціннісні архетипи та культурні архетипи.

Особистісні архетипи
скористаємося описом виділених американськими дослідниками маргарет марк 

і керол пірсон у книзі «герой і Бунтар» [12] основних дванадцяти особистісних 
архетипів, для спрощення виокремивши для нашої моделі лише три з них: архетипи 
героя, правителя та мудреця.

 зазвичай люди, які приходять у громадсько-політичні організації, є носіями фоно-
вих або активованих архетипів, наприклад героя, Бунтаря, Шукача чи турботливого. 

Taras PLAKHTIY



134

у міру своєї діяльності та особистісного розвитку у рамках траєкторії суспільно-
політичної організації вони можуть активувати в собі та закріпити якості будь-якого 
з архетипів іншої групи – правителя, мудреця, мага чи творця. крім того, кожна 
конкретна ситуація призводить до тимчасової активації будь-якого з перерахованих 
архетипів, що на короткий термін може суттєво змінити поведінку індивіда. за таким 
механізмом відбувається перевтілення пересічних членів організації, яких випадково 
призначили керувати групою колег для реалізації одноразового доручення.

маргарет марк і керол пірсон виділяють три позитивні рівні кожного з архетипів 
та один негативний – їх тінь.

Бернар Б. лієтар [9] стверджує, що пригнічений архетип заявляє про себе двома 
тінями, розділеними емоційно – страхом, що є мовби двома боками однієї монети: 
одна з тіней (ян) має надлишок енергії самого архетипу, а інша (інь) – її брак. усі 
тіні об’єднує одне – боязнь протилежного полюсу. Наприклад, двома тінями архе-
типу правителя є тиран і слабка ланка, причому тиран завжди боїться стати слаб-
кою ланкою, а слабка ланка – стати тираном. тінями архетипу героя (воїна) є, 
відповідно, садист і мазохіст. той, хто вибрав для себе одну з тіней, буде несвідомо 
збирати навколо себе людей, які віддали перевагу протилежній тіні – тиран, напри-
клад, буде прагнути оточити себе слабкими ланками і навпаки. при цьому автор 
вважає, що існує взаємозв’язок між усіма тінями типу ян різних архетипів з одного 
боку й всіма тінями типу інь – з іншого, аналогічний явищу резонансу у фізиці.

для того щоб не ускладнювати нашу модель, на її схемі нижче позначимо най-
вищий – третій – рівень кожного з особистісних архетипів, а також ту з його тіней, 
яка має надлишок енергії самого архетипу (вважатимемо, що в членів елітних груп 
зазвичай проявляється тінь типу ян). це дасть змогу відобразити неперервність 
особистісних архетипів та потенційну можливість їх проявлення у будь-якій якості 
на цьому проміжку залежно від реальних обставин, а також встановити фактори, які 
обумовлюють таке проявлення.

Світоглядно-ціннісні архетипи
Наступна група архетипів – міфотворча, яка містить у собі наші вроджені уявлен-

ня про справедливість, свободу, рівність, чесність, гідність тощо. усі вони у різних 
пропорціях є інваріантними складовими політичних міфів, які циклічно виникають, 
поширюються та згасають у суспільстві у вигляді релігій, ідеологій, національних 
та цивілізаційних ідей. к. Юнг підкреслював, що всі найбільш потужні ідеї в історії 
походять від архетипів.

відома українська соціолог любов Бевзенко вважає [13], що міф є особливим 
способом упорядкування реальності на рівні міфопоетичної свідомості, який у міру 
свого становлення починає формувати реальний, добре структурований соціальний 
міфологічний простір з його символами, ритуалами й ритмами. міф – це поділ на 
своїх і чужих, причому присутній на глибинному, несвідомому рівні. він обумовлює 
симпатію до свого і тривожність, що переходить в агресію, побачивши чужого. міф 
володіє здатністю створювати на своїй основі певну соціальну цілісність, безліч лю-
дей потрапляють під вплив якоїсь надособистісної сили, яка координує та узгоджує 
їх дії, наділяє здатністю до тонкого відчуття одне одного, ритмічної синхронізації 
дій.

український дослідник Євген ланюк розглянув суть та специфіку політичного 
міфу як соціального феномену, проблему його співвідношення зі священним міфом 
з одного боку й ідеологією та утопією – з іншого, розглянув основні концептуальні 
підходи до визначення осмислення політичного міфу (зокрема, проаналізував по-
гляди платона, Б. маліновського, ж. сореля, з. Фройда, к. Юнга, е. кассірера, м. 
мюллера та р. Барта) й визначив структуру політичного міфу та специфіку його ви-
користання у соціокультурних і політичних умовах сучасності [14].

українська політолог Наталія пробийголова зробила огляд змін інтерпретування 
самого поняття міфу в сучасній науці, проаналізувала феномен міфу у політичному 
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житті сучасних суспільств і його використання як елементу соціального управління 
у відповідних технологіях виборчих кампаній [15]. Незважаючи на видиму 
раціоналізацію масової та індивідуальної свідомості, міф і сьогодні відіграє знач-
но більшу роль у житті суспільства та окремого індивіда, ніж це узвичаєно вважа-
ти. класичні міфи є цілісно оформленими оповідями, які мають логічний початок, 
кульмінацію і кінець, сучасні ж, порівняно з ними, як правило, уривчасті, логічно не 
закінчені, такі, що пояснюють лише певний момент, епізод. у міфології нашого часу 
поєднуються свідоме і несвідоме, реальне й ідеальне, раціональне й ірраціональне. 
справжня сутність міфу полягає у прихованому від безпосереднього аналізу змісті, 
який міститься у міфі й потужно впливає на його споживача. На погляд авторки, 
структура міфу містить у собі наступні елементи: архетип якоїсь ситуації, зміст кон-
кретного досвіду, міфологізовану ідею, політичну символіку, стереотипи поведінки, 
мотиваційні потреби, ціннісну систему, політичний гумор, комунікативність та 
атрибуцію, системоутворюючі відносини. тобто, політичний міф є формою син-
тезу міфологічної і політичної свідомості, емоційно забарвленої чуттєвою уявою 
про політичну дійсність, яка значною мірою зміщує і витісняє реальні уявлення 
про неї, а також системою, елементами якої виступають конкретні уявлення, які ре-
презентують систему цінностей, сформовану міфологізованою політичною ідеєю. 
Більшість сучасних міфологем сконструйовано на основі знань про особливості 
функціонування людської психіки, актуальних досягнень у галузі психології, 
соціології та психолінгвістики.

технології модифікації міфів докладно описує в своїх книгах та публікаціях [16] 
український науковець георгій почепцов. в основі його концепції лежать перехо-
ди між трьома просторами: інформаційним, віртуальним (який найбільш відповідає 
сутності міфу) та фізичним – зміни в інформаційному просторі породжують зміни у 
просторі віртуальному, що, в свою чергу, призводить до змін у просторі фізичному. 
зміни у фізичному просторі, які сталися внаслідок таких переходів, створюють 
інформаційні приводи, через які реалізується зворотній зв’язок, що дає змогу коригу-
вати у потрібному напрямку управляючі інформаційні впливи на соціальні системи.

Щоб спростити надскладні сучасні конструкти міфу, розглянемо його 
функціональну модель як інформаційну систему, що охоплює у певному 
співвідношенні найважливіші інваріанти – архетипні уявлення про справедливість, 
свободу, рівність, чесність, гідність тощо. при цьому ключовим параметром такої 
системи, який визначає її інтегральний сенс, якість та основні властивості, вважати-
мемо розподіл вказаних архетипів та їх антитез між «своїми» і «чужими» («іншими», 
«інакшими»). тобто, співвідношення інваріантів світоглядно-ціннісних архетипів 
у міфі та їх ставлення до «своїх» і чужих» визначає міру його агресивності, його 
«відтінок».

Культурні архетипи
Ще одним із факторів, які в умовах суспільно-політичних систем впливають на 

напрямок проявлення перелічених особистісних архетипів, є архетипи культурні. 
скористаємося їх класифікацією, наведеною у книзі під редакцією т.Ю. Базарова 
й Б.л. Єрьоміна «управління персоналом» [17], в якій автори виділяють культуру 
консолідації, культуру конфронтації, культуру конкуренції та культуру кооперації. 
співвідношення та міра активації культурних архетипів у цьому суспільстві у своїй 
сукупності обумовлює тип його організаційної культури.

перелічені культурні архетипи добре корелюють з метафоричним описом чо-
тирьох просторів Буття [18] від українського дослідника ігоря каганця: простору 
страждань, простору боротьби, простору пригод та простору волі. окрім того, вони 
відповідають нашій класифікації [19] рівнів організаційної складності соціальних 
систем за критеріями першочергової реалізації інтересів та типу взаємостосунків 
між тими, чиї інтереси насправді реалізуються: 1-й рівень – індивід, 2-й – ієрархія, 
3-й – корпорація, 4-й – упорядкована мережа. також можна простежити певну 
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аналогію культурних архетипів із запропонованою українським фахівцем з менед-
жменту валерієм пекарем кольоровою класифікацією [20] організацій згідно з прин-
ципами «спіральної динаміки» [21].

очевидно, що культура конфронтації найбільше відповідає домодерну, культура 
конкуренції – модерну, а культура кооперації – постмодерну. українська дослідниця 
світлана Благодєтєлєва-вовк зазначає [22], що коли у період домодерну люди, їх 
групи і спільноти жорстко поділялися на «своїх» і «чужих» за критерієм «любля-
чий/агресивний», то у добу модерну відбулося його пом’якшення – він доповнився 
критерієм «ефективний/неефективний», причому поняття «чужий» трансформува-
лося у поняття «інший», «інакший». у часи постмодерну на передній план поряд 
з уже згаданими критеріями виступають критерії людиноцентричності, можливості 
досягнення нею повноти буття. таку еволюцію сегрегації соціосистем необхідно 
враховувати для подальшого комплексного аналізу складових архетипної моделі, 
зокрема під час розгляду властивостей політичного міфу у полі різних культурних 
архетипів.

докладно перелічені культурні архетипи як організуючі принципи фрактального 
архетипу психосоціальної еволюції описано українськими науковцями о.а. дончен-
ко та Ю.в. романенко [4]. автори вважають, що ці принципи складають своєрідну 
матрицю впорядкування, яка накладається на хаос таким чином, що будь-який 
зміст знаходить собі місце. організуючі принципи розташовані на фракталі не ви-
падково, а закономірно, відповідно до реальних кореляцій і взаємопереходів фено-
менальних структур. окремі ознаки, які репрезентують той чи інший життєустрій, 
не відображають його цілісність. лише у сукупності вони утворюють певний 
організаційний тип суспільства, задають його духовну атмосферу, його цілісність: 
дух соціуму, його ауру, самопочуття людей в цілому. автори виділяють наступні 
складові фрактального архетипу: тоталітарний (тотемний) тип життєустрою 
суспільства, авторитарний тип життєустрою суспільства, ліберальний життєустрій 
і демократичний устрій життя.

притаманна архаїчним суспільствам культура консолідації і є найбільш давнім 
архетипом, в рамках якого формувалися та закріплювалися всі інші культурні архе-
типи. тобто, в рамках архаїчних суспільств у різних соціальних групах та спільнотах 
зароджувалися і закріплювалися взаємостосунки конфронтації, конкуренції та 
кооперації. 

конкуренція являє собою проміжну нестійку культуру, стабільність якої зале-
жить від великої кількості факторів та є відносною рівновагою двох процесів на 
організаційному рівні – концентрації влади і власності на верхніх рівнях правлячих 
ієрархій та розподілу влади і власності серед широкого загалу. різниця швидкостей 
перебігу цих процесів визначає напрямок руху суспільства – у випадку пришвидше-
ного перебігу першого процесу відбувається трансформація культури конкуренції у 
культуру конфронтації, що сприяє активації тіней особистісних архетипів, а в разі 
пришвидшеного перебігу другого процесу – культура конкуренції трансформується 
у культуру кооперації, сприяючи активації вищих рівнів особистісних архетипів.

цілком очевидно, що перехід від однієї культури до іншої, який означає зміну 
домінуючого культурного архетипу, обумовлює невідворотну зміну актуальних 
загальносуспільних цінностей. відповідно, цілеспрямована зміна цінностей здат-
на спричинити зміну у заданому напрямку домінуючого культурного архетипу та 
організаційної культури, що йому відповідає.

Інтегральна архетипна модель несвідомого соцієтальної психіки соціальних си-
стем та основні регулятори для її налаштування

ураховуючи особливості та взаємообумовленість описаних вище трьох груп 
архетипів, сформуємо інтегральну архетипну модель несвідомого соцієтальної 
психіки соціальних систем та виділимо основні регулятори для її налаштування 
(див. рис. 1).
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рис. 1. інтегральна архетипна модель несвідомого соцієтальної психіки соціальних 
систем та основні регулятори для її налаштування.

очевидно, що на проявлення тих чи інших рівнів чи відтінків особистісних 
архетипів безпосередньо впливає, з одного боку, відтінок актуального для цього 
суспільства у цей історичний момент політичного міфу, а з іншого – актуальний для 
цього ж суспільства домінуючий тип культурного архетипу й організаційна культура, 
що йому відповідає. як міф, так і організаційна культура мають усвідомлену (яка 
має місце в реальному часі) та неусвідомлену (історично обумовлену та закладену 
у габітусі) компоненти, сумарна взаємодія яких і визначає проявлену сторону акти-
вованих особистісних архетипів, що, в свою чергу, обумовлює вибір тих чи інших 
поведінкових схем і стратегій членами суспільства. при цьому безліч історичних 
прикладів свідчить про те, що зазвичай найсвітліший політичний міф владні елітні 
групи того чи іншого суспільства легко поєднують з авторитарною чи тоталітарною 
організаційною культурою, яка базується на культурному архетипі конфронтації, і що 
зазвичай таке поєднання з часом призводить до перетворення початкового світлого 
міфу на свою протилежність.

для кожної з розглянутих груп архетипів встановимо основні регулятори 
представленої на схемі 1 архетипної моделі, з допомогою яких можна здійснювати її 
налаштування.

особистісні архетипи можуть змінюватися по шкалі від світлої їх сторони (3-го 
рівня згідно [12]) до тіні. зафіксуємо регулятор відтінку цих архетипів на світлій 
частині шкали, вважаючи, що утримання його протягом тривалого часу у цій позиції 
та унеможливлення дрейфу у тіньову частину відповідає задекларованій меті нашого 
дослідження.

відтінок політичного міфу можна регулювати шляхом додавання, виділення чи по-
силення тих чи інших його інваріантів у процесі виховання й освіти, що змінюватиме 
його безпосередньо, а також спричинить відповідне зміщення відтінку особистісних 
архетипів. слід зазначити, що зміна політичного міфу є доволі інертним та тривалим 
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процесом, проте іноді внаслідок дії утворених позитивних зворотних зв’язків така 
зміна може відбуватися надзвичайно швидко [23]. 

третім і, на наш погляд, найбільш перспективним з точки зору практичної реалізації 
регулятором є зміна домінуючого культурного архетипу та організаційної культури, 
що йому відповідає. відразу зазначимо, що в першу чергу у нашому дослідженні 
йдеться про політичні організації елітних груп, які перебувають у владі. Будучи ре-
ферентними, ці організації в особі своїх лідерів визначають критерії успішності для 
всіх інших членів суспільства, а їх поведінкові моделі, стратегії та схеми копіюють 
усі ті, хто намагається зайняти якомога вищий суспільний статус та здобути успіх і 
визнання. тому зміна якості політичних організацій владних елітних груп автоматич-
но спричинить відповідні зміни якісних параметрів усього суспільства.

у нашій публікації [23] було показано, що лідери ієрархічно структурованих 
політичних організацій елітних груп через системні особливості цих організацій 
приречені обирати стратегії конфронтації під час взаємодії з конкурентами на 
лідерство як усередині організацій, так і з конкуруючими інституціями зовнішнього 
середовища. Незважаючи на те що в цілому актуальний політичний міф в 
українському суспільстві є доволі світлим і лежить у правій частині представленої 
на схемі 1 моделі, українські політичні організацій елітних груп та їх лідери перебу-
вають у перманентній конфронтації, а взаємодія між ними відбувається за правила-
ми гри з нульовою сумою й обумовлює формування у суспільстві подвійної моралі: 
публічно декларуючи світлі загальносуспільні цінності, політичні лідери в умовах 
конфронтації обирають поведінкові схеми і стратегії, що належать до ціннісного 
діапазону, що їй відповідає. це спричинює дрейф активованих особистісних архетипів 
з вищих рівнів до тіні, що в результаті обумовлює моральний та соціальний зане-
пад цілого українського суспільства, його деградацію та невідворотність соціальних 
катаклізмів.

з іншого боку, для цілеспрямованої і надійної активації вищих рівнів особистісних 
архетипів у членів українського суспільства поряд із формуванням та утриманням 
якомога світлішого актуального політичного міфу необхідно надійно утримувати їх 
взаємодію всередині політичних організацій національних елітних груп та взаємодію 
цих організацій між собою в рамках культурного архетипу кооперації.

у нашій публікації [23] ми довели, що головною умовою вибору організованими 
елітними групами стратегій співробітництва на противагу стратегіям конфронтації в 
умовах їх конкурентної взаємодії в межах національної еліти є усунення на систем-
ному рівні можливості прямих особистісних та міжгрупових конфліктів з метою до-
вготривалого утримання взаємодії учасників елітних середовищ у позиціях «рівний 
з рівним» у рамках культурного архетипу кооперації. 

Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами
розглянемо організаційні інструменти, за допомогою яких цього можна досяг-

ти, тобто здійснити архетипне управління соціальною системою – як політичною 
організацією, так і цілим українським суспільством з метою зміни його якісних 
параметрів у кращий бік.

Більшість наукових дисциплін, що займаються дослідженням групової взаємодії 
людей та командоутворенням – від соціальної психології до менеджменту 
організацій, зосереджуються на вивченні й упорядкуванні взаємодії членів груп на 
стадії стабілізації та співробітництва у позиціях «лідер – підлеглий», що сформува-
лися після стадії конфлікту, перебіг якого автоматично активував культурний архетип 
конфронтації та зробив його домінуючим – таким, що визначає поточну організаційну 
культуру, глибинні цінності членів політичних організацій та вибір ними відповідних 
поведінкових схем і стратегій. вважається, що процеси проявлення всіх попередніх 
стадій розвитку групи є невідворотними, нестабільними й скороминучими. Через це 
ці стадії вважаються непридатними для організації ефективної групової діяльності.

проте очевидно, що кооперація без конфронтації є можливою лише під час 
взаємодії членів політичних організацій у жорстко зафіксованих позиціях «рівний з 
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рівним» – тільки така взаємодія протягом тривалого часу здатна активувати культур-
ний архетип кооперації і зробити його домінуючим. це обумовлює потребу унемож-
ливити перехід групи у стадію конфлікту, який завершується появою неформальних 
лідерів та процесами їх подальшої формалізації.

аналіз представленої моделі розвитку групи дозволяє сформулювати гіпотезу 
про те, що єдиним способом уникнення переходу процесу розвитку групи у стадію 
конфлікту є тривале його утримання на стадії формування клік. при цьому, розуміючи, 
що цьому процесу неможливо запобігти, запропонуємо здійснювати управління ним 
шляхом упорядкування процесів утворення та розпаду клік таким чином, щоб гру-
пова динаміка досягла динамічної рівноваги і стала квазістабільною. очевидно, що 
утримання динамічної рівноваги на стадії формування клік протягом тривалого часу 
можливе лише в разі їх циклічного переструктурування за певним алгоритмом.

описаний квазістабільний стан групової динаміки на стадії утворення клік мож-
на проілюструвати метафорою динамічної рівноваги під час їзди на велосипеді – 
саме поступальний рух утримує його від падіння, незважаючи на спирання лише 
на дві точки. так само і в нашому випадку впорядкування процесів утворення та 
розпаду клік у рамках великої групи за циклічним алгоритмом дозволить утримати 
динамічну рівновагу на стадії утворення клік та забезпечить квазістабільний стан 
групової динаміки.

відсутність протягом тривалого часу особистих та міжгрупових конфліктів під час 
взаємодії членів політичних організацій елітних груп у позиціях «рівний з рівним» 
автоматично активує та зробить домінуючим культурний архетип кооперації, який, 
у свою чергу, сформує та утримуватиме в психіці цих членів глибинні цінності, що 
йому відповідають, унаслідок синхронної активації притаманних їм особистісних 
архетипів на вищих рівнях, заблокувавши їх дрейф у тінь.

отже, одним з організаційних інструментів, здатним забезпечити квазістабільний 
стан групової динаміки та встановлення динамічної рівноваги на стадії утворення 
клік шляхом упорядкування процесів їх формування та розпаду, є використання для 
побудови політичних організацій елітних груп змінних структур, а також вироблення 
і засвоєння організаційної культури, що їй відповідає.

у нашій публікації [25] було представлено описані інструменти для управління 
груповою динамікою в первинних осередках суспільно-політичних організацій 
шляхом запровадження запропонованих нами алгоритмів і правил взаємодії їх 
членів, які у сукупності являють собою динамічну мережу. динамічна мережа 
[26] – це змінна структура суспільно-політичних організацій, яка впорядковує та 
утримує у безконфліктному стані взаємодію всіх своїх членів шляхом їх циклічної 
реструктуризації у малі групи різного функціонального призначення за певним ал-
горитмом, що забезпечує вироблення, узгодження та ухвалення колективних рішень 
учасниками у позиціях «рівний з рівним», а виконання – у множині тимчасових 
ієрархічних проектних, виконавчих та процесних груп з відповідальними виконав-
цями на чолі.

алгоритм вироблення, узгодження й ухвалення колективних рішень розроблено 
шляхом поєднання в одне ціле двох складових: 

1) методики класичного мозкового штурму, під час першої частини якого учасни-
ки висувають ідеї без критики, які обговорюють на другому етапі у групах з іншим 
складом; 

2) методики перехресних груп, що використовується в педагогіці, яка передбачає 
засвоєння у початкових групах частин певного масиву інформації та взаємонавчання 
учасниками один одного цим частинам у перехресних групах. 

Безконфліктна робота учасників забезпечується алгоритмічним відтворенням їх 
взаємодії не як окремих особистостей, а як представників розформованих перед тим 
функціональних груп – носіїв узгоджених групових рішень. потенційні міжгрупові 
конфлікти долаються безперервною зміною складу перехресних груп, що сприяє 
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формуванню поля довіри між усіма учасниками та унеможливлює закріплення 
внутрішніх групових рамок.

виконання рішень відбувається у відповідності до положень сучасних проектного 
та процесного менеджментів.

висновки та подальші напрями наукових досліджень. для здійснення архе-
типного управління соціальними системами – власними політичними організаціями 
та українським суспільством в цілому – прогресивні національні еліти поряд із 
підвищенням рівня існуючих та формування нових політичних міфів шляхом зміни 
смислів і змістів генерованих інформаційних потоків у бік посилення любові до 
ближнього, зниження агресії та розширення кола «своїх» за рахунок звуження кола 
«чужих» можуть скористатися організаційними інструментами, застосувавши під час 
розбудови власних організацій сучасні змінні структури, які дозволяють забезпечити 
активацію та утримання протягом тривалого часу своїх членів у рамках культурного 
архетипу кооперації з організаційною культурою, що йому відповідає. це обумовить 
синхронну активацію в їх психіці вищих рівнів особистісних архетипів і забезпечить 
вибір ними відповідних поведінкових моделей, схем і стратегій у рамках цінностей, 
сформованих в умовах мінімізації розбіжностей між актуальним політичним міфом 
та домінуючим культурним архетипом.

викладені результати відкривають перспективи теоретичного і практичного 
дослідження динамічної рівноваги на стадії утворення клік процесу розвитку групи 
та обумовленого нею квазістабільного стану групової динаміки, а також визнача-
ють необхідність подальшої розробки і вдосконалення організаційних інструментів 
архетипного управління політичними організаціями елітних груп та суспільством у 
цілому.
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Олександр РаДчЕНкО, Олексій кРюкОВ

Олександр РАДчеНКО, Олексій  КРЮКОв

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЯК АРХЕТИПИ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ 
ПРОСТОРІ

Постановка проблеми. перспективи розвитку будь-якого 
суспільства цілком справедливо пов’язуються з молоддю, яка є над-
звичайно активним та діяльнісним соціальним прошарком будь-
якого суспільства. молодь найбільш продуктивна і в соціально-
демографічному відношенні. вона є невід’ємною складовою у 
природному процесі зміни поколінь, забезпечення чисельного 
оновлення населення й досягнення таким чином його тривалого 
існування. покоління молодих завжди йде на гребні суспільно-
політичних реформ, легко відкликається на інновації та повне сил 
і енергії для здійснення різноманітних суспільних дій. саме від 
здатності молоді бути активною, дієздатною та творчою силою за-
лежать перспективи державотворчого процесу. тому для кожної 
держави одним зі стратегічних завдань є формування та реалізація 
ефективної, спрямованої на позитивні зміни, державної молодіжної 
політики.

як зазначає український дослідник і. парубчак «молодіжна 
політика завжди й майже повністю зорієнтована на майбутнє, є тісно 
пов’язаною з динамікою конкретних суспільних змін, в цьому її 
принципова відмінність від будь-якої іншої політики в особливостях 
характеру та мети. державна молодіжна політика визнана в україні 
пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави, тому, 
на даний час, в україні загострюється необхідність аналізу поетап-
ного становлення молодіжної політики, підвищення ефективності 
діяльності державних інституцій та розробки практичних кроків у 
вирішенні наболілих молодіжних проблем»[1, c. 167].

слід зазначити, що в україні державна молодіжна політика 
здебільшого не поспіває за зростанням громадянської та політичної 
активності молоді. саме незадоволена діями й політикою державної 
влади  молодь в українських реаліях стала генератором і основною 
рушійною силою революції гідності кінця 2013 – початку 2014 
рр. революція висвітлила серйозні протиріччя між справжніми 
інтересами та прагненнями української молоді та запропонованою 
для неї державною молодіжною політикою. це особливо актуалізує 
наукові розвідки базових засад, навіть самих понять та категорій 
молодіжної політики держави.

молодіжна політика є інструментом, що має забезпечи-
ти у комплексі стратегічного розвитку країни геополітичну 
конкурентоспроможність української держави, а також розвиток 
місцевих громад та суспільства протягом найближчих десятиліть. 
різноманітні дані аналізу та прогнозів середньо- та довгострокових 
тенденцій визначають, що найбільш важливими змінами майбут-
нього є перехід до самоорганізації суспільства. 

самоорганізація політично зрілих громадян, їх об’єднань та 
бізнесу, їх взаємодія з органами публічної влади – мають стати ос-
новою суспільства майбутнього. одночасно, традиційна система 
освіти та виховання молоді, як і державна молодіжна політика та 
громадські організації, не здійснювали цілеспрямованого вихован-

РадЧЕНко 
олександр,
 RADCHENKO
Oleksandr, 
доктор наук з 
державного управління, 
професор, заступник 
директора інституту 
проблем державного 
управління та місцевого 
самоврядування 
Національної академії 
державного управління 
при Президентові 
України, м. київ.

Анотація: У статті 
розглядається 
проблематика 
архетипових підстав 
формування та 
реалізації державної 
молодіжної політики, 
її сутності та змісту. 
Зроблено висновок, 
що українська молодь 
демонструє все більш 
зростаючий рівень 
громадянської культури 
і стає дедалі більш 
потужним чинником 
формування й реалізації 
не тільки молодіжної, 
але й державної 
політики в цілому. 

Ключові слова: молодь, 
державна молодіжна 
політика,основні 
принципи державної 
молодіжної політики.

УДК 351.84



143

ня самостійної, відповідальної молоді та її підготовки до життя у 
самоорганізованому суспільстві. 

з іншого боку, увесь комплекс проблем та протиріч, із якими 
зіткнеться україна у найближчі 10-15 років, формує достатньо 
жорсткий набір вимог до нових поколінь. життя молодої люди-
ни у прогнозованих умовах не буде розвиватися прямолінійно, як 
послідовність простих переходів від загальної освіти до професійної, 
від освіти до праці, від життя у родинному домі до створення власної 
сім`ї. Нові умови потребуватимуть від кожної молодої людини та 
її сім`ї мобільності, пошуку нових нестандартних варіантів побу-
дови власного життя. пріоритетними мають стати такі напрямки 
молодіжної політики, реалізація котрих надасть молоді можливості 
для самостійного вирішення проблем, які виникають. тільки такий 
підхід буде сприяти взаємоув’язуванню поліпшення якості життя 
переважної більшості молоді та розвитку країни в цілому. треба 
визначити, що ефективна практична реалізація може відбуватися 
як на все- українському рівні, так і на рівні місцевих громад, що 
наближені до реальних потреб та участі молоді у їх вирішенні [2, 
с. 145].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про широ-
ку увагу до досліджуваної проблематики. державна молодіжна 
політика в україні та окремі її аспекти вже неодноразово става-
ли об’єктом дослідження сучасних українських науковців. цьо-
му питанню приділили увагу в своїх дослідженнях Є. Бородін, 
а.васильєв, м. головатий, і. ільїнський, м. канавець, л. кривачук, 
о. кулініч, в. лісовський, в. луков, Н. метьолкіна, в. орлов, і. па-
рубчак, м. перепелиця, в. Чупрунов, а. Шаронов та ін. 

проте дослідження вказаних авторів не повною мірою вирішили 
проблеми формулювання  категоріального апарату державної 
молодіжної політики в україні. тому, на наш погляд, є необхідність 
в продовженні досліджень в царині термінології, визначення основ-
них архетипів та принципів державної молодіжної політики тощо.

з точки зору авторів у постреволюційну добу українського держа-
вотворення, коли на часі вироблення принципово нових підходів до 
взаємовідносин держави й молоді слід звернутися до глибинних ар-
хетипових підстав формування та реалізації державної молодіжної 
політики, її сутності та змісту, що і становить собою мету даної 
статті. 

виклад основного матеріалу. у сучасному науковому розумінні 
молодь – це суспільно-диференційована соціально-демографічна 
спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, соціально-
психологічні, теоретико-пізнавальні, культурно-освітні властивості, 
що характеризують її біосоціальне дозрівання як здійснення само-
виразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей [3, с. 224]. 

принциповою особливістю молоді є те, що її суттєві характери-
стики й риси знаходяться в стані формування і становлення, коли ва-
гому роль у формуванні індивіда відіграють зовнішні чинники. во-
дночас для цієї соціальної групи характерним є обмежений доступ 
до значущих економічних, соціальних і культурних ресурсів за низь-
кого рівня готовності взяти всю відповідальність за своє майбутнє 
на власні плечі. Не випадково англійський учений с. Фріс розгля-
даючи соціальний контекст стану молодості, як процесу переходу 
від дитинства до дорослості, наголошує, що основними напрямами 
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змін від дитинства до дорослої людини є перехід від залежності – до незалежності і 
від безвідповідальності – до відповідальності [4].

сьогодні в україні ситуація дуже схожа на ту, що була в Європі і америці після 
другої світової війни. молодь знає про певні сфери життя набагато більше дорос-
лих, багато в чому вона здатна швидше навчитися й оволодіти інноваційними до-
сягненнями цивілізації (як кажуть молоді – «гаджетами»). скажімо, навіть маленькі 
діти швидше освоює нові технології – комп’ютери, айфони тощо. 

власне, визначення понять «діти» та «молодь», які використовуються в різних 
країнах, як правило, відповідають віковим нормам, установленим для чоловічої 
і жіночої статі, щодо: обов’язкової освіти, роботи по найму і праці неповнолітніх, 
згоди на сексуальний контакт, досягнення повноліття, набуття громадянських і 
політичних прав, права на шлюб, можливість користуватися певними послугами без 
згоди батьків, права на певні пільги в межах державних програм

у термінології і практиці організації об’єднаних Націй використовуються такі 
основні визначення щодо дітей і молоді: діти – особи, що не досягли 18-літнього 
віку; підлітки – особи у віці 10-19 років (включаючи молодший, середній і старший 
підлітковий вік); молодь – особи у віці 15-24 років [5, с. 4].

включення молоді до активного суспільного життя функціонально має два 
пов’язані аспекти – процеси соціалізації молоді та біологічного й психосоціального 
відтворення суспільства. включаючи молодь у систему існуючих суспільних 
відносин, суспільство змінюється й само: процес соціалізації переростає в процес 
оновлення суспільства. своєю чергою, змінюючи суспільство, молодь змінюється й 
сама, стаючи активною часткою суспіль¬ства, включаючись у суспільний механізм. 
умовою успішної соціалізації є зміна поведінки особи відповідно до потреб 
суспільства і згідно з бажанням самого індивіда

таким чином, процеси соціалізації молоді і трансформації суспільства мають 
розглядати¬ся у взаємодії. як відзначав к. манхейм: «відповідь на питання, чому і 
як треба вчити молодь, у великому ступені залежить від характеру того внеску, який 
очікує від молоді суспільство» [6, c. 442].

 політика являє собою ідеологічну, програмну, організаційну та регулятивно-
контрольну сфери суспільної діяльності органів державної влади і місцевого само-
врядування, що охоплюють практично весь спектр існуючих суспільних відносин. 
цей термін (від грецького «politike» – мистецтво управляти державою) охоплює 
суспільну діяльність, що пов’язана передусім з участю в отриманні, утримуванні та 
реалізації влади в державі. як сфера суспільного життя політика включає в себе та-
кож політичні ідеї і відповідні їм установи. 

державна політика, яку в широкому сенсі цього терміну можна визначати 
як державноуправлінську діяльність, це «свідома і цілеспрямована послідовна 
діяльність, пов’язана з реалізацією державно-владних повноважень суб’єктами дер-
жавного управління, унаслідок чого відбувається зміна суспільних станів, подій і 
явищ. державноуправлінська діяльність являє собою сукупність неперервних 
взаємопов’язаних дій та функцій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей 
держави [7, c. 164].

як відносно самостійні архетипові структури елементів державної політики при-
йнято виділяти: соціальні суб’єкти (лідери держави, лідери політичних партій та ін.), 
що розробляють стратегічний курс та інституційну ієрархію державної політики; 
вищі органи державної влади, що визначають напрями розвитку державної політики 
й механізми реалізації її цілей і завдань; законодавство та інший нормативний 
матеріал (програми політичних партій), в нормах яких закріплюються правові нор-
ми, відповідні програми; владні відносини, умови конституювання і консолідації 
політичних інститутів процесів у єдину систему.

як правило виділяють два архетипи розроблення державної політики та прийнят-
тя рішень: активний і представницький. за активної форми розроблення державної 
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стратегії законодавчими інститутами формулюються базові принципи, концептуальні 
засади і конституційні норми, виробляється стратегія державної політики, тоді як 
за виконавчими органами закріплюється практична реалізація стратегічних рішень 
і технологія оперативного управління. у представницькій моделі, яка існує в деяких 
країнах Європи, парламентські органи обмежуються формулюванням більш загаль-
них орієнтирів і правил гри, а прийняття багатьох важливих оперативно-стратегічних 
рішень передається органам виконавчої влади [9, с. 33].

гармонійна державна молодіжна політика має ставити за мету створення 
соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для 
життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку 
молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах 
всієї країни. ефективність державної молодіжної політики залежить від активності 
та готовності молоді до партнерства з державною владою, налагодження двосторон-
нього зв’язку, готовності молодого покоління взяти на себе відповідальність за виз-
нання й підтримку цієї політики [10, с. 177]. 

у найбільшому узагальненні м. головатий під державною молодіжною політикою 
розглядає наявність у суспільстві чітко і об’єктивно визначених, законодавчо 
закріплених ідей стосовно місця і ролі молоді в поступальному розвитку суспільства, 
а також системи різноманітних заходів, що сприяють реалізації цих ідей [11, с. 25]. 
серед інших заслуговує на увагу тлумачення в. криворученка: «молодіжна політика 
охоплює всі сфери життєдіяльності молоді, включає в себе всі питання, пов’язані з 
формуванням і вихованням молоді, охоплює всі процеси соціалізації, всю сукупність 
ідей щодо місця і ролі молоді в суспільстві та їхню реалізацію. молодіжна політика 
є сукупністю дій всіх державних і громадських інституцій, проте кожний її суб’єкт, 
соціальна інституція здійснює її диференційовано відповідно до своїх потреб і мож-
ливостей з урахуванням місцевих умов» [12, с. 60]. 

до головних принципів державної молодіжної політики належать: повага до 
поглядів молоді та її переконань; надання прав і залучення молоді до безпосередньої 
участі у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються суспільства 
взагалі і молоді зокрема; правовий та соціальних захист молодих громадян; сприян-
ня ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

як зазначається в стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 
до 2020 року – «одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо за-
безпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції україни до 
світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної 
молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю» [13].

мета державної молодіжної політики - створити необхідні соціально-економічні, 
політико-правові, організаційні умови і гарантії для соціального становлення, роз-
витку і вдосконалення як окремої молодої людини, так і всього молодого покоління.

Незважаючи на зовнішню подібність визначень молодіжної політики й державної 
молодіжної політики, вони позначають різні суспільні явища, адже держава є не 
єдиним суб’єктом державної молодіжної політики. 

молодіжна політика - це діяльність усіх суспільних інституцій стосовно молоді, 
а державна молодіжна політика є її складовою і характеризує взаємовідносини дер-
жави й молоді. у процесі функціонування політичної системи інтереси її складників 
тією чи іншою мірою збігаються з інтересами держави. і в межах діяльності щодо 
забезпечення цих інтересів вони стають суб’єктами державної молодіжної політики. 
ця політика реалізується на загальнонаціональному рівні. центральні органи влади 
провадять її в окремих регіонах з урахуванням їхньої специфіки. 

водночас, у межах кожного регіону вона здійснюється обласними, районними, 
міськими органами державної влади та органами самоврядування, як і в кожній 
місцевості на рівні району, міста, селища, села, у трудових колективах. тобто 
регіональна державна молодіжна політика є результатом поєднання всіх цих складо-
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вих. тут доцільно зазначити, що діяльність держави щодо становлення та розвитку 
молоді разом з діяльністю інших суб’єктів, які беруть участь у соціалізації молоді, є 
ще більш багатоаспектною регіональною молодіжною політикою.

таким чином, молодіжна політика - це комплексне явище, що є результатом 
практичної, науково-теоретичної, ідеологічної та іншої діяльності соціальних 
інституцій стосовно молоді. На нашу думку, її можна розглядати як інтегральну 
функцію багатьох змінних: діяльності держави, партій, громадських, релігійних 
організацій тощо. молодіжна політика включає в себе багато елементів і має склад-
ну структуру.

сьогодні українське суспільство поволі починає розуміти, що нашій інтеграції до 
Європейської спільноти заважають не стільки політичні чинники, скільки чинники 
ментальні. Європейці не хочуть бачити в своєму союзі людей, що не поділяють їх 
цінності, насамперед у правовому полі, адже висока правосвідомість індивідів та 
уособлення себе як відповідального громадянина є фундаментальною підвалиною 
демократичної теорії та практики. 

відтак українській державі необхідно сформувати цілеспрямовану державну 
молодіжну політику з головним її фокусуванням на демократичній просвіті нашої 
молоді. інституційна база для цього у вигляді мережі шкіл, коледжів та вищих на-
вчальних закладів, молодіжних громадських, суспільно-політичних та партійних 
організацій в країні існує. Необхідна державна програма демократичної просвіти 
молоді як складової цілеспрямованої політичної соціалізації, конвертована у 
навчальні плани, комплекси, програми та дисципліни. 

водночас, програма демократичної просвіти молоді мусить бути каналізованою 
не тільки інституційно (у вигляді навчальних курсів), але й комунікативно (задіяння 
найбільш поширених серед молоді каналів комунікації) та інструментально (шляхом 
створення таких умов соціальної діяльності, за яких виникає перевага демократич-
них вчинків, правил і дій, а отже – закріплюється схильність до демократії). закон 
збереження енергії у його соцієтальні інтерпретації проголошує, що за відсутності 
державних зусиль цілеспрямованої соціалізації молоді, канали молодіжної 
комунікації будуть заповнені зовсім іншими цінностями й на формування моло-
дого покоління можуть вирішальним чином вплинути вже не державна ідеологія, 
національна ідея, а, наприклад, такі особливості молодіжної психології як намаган-
ня до створення власної субкультури, схильність до ненормативної, або девіантної, 
політичної поведінки, прагнення до радикалізації. про таку суспільну загрозу нехту-
вання демократичною просвітою молоді попереджали ще теоретики постмодерного 
та постіндустріального суспільства д.Белл, ж.-Ф.ліотар та ж.Бодріяр [8, с. 51].

вплив держави на соціалізацію молоді має здійснюватися й через залучення до 
відповідних суспільних цінностей з пізнавальним та емоційним навантаженням, 
створення відповідної політичної міфології, пантеону «національних героїв», які ма-
ють бути прикладом для інших, через створення широкомасштабних програм обміну 
студентів як чинника особистого залучення до аргументації переваг демократії в 
Європі.

висновки. підсумовуючи необхідно зазначити, що консервація сучасного стану 
впливу держави на соціалізацію молоді (відсутність усвідомленої цілісної державної 
політики демократичної просвіти, публічна демонстрація гегемоністських автори-
тарних моделей політичної поведінки керманичами країни, нехтуваннями інтересами 
молоді та їх проблемума на догоду «політичній доцільності») всі більше віддалить 
україну від демократії й збільшуватиме загрозу чергового реваншу авторитаризму.

тільки щеплення молоді демократичних цінностей, перетворення її на соціальну 
базу демократичної політичної культури здатне врешті-решт вивести нас до кола 
демократичних країн світу. адже, як стверджує р. даль, “консолідація демократії 
вимагає усталеної демократичної культури, що здатна допомогти країні здолати 
кризи, забезпечує адекватну емоційну і раціональну підтримку чіткому виконанню 
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демократичних процедур. якщо ж політичні інститути не спираються на демокра-
тичну політичну культуру, то кризова ситуація може спрямувати державу на шлях до 
авторитаризму” [14, с. 34]. На наше щастя, українська молодь демонструє все більш 
зростаючий рівень громадянської культури і стає дедалі більш потужним чинником 
формування й реалізації не тільки молодіжної, але й державної політики в цілому.
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валерій РеБКАлО, володимир КОзАКОв

АРХЕТИПНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З 

ПОГЛЯДУ ТЕОРІЇ УТИЛІТАРИЗМУ Й ГУМАНІЗМУ

Постановка проблеми. проблема цінностей, ціннісних 
орієнтацій суспільства є більш глибокою, аніж може здатися 
на перший погляд. особливо це відчувається в суспільстві, що 
трансформується – перебуває на зламі історичних епох, на шля-
ху від тоталітарного до демократичного, від централізованої до 
ринкової економіки, від частини імперії до самостійної держави, 
від домінуючого інтернаціоналізму до усвідомлення національного. 
архетипна парадигма переоцінки суспільних цінностей є глобаль-
ною, а сам процес – не лише необхідним, але болючим і досить три-
валим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. серед праць, присвя-
чених соціально-ціннісним засадам державного управління, форму-
ванню національної свідомості та іншим аспектам сучасного проце-
су державотворення в україні, слід відзначити роботи е. афоніна, г. 
атаманчука, в. Бакуменка в. козбаненка, в. князєва, і. Надольного, 
м. пірен, г. ситника, п. Штомпки, Ф. Шамхалова та ін. змістовно-
функціональні особливості архетипіки ціннісного потенціалу дер-
жавного управління з погляду теорії утилітаризму пов’язані насам-
перед з іменами таких мислителів, як девід г’юм, ієремія Бентам і 
джон стюарт міль. але місце архетипіки в становленні та розвит-
ку евристичниого потенціалу аксіології державного управління в 
науковій літературі майже не розглядалося, тому актуальність теми 
статті не викликає жодних сумнівів 

мета статті полягає в аналізі впливу архетипних особливо-
стей на розвиток ціннісного потенціалу державного управління з 
погляду теорії утилітаризму й гуманізму.

виклад основного матеріалу. Формування ціннісної системи, 
яка була б прийнята більшістю членів суспільства, є найважливішим 
принципом його існування і водночас – головним інструментом 
суспільних реформацій. Не випадково стратегічною метою будь-
якого політичного режиму є прагнення сформувати систему базис-
них цінностей і зорієнтувати на них більшу частину суспільства. 
ефективність цього процесу, безсумнівно, залежить від того, в якій 
«площині» масової свідомості – мотиваційно-смисловій чи виключ-
но інструментальній – «розмістились» декларовані цінності. якщо 
цінності політичного режиму стають мотивами діяльності, людина 
буде шукати й обов’язково знайде засоби (в тому числі – управлінські) 
їх втілення. якщо ж цінності, що декларуються в суспільстві, супе-
речать цінностям-мотивам, вони будуть лише інструментом для до-
сягнення іншої, можливо, діаметрально протилежної мети.

архетипна парадигма політичної теорії формулює й конструює 
моральні приписи держави, але і в прикладному сенсі вона говорить 
про можливості застосування моральних рецептів до практики дер-
жавного управління. як така вона набуває нормативного характеру.

Нормативні політичні теорії мають давню традицію, починаючи 
із грецької філософії на заході й індуїстської філософії на сході. 
Нормативне теоретизування видається цілком природним: якщо 
люди волею долі або обставин змушені жити разом, то чому б не по-
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думати, як це можна організувати щонайкраще? інакше кажучи, такі 
теорії привертають увагу вчених до проблеми організації й устрою 
громадського життя в державі.

Нормативні теорії залишаються живими та швидко розвива-
ються як знання про політику й у наші дні. Нормативна політична 
теорія – це спосіб міркувань про політичні інститути, особливо про 
пов’язані з державною владою, а також про ставлення індивідів до 
цих інститутів. вона займається моральним узаконюванням наявно-
го політичного устрою або формуванням його альтернатив. теоре-
тики цього напряму використовують різноманітні методи. Найбільш 
типовими для нормативної теорії є три риси:

1) нормативні теорії, насамперед, прагнуть домогтися 
внутрішньої пов’язаності моральних аргументів, тому теорети-
ки цього напряму останнім часом часто звертаються до архетипів 
аналітичної філософії;

2) вони спираються на соціальні науки, наприклад на соціальну 
антропологію й історію, для того щоб перевірити правильність 
емпіричних передумов аргументів, що наводяться;

3) нарешті, висновки зіставляються з інтуїтивними уявленнями 
самого теоретика.

після 70-х рр. ХХ ст. у нормативній політичній теорії можна 
чітко розрізнити два провідних напрями. перший займається пере-
важно проблемами розподільчої справедливості й співвідношенням 
справедливості й волі. другий напрям цікавиться переважно 
діяльністю й цілями інститутів державної влади.

Нормативні політичні теорії зазвичай спираються на 
фундаментальні основи моральної філософії. по суті, від того, до 
яких основ моральної філософії звертається теоретик, залежать і 
змістовні особливості самої політичної теорії.

основною домінантою сучасної західної нормативної політичної 
теорії вважається утилітарний підхід (утилітаризм), який припускає, 
що найкращою є така форма організації державної влади, що прино-
сить максимальну користь. у більш широкому сенсі утилітаризм – це 
теорія, що намагається оцінювати будь-яке вирішення політичного 
питання з погляду його наслідків. користь при цьому вважається 
якщо не єдиною, то принаймні фундаментальною цінністю.

саме користь наділяє змістом всі наші дії, а все інше має лише 
інструментальну цінність. усе є цінним лише остільки, оскільки 
сприяє забезпеченню користі. звідси випливає висновок, що метою 
утилітаризму є максимізація користі [1, с. 590–593].

оскільки для утилітаризму є характерним принцип максимізації, 
то основні розходження в утилітаристських теоріях, як правило, 
пов’язані з розходженнями в думках із приводу того, що означає ко-
ристь. 

в утилітаризмі домінують три напрями:
1) класичний утилітаризм, початок якого було покладено і. Бен-

тамом, інтерпретував користь із гедоністичного погляду – як задово-
лення; вищим благом для нього є одержання задоволення, все інше 
– вторинне;

2) утилітаризм добробуту, пов’язаний із сучасною економікою 
добробуту; з погляду представників цього напряму максимізованим 
має бути не задоволення як таке, а задоволення бажань і потреб як 
фактичних і передбачуваних переваг; 
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3) ідеальний утилітаризм визнає, що інші речі також можуть мати вищу цінність; 
англійський етик г. мур, наприклад, називав такими цінностями особисті відносини 
й естетичний досвід [2, р. 178]. 

спинимося на тому, що підлягає утилітаристській перевірці. головним чином 
утилітаризм застосовується до трьох сфер. 

по-перше, це сфера індивідуального вибору й етики. визначаючи, що є най-
кращим у житті, утилітарист стверджує: те, що приносить користь. але тут чітко 
виділяються два підходи – егоїстичний й універсалістський. між ними нерідко ви-
никають суперечності. по-друге, це сфера формування державної політики, тобто 
ухвалення рішень про оподатковування, забруднення навколишнього середови-
ща, оборону тощо. людям, що ухвалюють рішення, рекомендують дотримувати-
ся утилітаристських принципів. труднощі тут полягають у тому, що нерідко такі 
рішення можуть іти в розріз із демократичними принципами. 

по-третє, можливою є оцінка соціальних структур у цілому. 
спинимося на тому, як саме застосовується принцип максимальної користі в 

управлінні державою: 
перший спосіб – це дії держави, спрямовані на досягнення найвищого ща-

стя для найбільшої кількості людей. друга формула стверджує, що «кожна люди-
на перед державою вважається за одну, і ніхто не може вважатися більше, ніж од-
ним». з утилітаристської точки зору, задоволення, яке одержує міністр, анітрохи не 
важливіше, ніж щастя пересічного працівника. третя формула торкається питання 
про те, яке саме щастя розглядається. ми повинні скласти ієрархію застосування 
принципів, якщо хочемо намітити план з їх підтримки.

Четверта проблема стосується того, чи варто максимізувати середнє або сукуп-
не благо. сукупне (спільне) благо формується шляхом підсумовування показників 
щастя кожної людини. середнє благо – це загальне добро, розділене на кількість 
індивідів. варто відзначити, що ми можемо збільшити загальну суму блага, пони-
зивши водночас середнє благо за допомогою збільшення населення. так трапиться, 
якщо ресурси, що зараз використовуються для підтримки середнього рівня блага, 
будуть спрямовані на нових людей. 

аналогічним чином ми зможемо підняти середній рівень блага й знизити загаль-
ний, якщо зменшити чисельність населення. таким чином, від того, чи є правляча 
еліта прихильником загального або середнього блага, залежить державний підхід до 
вирішення більшості суспільних проблем. 

отже, політично утилітаризм спрямовано на створення такої системи державно-
го управління, яка сприятиме максимізації суспільного блага (задоволення, користі 
тощо). 

класичний утилітаризм зазнав серйозної критики. сама по собі ідея про те, що 
задоволення й біль можуть бути виражені кількісно, що незліченні бажання різних 
індивідів можуть порівнюватися знеособлено, багатьма дослідниками сприймається 
як неприйнятна. Багато критиків виражало занепокоєння з приводу гарантій прав лю-
дини й прав меншості, яких теорія утилітаризму не бере до уваги, оскільки розглядає 
суспільство як агрегат і заперечує будь-які обмеження соціальних дій, без чого за-
безпечення прав людини є неможливим. утилітаризм будується на основі людських 
уподобань, однак нічого не говорить про те, що деякі бажання можуть бути анти-
громадськими (наприклад, расистськими, антисемітськими тощо). прагнення до 
найвищого щастя для найбільшої кількості людей може санкціонувати соціальну 
інженерію. 

сама по собі модель максимізації користі являє собою брутальну апологетику 
ідеї вільного ринку. Не дивно, що природними спадкоємцями й послідовниками 
утилітаристів у багатьох країнах стали «нові праві». представники культурної еліти, 
а також релігійні мислителі побоюються, що зрівнювання всіх переваг неминуче 
призведе до підриву культури в цілому й взагалі всіх вищих цінностей. 
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утилітаризм – це принцип, який повинен служити моральним гідом у процесі 

ухвалення державно-управлінських рішень. які ж саме моральні норми мають 
бути включені в моральну систему? це утилітаризм також вимагає брати до уваги 
психологічні фактори в процесі вироблення правил управлінської діяльності. лише 
таким шляхом може бути створена моральна система, спрямована на максимізацію 
добробуту. 

в. Брандт прагнув знайти місце для сталих уявлень про права й справедливість, 
вписавши їх у саму структуру утилітаризму. дійсно, права людини взагалі стали 
предметом обговорення саме тому, що прихильність до справедливості й прав лю-
дини сприяє збільшенню загального добра для більшої кількості людей. якби пра-
ва людини не сприяли більшому благу людей, вони незабаром були б знищені. На 
думку згаданого автора, теоретики прав людини правильно підкреслюють їх значен-
ня, але вони помиляються, стверджуючи незалежність цих прав. права не служать 
обґрунтуванню утилітаризму, це утилітаризм узаконює права людини.

уже зрозуміло, що утилітаристські калькуляції із приводу процесів державного 
управління мають бути досить складними. якби ми стали організовувати держав-
не управління тільки відповідно до утилітаристських рекомендацій, то повинні були 
б мати неймовірну кількість інформації, що саме подобається людям, починаючи 
з уживання їжі й закінчуючи соціальними інститутами. калькуляції утилітаристів 
є настільки складними, що вони і самі, як правило, обмежуються лише загаль-
ними міркуваннями про можливі позитивні наслідки діяльності різноманітних 
управлінських структур. 

Нарешті, наголосимо і на тому, що вважається головною слабкістю утилітаризму, 
– на його нездатності запропонувати справедливу соціальну практику й державно-
управлінські інститути.

максимізуючи ідею суспільного блага в країні з розвиненою ринковою економікою, 
утилітаризм доходить висновку, що більшість управлінських структур, поклика-
них утілювати державну соціальну політику, не потрібні, оскільки виробництво і 
розподіл блага відбуваються на вільному ринку. якщо держава оперує ідеєю серед-
нього блага, то міркування про соціальну справедливість, а отже і про управлінські 
заходи, спрямовані на її досягнення, для неї є зайвими. практика показує, що в 
такій державі свого роду «центр цінностей», крім власне цінностей споживання, 
зміщується із системи державного управління в систему правосуддя (вона починає 
виконувати функції перерозподілу блага, виходячи з інших цінностей, існування яких 
допускає ідеальний утилітаризм) та в політичну систему з розгалуженою практикою 
лобіювання тощо. прикладом такої управлінської системи можуть бути сполучені 
Штати америки.

у країнах з ринковою економікою, що розвивається (це актуально для україни), 
навпаки, – утилітаристська держава прагнутиме створити якомога більше 
управлінських структур, діяльність яких спрямовуватиметься на виконання функцій 
перерозподілу суспільного блага з метою досягнення принаймні мінімального серед-
нього добробуту. це, у свою чергу, не сприяє власне розвиткові ринку. На етапі, коли, 
крім цінностей споживання, ідеальні цінності суспільства ще слабко інституційовані, 
такий підхід може бути виправданий. 

але практика утилітарного управління в пострадянських державах уже показа-
ла, наскільки небезпечним цей підхід може виявитися саме для системи ідеальних 
цінностей суспільства (в основі якої лежать свобода, рівність і справедливість), 
яка, на відміну від західних демократій, не має історичного імунітету до «спокус» 
ідеології споживання.

отже, державно-управлінська теорія, в основі якої лежить принцип задоволен-
ня, приречена на структурний крах. таким чином, є серйозні підстави сумніватися 
в утилітаристській теорії блага. якщо теорію доповнити й розвинути, то під сумнів 
підпадає і принцип максимізації користі. саме це і викликало серйозну крити-
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ку утилітаризму як основи для формування системи державного управління 
суспільними процесами. 

водночас в утилітаризмі є деяка частка істини. очевидно, у суспільствах, що 
називаються ліберальними демократіями, як уважається, рівень задоволення 
може бути вищим, ніж в інших. однак проблема полягає в тому, що утилітаризм 
не в змозі узаконити й обґрунтувати політичні цінності лібералізму, так само як і 
устрій держави, що прийняла б ці цінності і втілила б їх у життя. інакше кажучи, 
цілком можливо, що в якихось випадках утилітаризм родить правильні висновки, 
але передумови цих висновків неправильні, а аргументи непереконливі. зрештою, 
утилітаризм не в змозі підтримати і ліберальні ідеали – а це і є головним аргументом 
проти утилітаризму з боку більшості ліберальних теоретиків у сучасній політичній і 
державно-управлінській науці. 

лише деякі мислителі проявляють готовність визнати тип міркувань, властивий 
утилітаризму, оскільки вважають висновок, що міститься в ньому, морально неприй-
нятним. зокрема, часто стверджується, що утилітаристська мораль допускає й навіть 
вимагає недотримання вимог справедливості. утилітаризм у своєму спрямуванні до 
«щастя» допускає жорстоку несправедливість стосовно окремих людей і груп людей 
[3]. 

аналіз нормативної політичної теорії утилітаризму та ціннісних основ 
сформованої на її основі системи державного управління дозволяє стверджувати, 
що утилітаристський підхід частково спроможний задовольнити ціннісні потре-
би організації державного управління переважно в екстремальних для суспільства 
ситуаціях (гострий брак ресурсів, війна, широкомасштабна природна катастрофа, 
революційна ситуація тощо). водночас основи теорії утилітаризму вступають у 
суперечність із сучасними уявленнями демократії про місце і роль прав людини як 
окремо взятої особистості у формуванні демократичних основ політичної системи і 
ціннісних засад державного управління. 

у філософській літературі гуманізм визначається як відрефлексований антропо-
центризм, об’єктом якого є людина як вища цінність [4, с. 461]. 

серед гуманних якостей людей ще давні греки називали дружелюбність (демо-
крит), людинолюбство (аристотель), а римляни – людяність (цицерон). зазначимо, 
що спочатку гуманізм існував переважно у формі філантропії, тобто гуманного став-
лення до людей. поширення терміна «гуманізм» і впровадження його в широкий обіг 
пов’язують з ім’ям цицерона [5, с. 37–66]. в античності було сформовано ціннісне 
ядро гуманізму, що складається з релятивістських й абсолютистських елементів, які 
залежно від історичних умов наповнювалися різним змістом. 

кожній соціальній парадигмі відповідає своя парадигма гуманізму. процес 
гуманізації реалізується в них досить суперечливо. у спадкоємному ядрі кожної 
парадигми кумулятивно накопичуються абсолютні цінності гуманізму, у змінній 
частині парадигми залишаються релятивістські елементи [6, с. 63]. однак слід за-
значити, що розмивання гуманістичних цінностей у наш час набуває інколи загроз-
ливих обсягів. достатньо звернути увагу на те, як часто норми й поняття гуманізму 
стають свого роду «ігровою картою» у створенні позитивного іміджу того чи іншого 
політичного діяча. 

разом з тим, якщо реально не наситити свідомість громадянина, причетно-
го до справ управління державою, гуманістичним світоглядом, то порожнеча, 
яка утворюється внаслідок відмови від цінностей, щедро культивованих колиш-
ньою системою державного управління, швидко заповниться радикальними або 
екстремістськими ідеями. оскільки у країні з порушеними народними традиціями, з 
відсутньою релігійною моральністю, з побутовою культурою, яка не сформувалася, 
невігластво швидко перетворюється на цинізм.

На відміну від утилітаристської системи цінностей, парадигма гуманізму полягає 
в тому, що «Благо особистості – це вищий закон». варто звернути увагу на те, що 
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благо особистості гуманізмом розглядається не як абстрактне благо – «добробут» 
суспільства – або як виключно добробут кожного індивіда. воно – у реалізації його 
природних і громадянських прав. виявляється, що не добробут, а права людини – го-
ловна цінність, джерело гуманності законів і «керівництво до дії» для демократичної 
держави.

які ж гуманістичні цінності демократичної держави мають втілюватися в системі 
її управління?

Насамперед це природні права людини, які належать їй із самого моменту на-
родження, і тому ніхто, у тому числі й держава, не має права обмежувати їх і не 
може їх відняти. ідея прав людини виникла в рамках християнської традиції. у ст. 39 
великої Хартії вільностей (1215 р.) записано, що «Ніхто не може бути позбавлений 
власності, вигнаний із країни або взятий під варту без рішення суду». Нарешті, в 1776 
р. з’являється декларація незалежності сШа, у преамбулі якої проголошується, що 
«усі люди наділені творцем певними невідчужуваними правами: на життя, волю й 
прагнення до щастя». з тих пір чим цивілізованішою й демократичнішою ставала 
держава, тим частіше в її правових актах з’являлася вказівка на необхідність дотри-
мання природних прав людини. у такий спосіб держава, що еволюціонує, нарешті 
зрозуміла свій головний обов’язок: забезпечення блага особистості за допомогою 
неухильного дотримання її прав. людина є розумною істотою, й тому вона не лише 
має природні права, але і усвідомлює їх, готова за них боротися й домагатися їх 
реалізації. природні права в жодному разі не є продуктом держави. вони – основа 
існування людини й суспільства.

якщо права людини порушуються державою або за її потурання, то людина й 
суспільство можуть і повинні боротися проти такої держави. крім того, з такою дер-
жавою має боротися й усе світове співтовариство в прагненні до гуманізму, миру 
й міжнародного співробітництва з метою забезпечення блага особистості в усьому 
світі. «громадяни зобов’язані підкорятися тільки тоді, коли уряд захищає їхні пра-
ва», стверджував ще джон локк. у 1789 р. у Франції держава визнала, що «якщо 
права народу утискаються, він може й повинен підняти повстання». у 5-й поправці 
до конституції сШа також визнається право громадян змістити неугодний їм уряд. 
подібне до цього і було зроблено українським народом у грудні 2004 р., на щастя, з 
м’якістю, властивою революціям початку ХХі ст.

права людини є умовою знаходження громадської згоди, коли держава управляє 
соціально-економічними відносинами, скоріше – регулює їх. «кожна людина має 
обов’язки перед суспільством, в якому тільки і можливий вільний і всебічний розви-
ток її особистості. під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина може зазна-
вати тільки таких обмежень, які встановлено законом винятково з метою забезпечен-
ня належного дотримання свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, 
громадського порядку й загального добробуту в демократичному суспільстві» (ст. 29 
загальної декларації прав людини) [7]. основний зміст цих положень відображено 
й у статтях конституції україни. у демократичному суспільстві кожен вчиться по-
важати права іншого й усвідомлювати свої права. у першу чергу це твердження 
стосується людей, які керують державою.

економічні права людини є необхідними для розвитку ринкової економіки. 
світовий досвід довів, що економіка, заснована на праці безправної людини, неефек-
тивна. Найбільшою ж мірою ефективна (що є безсумнівним благом для особистості) 
ліберальна ринкова економіка, яка розглядає державу, як «нічного сторожа», 
зобов’язаного лише гарантувати економічні права людини. отже, права людини ма-
ють перебувати в основі економічного розвитку.

кожна особистість усвідомлює себе такою лише через свої права, суспільство 
складається з особистостей, а держава є інструментом реалізації прав громадян, 
і це повинно лежати в основі законодавства й системи управління розвиненої 
демократичної держави. 
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гуманістична системологія цінностей державного управління передбачає, що в 
ідеї суспільного блага як мети державного управління поєднуються дві складові: 

─ загальний добробут не окремої соціальної групи, а всього суспільства, і не 
усереднений, а найвищий, якого можна досягти за наявних умов економічного роз-
витку і ресурсозабезпечення суспільства;

─ щастя громадян як усвідомлений емоційний стан кожного або принаймні 
переважної більшості членів суспільства.

архетипна парадигма, на відміну від офіційної ідеології, виступає як основа 
для формування нормативної політичної теорії та системи цінностей державного 
управління суспільства. політика і державне управління в процесі своєї реалізації 
мають постійно співвідноситися з вимогами соціальної парадигми. однак слідування 
соціальній парадигмі є вимогою, а не метою державного управління, тому стосовно 
останнього її слід розглядати не як абсолютну, а як універсальну цінність, завжди при-
сутню в системі цінностей державного управління; втім, зміст її може змінюватися.

подібно до утилітаристської, гуманістична система цінностей державно-
го управління охоплює поняття «влада» та «ресурси влади». слід зазначити, що і 
більшість інших ціннісних парадигм державного управління (релігійна, утопістська, 
елітаристська тощо), хоча в межах цього дослідження вони і не аналізувалися, 
містять у своїй ціннісній системі ці поняття. отже, їх також можна розглядати як 
універсальні цінності державного управління. 

Що ж стосується цінностей «третього» типу, які ми пропонуємо називати 
«інструментальними», то саме вони зазнають суттєвих змін у процесі зміни пара-
дигми державного управління. Наприклад, якщо утилітаристська система цінностей 
державного управління розглядає як одну з ресурсних цінностей людський ресурс 
і допускає його витрату, гуманістична система цінностей розглядає цей ресурс як 
кадровий, передбачаючи його задіяння виключно на добровільній основі, і визнає 
можливі втрати лише в кадровому (професійні службовці), а не в людському 
потенціалі. 

у системі інструментальних цінностей державної влади також спостерігаються 
докорінні відмінності. сила й примус не відкидаються гуманістичною парадигмою, 
однак вони вже не знаходять місця в системі цінностей, вони – суть лише крайні засо-
би управлінського впливу, що перебувають майже за межею гуманістичної соціальної 
парадигми. їх місце в системі цінностей посідають легітимність і компетентність 
державної влади. 

повною мірою легітимність державної влади в демократичному суспільстві, на 
нашу думку, виражається в поєднанні понять правової, ідейної та електоральної 
легітимності. компетентність державної влади не зводиться до її професіоналізму та 
досвіду, однак ці складові, безсумнівно, присутні й посідають значне місце в ієрархії 
інструментальних цінностей державного управління.

висновки та подальші напрями наукових досліджень. аналіз підходів у 
формуванні соціально-ціннісної бази (аксіологічних засад) сучасних систем держав-
ного управління, показав наступне.

1. протягом ХХ – на початку ХХі ст. домінуючими підходами у формуванні 
соціально-ціннісного базису систем державного управління в розвинених країнах 
світу лишається утилітаризм і значною мірою – гуманізм.

2. демократичний підхід у більшості випадків є універсальним і може бути од-
наково притаманним як утилітаристській, так і гуманістичній ціннісній системі 
державного управління. поєднання демократичного і утилітаристського підходів, 
як правило, призводить до створення ціннісної системи так званої «тоталітарної 
демократії». сполучення демократичного і гуманістичного підходів більшою мірою 
притаманне ліберальній демократії.

3. Фактором споріднення утилітаристського і гуманістичного підходів є базова 
ідея соціально-ціннісної системи державного управління – прагнення до суспільного 
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блага. однак утилітаризм розглядає дефініцію «благо» як «благо всього суспільства», 
а гуманізм – як «благо кожної людини». відповідно, ціннісна система тоталітарної 
демократії прагне до високого рівня усереднених соціальних показників (які виража-
ють рівень добробуту суспільства в цілому, але не зобов’язують державу забезпечити 
високий рівень блага для кожного індивіда), ціннісна система ліберальної демократії 
прагне до максимальних показників (досягнення яких для кожного члена суспільства 
є в принципі неможливим).

разом з тим формування і впровадження в практику діяльності системи дер-
жавного управління сучасної україни соціально-ціннісних засад, притаман-
них гуманістичній ліберально-демократичний політичній парадигмі, значною 
мірою сприятиме підвищенню ефективності функціонування цієї системи в умо-
вах політико-плюралістичного розвитку громадянського суспільства, ринкової 
економіки, процесів європейської та світової інтеграції країни.
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Альона сАДОвсьКА   

КОМУНІКАТИВНА СФЕРА 
В СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ: 

АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД

Популярний уряд без загальнодоступної ін-
формації або засобів її поширення – пролог або 
фарсу, або трагедії, а можливо, і того, й іншого. 

Джеймс Медісон, 4-й президент США
Постановка проблеми. інформація та знання стають одним із 

стратегічних ресурсів держави, а доступ до них – одним із голо-
вних факторів демократичного розвитку. інформаційно-комуніка-
тивну сферу в сучасних умовах можна розглядати як основу для 
суспільних процесів. окрім того, це потужний владний ресурс, за 
допомогою якого державні інституції конструюють, просувають та 
легітимізують цінності, ідеали, образи тощо. Фактично органи дер-
жавної влади формують «інформаційний порядок денний» для засо-
бів масової інформації, які є не лише ретрансляторами інформації, 
але і одним із джерел формування громадської думки, а в результаті 
– суспільних цінностей та суспільних настроїв. 

масова інформація має потужний виховний ціннісно-орієнта-
ційний потенціал і соціальну зумовленість. за допомогою її засобів 
набувають масового тиражування моральні, естетичні, духовні цін-
ності та соціальні норми [4].

політичні події в україні у грудні 2013 року – лютому 2014 року 
актуалізували роль і необхідність якісного й повноцінного діалогу 
в суспільстві, незаангажованих та об’єктивних змі, активного гро-
мадянського суспільства, доцільність створення суспільного теле-
радіомовлення. 

події майдану яскраво проілюстрували дисбаланс у побудові 
комунікацій між органами державної влади та громадянами, фак-
тично, прірву між ними, регіональну соціокультурну та світоглядну 
асиметрію, дефіцит об’єктивної інформації про ситуацію в державі. 
Неспівпадіння задекларованих демократичних законодавчих прин-
ципів і реальної державно-управлінської практики стало одним із 
серйозних джерел політичної нестабільності та конфлікту. 

актуальність теми зростає у постмайданний період модернізації 
всіх сфер життя, особливо в площині побудови конструктивного ді-
алогу, формування національної ідентичності, єдності, відновлення 
довіри населення до влади, врахування думки громадськості й екс-
пертного середовища під час розробки пакету реформ і кроків для 
вирішення нагальних проблем політичної, соціально-економічної та 
гуманітарної сфер. 

модернізація держави неможлива без участі громадськості у роз-
робці й творенні державної політики, формуванні відкритої та про-
зорої влади, активного громадянського суспільства. тому на часі є 
впровадження стандартів партисипативної демократії, розробка 
концептуальних засад і стратегії розвитку комунікативної сфери для 
налагодження діалогу та консенсусу в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. проблематиці архети-
пів та їх функціонуванню присвячено роботи к. Юнга та м. еліаде. 
арехтипи в державно-управлінській діяльності, соціальній і гума-
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нітарній сфері досліджують е. афонін, о. валевський, м. лашкіна, о. суший та ін. 
окремим проблемам інформаційно-комунікативного менеджменту, національного 
інформаційного простору присвячено дослідження вітчизняних науковців в. ан-
друщенка, в. Бебика, м. головатого, л. губерського, в. кременя, Є. макаренко, с. 
москаленко, в. Набруска, і. слісаренка, о. сосніна, с. телешуна, м. томенка, в. 
трощинського та ін. теоретичні та прикладні аспекти комунікацій між представни-
ками органів влади та громадськістю вже були предметом досліджень вітчизняних і 
зарубіжних науковців, але комунікації в соціогуманітарній сфері як основи суспіль-
ного життя не були предметом окремого дослідження.

метою статті є спроба дослідити комунікативну сферу соціогуманітарного 
простору через архетипний підхід.

виклад основного матеріалу. архетипи (з грец. «початок», «зразок») у різних 
наукових сферах трактуються як проформа, прототип, вихідний зразок. Наприклад, 
у літературних творах архетипи – скоріше це образи, що часто повторюються, що 
лежать в основі літературних сюжетів, фольклорні мотиви; в мистецтві – первинний 
оригінал, покладений в основу міфів, казок і самої культури в цілому. з точки зору 
представників школи аналітичної психології (к. Юнг), архетипи – це універсальні 
психічні структури, що складають колективне несвідоме та відображаються у на-
шому досвіді через певні уявлення, мотиви, сновидіння тощо. Характерною ознакою 
архетипів є значний вплив на емоції людини [5, с. 237].

Нині саме інформація через мас-медіа, комунікація через діалог, знання через 
освіту мають ключовий вплив на формування психоемоційного стану людей. так, 
змі можуть бути джерелом дезінформації, паніки, психологічного неспокою. 

поняття інформаційно-комунікативної сфери можна розуміти у вузькому та ши-
рокому значенні. у першому випадку це суто технічна та технологічна площина 
інформаційного суспільства, вивчення якої тривалий час домінувало. у 2006 році 
ЮНеско ухвалило міжурядову програму «інформація для всіх», в якій передбаче-
но переорієнтацію інтенсивного та масового впровадження інформаційних і комуні-
каційних технологій на задоволення соціальних і духовних потреб людей, гуманіза-
цію суспільних відносин [6]. 

у широкому значенні це соціокультурне середовище, яке складається з інфор-
маційної інфраструктури, що оточує людину, де через різні комунікативні засоби 
створюється і розповсюджується велика кількість інформації. у цій сфері держава 
встановлює «правила гри» та є її координатором, відіграє ключову роль для продуку-
вання суспільно значимої інформації та конструювання цінностей задля обізнаності 
громадян і залученості в процеси управління, задоволення потреб людей та надання 
послуг. 

у новій парадигмі державного управління трансформуються традиційні уявлення 
про комунікацію між органами влади та їх інформаційну взаємодію з громадянами. 
тому варто говорити саме про трансформацію суспільних відносин від інформацій-
ного підходу до інформаційно-комунікативного, адже таким чином створюється пев-
не діалогове середовище «державні службовці – громадяни», зростає необхідність 
постійної комунікації та підтримки зворотного зв’язку, а не лише пасивного одно-
бічного інформування про дії влади. тому архетип зворотного зв’язку є ключовим у 
формуванні комунікативної сфери. 

поняття комунікативної сфери виникає як відповідь на необхідність пояснення 
нового типу соціальних взаємодій, що виникають у державі в умовах становлення 
інформаційного мережевого суспільства й формування нової реальності в системі 
державного управління. 

Безумовно, постає питання, якою є роль держави в управлінні та регулюванні 
комунікативної сфери, якими мають бути межі втручання держави в інформаційні 
процеси. важливо визначити баланс архетипу свободи інформації, співвідношення 
приватного/публічного під час розбудови інформаційної політики. держава має ство-
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рити належне законодавче поле для регулювання інформаційних процесів і комуніка-
ції, відносин і діяльності суб’єктів інформаційної діяльності.

органи державної влади повинні створити постійну дієву модель інформаційно-
комунікативної взаємодії з громадянами та громадянським суспільством, бо саме 
результатом наповнення комунікативної сфери стають ціннісна система переконань 
суспільства, інтелектуальний потенціал та активність громадян. ця сфера надає мож-
ливість наблизити громадян до участі в управлінні від локального до загальнодер-
жавного рівнів, а також вибудувати конфігурацію соціально-культурних процесів у 
суспільстві в певний історичний проміжок часу. в умовах інформаційного суспіль-
ства увага має акцентуватися на гуманітарних цінностях, у першу чергу – на форму-
ванні об’єднавчої світоглядної позиції громадян, громадянського суспільства, якості 
інформації та змістовному наповненню інформаційних продуктів.

державно-управлінська діяльність за своєю суттю є комунікативною, адже вона 
пов’язана з безперервним творенням, передаванням та отриманням інформації як у 
межах державної системи, так і через встановлені зв’язки із зовнішнім середовищем 
і через засоби масової комунікації. система державного управління складається з 
низки підсистем, які інформаційно-комунікативна сфера поєднує та забезпечує їхню 
цілісність. 

однією з важливих підсистем є соціогуманітарний простір. Національний соціо-
гуманітарний простір можна визначити як сукупність сфер cуспільно-культурної ді-
яльності, які повною мірою здатні забезпечувати культурні й мовні потреби громадян 
україни. він охоплює сфери мистецької, культурно-просвітницької, культурно-до-
звіллєвої діяльності (професійної та аматорської), ефірний простір електронних мас-
медіа, національний ринок друкованих змі, книговидання та книгорозповсюдження, 
інших культурно-мистецьких продуктів і послуг, а також суміжні сфери – освіти, 
науки, діяльності структур громадянського суспільства [3, с. 80]. також до його скла-
дових дослідники відносять міжетнічні та міжконфесійні відносини.

Чинниками формування єдиного гуманітарного простору виступають національ-
на ідентичність та історична пам’ять [2, с. 157–159]. завдяки цим складовим держава 
може сприяти розвитку інноваційного потенціалу та консолідації суспільства, фор-
мувати духовні цінності й цінності прогресу. як зазначав к. Юнг, «у колективно-
му несвідомому вміщується вся духовна спадщина еволюції людини, відроджена в 
структурі мозку кожного індивідууму» [10, с. 70]. 

комунікативна сфера є важливою складовою єдиного соціогуманітарного про-
стору, що задає тон, динаміку розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, науки 
та інших гуманітарних галузей і забезпечує становлення та розвиток особистості. 
окрім того, це ті сфери, які є найближчими до громадян, і процеси та реформи, що 
відбуваються в цих галузях, зачіпають величезну кількість людей, які мають бути 
обізнані про зміни та новації, бути причетними до творення державної політики че-
рез механізми участі. 

На окрему увагу заслуговують освіта і культура, які можуть стати каталізатором 
інноваційного розвитку та суспільних змін, інструментами формування гуманістич-
них цінностей. На думку автора, комунікативна сфера тісно взаємопов’язана з освіт-
ньою, адже без постійного оновлення інформації, інформаційних технологій, сучас-
них програм, підручників, а головне без комунікації та обміну, вивчення мов, буде 
відставати від потреб сучасного вчителя й учня та суспільного розвитку. 

в. Шейко зазначає, що трансформація інформаційного простору в україні пря-
мо пропорційно залежить від рівня культури суспільства, від процесу формування 
культурної політики держави, особливо в зовнішньому аспекті. глобалізаційні яви-
ща потребують створення умов для налагодження міжнародного культурного обміну, 
діалогу культур [9, с. 8]. Недарма к. Юнг приділяв особливу увагу культурним сим-
волам, які є важливою частиною ментальності [1, с. 92]

стрімке поширення інформації впливає на специфіку спілкування, ціннісно-сві-
тоглядні настанови. ці нові комунікативні форми створюють нове соціокультурне 

альона СаДОВСька 



159

середовище. інформація є своєрідним інструментом, що сприяє функціонуванню та 
розвиткові культури. вона забезпечує збирання, зберігання, переробку й поширення 
відомостей, що відтворюють культурні явища [8, с. 82]. 

в. семиноженко, аналізуючи гуманітарні вектори національного розвитку, під-
креслює, що поряд із гуманітарною сумісністю, ідентичністю й етикою важливими 
компонентами сучасної державної політики є інформаційна і моніторингова прозо-
рість [7]. 

у цьому контексті важливими питаннями є доступність інформації та залученість 
до процесів управління в соціогуманітарних питаннях. Найзручнішими шляхами 
отримання інформації є офіційний веб-сайт органу державної влади, соціальні медіа 
та безпосереднє надсилання інформаційних запитів. 

Наскільки доступною є інформація для громадян? з метою пошуку відповіді на 
це запитання здійснили моніторинг виконання міністерствами соціогуманітарного 
блоку закону україни «про доступ до публічної інформації» та моніторинг інформа-
ційного наповнення їхніх веб-сайтів. з 18 міністерств обрали 5 міністерств відповід-
ного спрямування, а саме міністерство освіти і науки україни (моН), міністерство 
охорони здоров’я україни (моз), міністерство культури україни, міністерство мо-
лоді та спорту україни та міністерство соціальної політики україни. 

моніторинг доступу до публічної інформації складався з двох частин: аналізу на-
повнення розділів доступу до інформації на сайтах (за 11 параметрами) та шляхом 
надсилання запитів упродовж трьох місяців.

за результатами моніторингу наповнення розділів про доступ до публічної інфор-
мації лідерами стали моН, моз і міністерство соціальної політики, які отримали 
по 11 балів. 9,5 балів набрали міністерство культури (через відсутність системи об-
ліку публічної інформації та неоновлення звітів про надходження запитів); міністер-
ство молоді і спорту – аналогічні причини. 

упродовж трьох місяців було надіслано три хвилі інформаційних запитів до мі-
ністерств. для оцінки відповідей використовувалися такі критерії аналізу: наявність 
і зручність пошуку контактів для надсилання, вчасність надання відповіді; надання 
відповіді як такої з урахуванням наявності актуальних реквізитів (офіційної назви та 
підпису) розпорядника інформації на бланку з відповіддю; повнота відповіді. 

таблиця 1 
результати виконання міністерствами соціогуманітарного блоку зу «про доступ до 

публічної інформації»

Назва міністерства 1 хвиля 2 хвиля 3 хвиля середній бал рейтинг
міністерство культури 5 5,5 4,5 5 4
міністерство молоді та 
спорту 5,5 0 5,5 3,6 5

моН 5 6 6 5,6 2
моз 6 6 6 6 1
міністерство соціальної по-
літики 5 5 6 5,3 3

другою складовою дослідження стала перевірка дотримання органами виконавчої 
влади та закону україни «про доступ до публічної інформації» та іншого інформа-
ційного законодавства шляхом моніторингу наявності необхідної публічної інфор-
мації на офіційних веб-сайтах у березні 2014 року (максимальний бал – 200). варто 
зазначити, що сайти є статичними та не передбачають безпосередньої комунікації 
на сторінці; тоді як на багатьох закордонних веб-сайтах органів державної влади є 
форми зворотного зв’язку та можливість коментування інформації, наявне лише опи-
тування громадської думки з профільних питань на сайтах моН і моз.
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таблиця 2 
результати моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств 

Назва міністерства Бали рейтинг
міністерство культури 125 5
міністерство молоді та спорту 126 4
моН 155,5 2
моз 170 1
міністерство соціальної політики 134 3

сьогодні доцільним є використання нових комунікативних інструментів як зруч-
них, оперативних, масових джерел комунікації. окрім того, нові медіа дають мож-
ливість органам державної влади отримувати швидкий зворотній зв’язок і реакцію 
громадян на поширену інформацію. у законодавчому полі представлення діяльності 
органів державної влади не визначено, це є ініціативою самих органів влади. але 
зважаючи на масову цільову аудиторію та інформаційний влив, це – не вимога часу, 
а норма роботи. Щодо представлення міністерств у новітніх мережах, то варто зазна-
чати, що всі мають власні офіційні сторінки в 1–3 мережах.

таблиця 3 
Наявність офіційних сторінок міністерств у соціальних мережах

Назва міністерства Нові медіа сторінка у Facebook
вподобання обговорення

міністерство культури Facebook 1998 348
міністерство молоді та спорту Facebook 2572 група
моН Facebook 

Youtube 
Twitter

3256 331

моз Facebook 
Youtube
Vkontakte

4061 181 

міністерство соціальної політики Facebook 1518 47

результати моніторингу впродовж трьох місяців свідчать про позитивні зміни в 
інформаційному наповненні, але не всі рубрики є актуальними, достатньо зручними 
у пошуку. тому робота щодо організації доступу до публічної інформації має вдоско-
налюватися та відповідати нормам законодавства. доцільно використовувати сучасні 
технології роботи.

висновки та перспективи подальших досліджень. комунікативна сфера фак-
тично є системоутворюючим та інтегруючим чинником, який пронизує всі сфери 
суспільного життя. Через його розвиток можна створити єдиний простір для ефек-
тивного державного управління та інформаційного обміну. 

інформаційно-комунікативна сфера крізь призму архетипів – це своєрідне дзер-
кало українського сьогодення, завдяки якому формується громадська думка суспіль-
ства, його освітній, інтелектуальний капітал. у ньому зберігаються та передаються 
традиції, культурна спадщина, формуються світоглядні позиції громадян.

комунікативну сферу варто розглядати як чинник активізації суспільного розви-
тку, засіб зміцнення національної ідентичності, консолідації (чи навпаки розколу) 
суспільства. вона може примножувати (чи нівелювати) прогресивний потенціал су-
часного суспільства в гуманітарній політиці. розвиток комунікацій можна розгля-
дати як одну з найважливіших, базових підсистем соціогуманітарного простору. це 
шлях до протидії корупції, формування інформаційної рівності громадян і консолі-
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дації суспільства. таким чином, формується міцне підґрунтя для належного вряду-
вання в державі.
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володимир сеРГєєв   

ДО НОРМАТИВІВ ЛАМІНАРНОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ
1. Дивергенція, її форми та регламентація
під «дивергенцією» (д) у філософії [1, с. 237] розуміється (1) роз-

біжність ознак у споріднених організмів (або соціумів) у процесі 
їх еволюції або (2) розпад співтовариства організмів (соціумів) на 
складові. у техніці й математиці д є мірою інтенсивності потоку 
з джерела, в лінгвістиці – виокремленням діалектів із мови [2, с. 
539]. тут ми говоритимемо у зв’язку з державним правлінням лише 
про соціальну та політичну дивергенцію та головним чином про її 
приватні і важливі підвиди: сепаратизм (=с) і федералізм (=Ф). як 
з, так і Ф у деякій країні S можуть реалізовуватися або ламінарно 
(=безконфліктно), або турбулентно (=конфліктно).

стосовно соціальної практики: сепаратистський поділ Чехосло-
ваччини на Чехію та словаччину йшов ламінарно; срср на неза-
лежні країни – майже ламінарно; поділ Югославії, спроби відокрем-
лення від росії частин північного кавказу й відокремлення абхазії 
і південної осетії від грузії (зусиллями росії!) – турбулентність; 
нещодавня анексія криму росією і спроби росії і бойовиків, захо-
плюючи із зброєю будівлі органів влади, створити донецьку народ-
ну республіку, відокремити східні області україни (з їх можливим 
приєднанням до росії) відбувалися дуже турбулентно.

Чи можуть такі ж само батальні турбулентно-дивергентні події, 
подібні до тих, що відбуваються нині в парі україна – росія, мати 
місце в інших парах одномовних («братських») країн, наприклад 
канада – сШа, Нова зеландія – австралія, австрія – Німеччина? 
мабуть, ні. причина – у вищій моральності та законослухняності в 
цих країнах.

сепаратизм (с) не повинен вважатися ганебним, якщо він не ре-
алізується засобами терору. сім’я – чудова модель для більших со-
ціумів. На рівні сім’ї в багатьох країнах давно вирішено проблему 
ламінарного сепаратизму (і етично, і юридично). Є закони, норми 
та звичаї, на основі яких діти, що виросли, можуть відокремитися 
від батьків, один чоловік – від іншого тощо. такі «шлюборозлучні» 
процедури прописано й відпрацьовано за термінами, за майном, за 
членами сім’ї. але лихо в тому, що на рівні ойкумени сепаратизм 
залишається напівзабороненим процесом, не забезпеченим усесвіт-
ньо ухваленими законами «розлучення» етносів. та і кого вважати 
«етносом»? погоджуючись із Ю.в. Бромлєєм [3, с. 13–14], етносом 
треба вважати будь-яку групу людей, що відчуває себе особливою за 
деякими ознаками культури (головне – їх самовизначення!). Нація – 
це громадяни однієї країни S. до цих пір, вирішуючи, як ставитися 
до сепаратизму, правителі керуються (залежно від власної вигоди) 
то принципом-Н «неподільності країни S та її територіальній ціліс-
ності», то принципом-п «права народів (=етносів) Sk, що входять 
до S, на самовизначення аж до відділення». зокрема, не відпуска-
ючи з росії Чечню, дагестан і татарстан, влада рФ спиралася на 
принцип-Н, а «відкушуючи» від грузії абхазію та південну осе-
тію, від україни – крим, педалювала на принцип-п. політикам у 
разі проявів с завжди слід діяти мирно, не доводячи до силових зі-
ткнень; знімати суперечності, що народжуються, політичними, еко-
номічними і культурологічними заходами, не дратувати жителів у 
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Sk різкими заявами та діями влади S; вчасно починати спокійний, вдумливий і спра-
ведливий «шлюборозлучний» процес (коли дивергентні устремління Sk із S стали 
вже надто великими і незворотними). зовсім не йдучи назустріч побажанням сепа-
ратистів, жорстоко присікаючи їх спроби відділення від S, проблеми лише заганяють 
усередину, а не ліквідовують. особлива турбота всіх має бути про молоді нації!

з федералізацією – те ж саме. понятійний морок у цій сфері також заважає регу-
люванню. можна довести як чітку теорему, що кількість усіх можливих варіантів 
Ф є нескінченною. усі ці варіанти політологи та юристи намагаються втиснути в 
прокрустове ложе відомої трійки «унітарна, федеральна, конфедеративна» держава. 
а суть у тому, що кожен варіант Ф є договором між Sk і S про те, які та якою мірою 
права й обов’язки Sk і S перебувають в їх сумісному веденні, а які – тільки у віданні 
Sk і лише у віданні S. але немає головного: міжнародного закону про необхідні й до-
пустимі фрагменти сценаріїв федералізації, про порядок її узаконення, її можливого 
перегляду і про її зміст у будь-якій окремій країні S.

Що робити для усунення дискримінації, страждань народів Sk у S під час ди-
вергентних війн? Необхідно: (1) терміново виробити й ухвалити міжнародні зако-
ни і Ф; (2) міжнародно засудити як тяжкі злочини державного тероризму всі форми 
незапрошених вищою владою країни S втручань будь-якої країни Q в країну S для 
вирішення проблем з і Ф в країні S; (3) вищою владою країни S жорстко присікати 
протизаконні (особливо силові!) методи і Ф, що походять від будь-яких Sk. і важливо 
зрозуміти, що азартна й масштабно дорога боротьба, що точиться в світі, з теро-
ризмом (=т) буде марною без доречних кроків до задоволення пекучих потреб тих, 
хто взявся за зброю. Не виправдовуючи т, к.в. жарінов [4, с. 24] справедливо на-
голошує, що «т виникає як реакція у відповідь на тривале затягування вирішення 
політичних проблем». приклади тому – не лише на північному кавказі (де триває 
тисячожертвенна війна, розпочата росією літом 1999 року під вибори в рФ нового 
президента-»спадкоємця»), але і в північній ірландії, в іспанії, в туреччині, в китаї, 
в Шрі-ланці тощо.

очевидно, що бурхливих подій весни 2014 року в криму і в східній україні могло 
б і не бути, якби деякі дії, опубліковані наміри й висловлювання політичних лідерів 
києва були б обережнішими та компромісними. можливо, дійсно в чомусь історія 
повторюється [5].

2. Тероризм індивідуальний, груповий і державний, їх різновиди та цілі
у визначенні т у законі [6] відсутня фіксація суб’єктів-виконавців терору, нато-

мість указано (серед інших) важливі для нас цілі терористів: <а> «чинення впливу 
на ухвалення органами влади рішень, вигідних терористам», і <б> «посягання на 
життя політичного або громадського діяча». у книзі е.п. кожушка «сучасний те-
роризм: аналіз основних напрямів» [7, с. 11] констатується, що загальноприйнятого 
визначення для т немає, і пропонується власне: «т = це тактика політичної боротьби 
із систематичним застосуванням ідеологічно мотивованого насильства, що виража-
ється у вбивствах, диверсіях, саботажі, викраданнях та інших діях, що становлять 
загрозу життю та безпеці людей <...> в ім’я досягнення певної політичної, релігійної, 
соціально-економічної мети». погодимося з цим і доповнимо наступним.

{1} суб’єктами т (організаторами та виконавцями) можуть бути не тільки інди-
відууми або їх групи, але і цілі держави. вони здійснюють т у формі воєн (широко-
масштабних, обмежених або диверсійних), у формі державних переворотів, у формі 
геноциду і масових репресій [7–11]. у цьому разі має місце державний тероризм 
(дт) у воєнній формі (вдт). особливо небезпечним при цьому є спирання на кримі-
нальних злочинців і спецназ.

{2} окрім воєнного дт, країнами застосовується дипломатичний дт (ддт), еко-
номічний дт (едт) і медійний (інформаційно-ідеологічний) дт (мдт).

{3} можливими цілями дт країни-терориста Q є протизаконні або невідповідно 
жорстокі дії влади Q проти громадян Q або частин Qk, а також проти влади іншої 
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країни S, проти громадян в S або частинах Sk заради власних політичних, економіч-
них або ідеологічних інтересів.

окупація й захоплення криму в березні 2014 року за допомогою спецназу рФ було 
комплексним актом дт = вдт + ддт + едт + мдт росії проти україни. таким само 
дт є подальше сприяння росії сепаратистському бандитизму й тероризму в східній 
україні. у цьому – предмет для подання позову україною в гаазький трибунал. пси-
хологічні мотиви держуправлінців та акторів дт – від уроджених підсвідомих архе-
типів колективного несвідомого [1; 2] до індивідуально раціональних.

3. Багаття інформаційної війни
телеекрани всіх провідних продержавних каналів росії весь 2014 рік істерично і 

брехливо розпалюють ненависть до центральних влади україни («хунті», «нелегітим-
ним», «нацистам», «фашистам») та обіляють агресивні банди озброєних сепаратис-
тів («народ», «повстанці», «ополченці», «мирні громадяни», «діти і люди похилого 
віку»). акти подвійної моралі й усіляке спотворення достовірної інформації здійсню-
ються щохвилини і журналістами, і політичними лідерами рФ. усе – за відомими 
рецептами мдт [10; 12]. проявам націоналізму в україні брехливо або безграмотно 
приписується сенс «нацизму» і «фашизму» [2], залякують жупелом антисемітизму.

антисемітизм проявляється в україні не більшою мірою, ніж у росії [13]. анти-
семітизм (як і апріорна ненависть до всіх представників будь-якої національності або 
раси) є недозволеним (в україні, в росії – скрізь). проте статистично в цілому народ 
однієї національності або раси (а також якогось їх прошарку) може мати якісь осо-
бливі ознаки (зовнішності, фізіології, психології, поведінки). ці ознаки можуть бути 
для когось корисними, шкідливими або нейтральними. звідси і виникають побутові 
антипатії. Наприклад, для когось німці надмірно педантичні й скупі, а для когось – 
пунктуальні, акуратні, дисципліновані й ощадливі. Наприклад, серед євреїв можна 
виділити [14] к-євреїв (за капіталізм) і с-євреїв (за соціалізм); р-євреїв (релігійних) 
та а-євреїв (атеїстів); серед російських к-євреїв – кп-євреїв (пропутінських) і кз-
євреїв (прозахідних); серед ізраїльських євреїв виділяються ж-єврєї (жорстко агре-
сивні проти арабів) і т-євреї (толерантні до арабів). так само є можливими поділи і 
групування і серед росіян, і серед українців та ін. симпатії чи антипатії до таких груп 
бувають так само різними.

4. До сиріїзації України?!
витвережує почасти порівняльний погляд зі сторони. подивиться в таблицю, чи 

немає аналогії, чи не туди ми всі котимося?!
параметри сирія україна

площа (у тис. кв. км) 185 600
Населення (в млн чол.) 15 43
етносів понад 2 понад 2
строк війни 2.5 роки поки що...
руйнування у містах суцільні досить малі
кількість убитих (усього) понад 200 тисяч десятки
сторони війни влада – бойовики влада – бойовики
втягнуті сторони країни ісламу, росія, 

сШа, Нато
сШа, Нато, росія

5. Питання ламінарності в українській дивергенції
в умовах української турбулентності й виниклої гострої інформаційної війни між 

україною та росією напередодні дати 9 травня для обох цих країн є доречними і важ-
ливими чесні та спокійні відповіді на наступні відверті питання.

п. 1: Чи допустимо під час різноаспектного освітлення тих самих подій однобо-
ко демонізувати знакових осіб, наприклад, з одного боку, називати степана Бандеру 

Володимир СЕРгєєВ 



165

фашистом, не згадуючи про те, що він був самовідданим патріотом українського на-
роду [15], а з іншого боку, справедливо називаючи сталіна катом масових злочинних 
репресій, голодомору і зрадником ленінців [14], умовчувати про те, що він дбав про 
трудовий народ, був радянсько-інтернаціональним патріотом срср і керував (не без 
провалів!) країною під час розгрому фашистів? – Не допустимо.

п. 2: Чи доречно вважати сталіна таким само злочинним, як і гітлера, на тій під-
ставі, що вони обидва здійснювали акти військової агресії й анексії в сусідніх кра-
їнах, що перед війною уклали секретний договір про дружбу та співробітничали в 
торгівлі, виробництві й (навіть!) у військовій сфері? – Ні! у гітлера була особлива 
мета (та її реалізація): завоювання, поневолення й знищення неарійських народів 
землі заради процвітання Німеччини, а у сталіна аналогічної мети не було.

п. 3: Чи не полягав головний мотив співпраці бандерівців і частини прибалтів із 
вермахтом в їх виборі «між двох зол» (на їхню думку) – гітлер і сталін – на користь 
гітлера (як меншого із зол)? – мабуть, так (як і у генерала власова).

п. 4: Чи тільки антисеміти повинні в голокості, і чи не призвело до антисемітизму 
й голокосту наявність у «старому завіті» пасажу про «богообраність» євреїв (чим не 
«вища раса», що конкурує з нацистами?!) з подальшим їх культурним та економіч-
ним самовиокремленням серед інших народів? – так, призвело.

п. 5: Чи може надбагатий єврей бути суперкорисним навіть тому народу, пред-
ставники якого колись брали участь у його погромах і геноциді? – так, може, і при-
клади тому – Ходорковський, коломойський, Фірташ.

п. 6: Чи може бідний єврей ревно і самовіддано трудитися не заради особистої 
наживи і процвітання його одноплемінників, а заради створення інтернаціонального 
суспільства, позбавленого економічної експлуатації багатими бідних? – так, такими 
були маркс, троцький і багато інших.

п. 7: Чи може єврей-суперерудит, що виріс в україні, принизливо вважати україн-
ців з їх мовою недонацією, що живе на шматках чужих територій і тягти їх до росії, 
в російський митний союз від Європи? – може, почитайте «україна і решта росії» 
а.а. вассермана [16].

п. 8: Чи будь-яка держава здатна довго, благополучно, прогресивно і внутріш-
ньо мирно існувати в стані «плавильного казана» з різних національностей, релігій, 
культур? – так: Швейцарія, сШа, Бразилія і (з обмовками!) китай, а також колишній 
срср (важливо: у «казані» успіх визначається якістю устрою, правителів і мента-
літету народу; у міру погіршення якості правителів у срср, починаючи із сталіна 
і «завдяки» йому, деградували кпрс, влада й народ, що і закінчилося в 1991 році 
розпадом).

ст. 9: Чи є цілком процвітаючі однонаціональні держави? – звісно: Німеччина (зі-
псована припливом мігрантів!), скандинавські країни, японія, тайвань та ін.

6. Оптимальний шлях санації країни з проблемними регіонами
у країні S із с- і Ф-проблемами (зокрема в україні), на мою думку, варто було б 

покроково рухатися наступним шляхом.
крок 1: сформувати робочі групи (рг) для вироблення різних альтернативних про-

ектів конституції (к) країни. 
крок 2: у кожній рг виробити пакети конституційних ідей (кі) для відповідних 

проектів к. 
крок 3: протягом агітаційного терміну (якого?) обговорити в змі ці пакети кі та 

типи к. 
крок 4: провести загальний референдум країни з м’яким рейтинговим голосуван-

ням за ці пакети кі. 
крок 5: пакет кі, що отримав найбільший рейтинг у S (у разі більш ніж п % від 

його мінімальної підтримки в окремих Sk, п=50 %?), приймається в доопрацювання 
до тексту к (силами його рг з додаванням експертів). 

крок 6: ухвалити закон про конституційний референдум. 
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крок 7: винести розроблений текст (що містить у собі вирішення проблем с і Ф) 
на референдум у S. 

крок 8: якщо к буде ухвалена (більшістю в п % у всій S і в кожній Sk), то призна-
чити і провести вибори президента, парламенту та місцевих органів влади. 

крок 9: виробити систему законів для S і для кожної Sk, відповідних ухваленій к. 
крок 10: забезпечити виконання цих законів.
для сучасної україни, безумовно, необхідно (як і планується владою в києві) за-

вершити контртерористичну операцію в східній україні (су), відстрочити прове-
дення референдуму в су 11.05.2014, провести вибори президента 25.05.2014 (або 
пізніше – після закінчення бойових дій у су).
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Постановка проблеми. згідно з теорією к. Юнга свідомість ін-
дивідуума формується з урахуванням інформації глибоких підсві-
домих рівнів психіки – архетипів. вони являють собою структурні 
елементи людської психіки, приховані в колективному несвідомому, 
спільному для всього людства. архетипи задають загальну структу-
ру особистості та послідовність образів, що виникають у свідомості 
в разі пробудження творчої активності, тому духовне життя несе на 
собі архетипний відбиток [1]. архетипи умовно можна розділити на 
три основні групи: універсальні архетипи, які змінити неможливо; 
етнокультурні архетипи, що слабко змінюються; динамічно мінли-
ві архетипи культури. рішення зазначеної проблеми знаходиться в 
руслі державного управління в рамках діалогу влади та індивідуума, 
організацію такого управління в сучасних умовах можна здійснюва-
ти за допомогою інтернету. 

розвиток інтернету перетворив людство на одне велике глобаль-
не село. він надав можливість організації комунікацій в режимі 
реального часу людям з різних частин планети. з’явилася чимала 
кількість людей, для яких ці віртуальні комунікації здаються більш 
привабливими, ніж реальне вербальне людське спілкування. таким 
чином, формується покоління, що володіє новими ідентифікаційни-
ми параметрами й сприймає віртуальну реальність як більш ком-
фортне середовище існування. 

поява такого особливого комунікативного середовища призво-
дить до змін архетипів і форм соціальних взаємодій, що склалися 
в соціумі. На підставі зазначеного вище автор вважає, що соціальні 
медіа на певному етапі розвитку суспільства набувають якості по-
тужного інструменту зміни стану свідомості людини. якщо наука 
або політикум не запропонують методичні рекомендації стосовно 
організації керованого та контрольованого процесу впливу соціаль-
них медіа на формування свідомості членів суспільства, то за допо-
могою цього ж інструменту під впливом зовнішніх факторів може 
бути сформовано негативне сприйняття окремих рішень з питань 
державного управління. це може завдати шкоди національній без-
пеці та національним інтересам країни. 

отже, дослідження з питань використання цього інструменту 
впливу на зміну архетипів і культури індивідуума стає актуальним 
завданням для науки «державне управління». дослідження впли-
ву цього інструменту на «позитивну трансформацію» свідомості 
людини, а також питання доцільності використання цього впливу 
в політичних комунікативних практиках у державному управлінні 
складають мету публікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. у блогосфері та со-
ціальних мережах інтернету часто виникають дискусії про те, що 
інтернет сприяє колективному зомбуванню. порівняно з телеба-
ченням інтернет – значно потужніша й гнучкіша система передачі 
інформації, тому його вплив ефективніший за телевізійне маніпу-
лювання масами. Через інтернет-мережу можна переконувати і зом-
бувати набагато ефективніше, ніж за допомогою телебачення. 

сергій сиБиРяКOв,   Ганна ШАПІРО

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ 
МЕДІА ЯК ЧИННИК РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АРХЕТИПІКИ
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важливі моменти: щоб «зомбувати» людину, її спочатку потріб-
но заманити, привести на свої майданчики і спонукати (змусити) 
читати, слухати, переглядати й коментувати певну інформацію кон-
кретного спрямування та висловлюватися відповідним чином. ато-
мізована людина – це людина, в якої немає свого кола спілкування, 
яка не знає реальних авторитетів або не може поставити їм питання. 
досліджено українську блогосферу з точки зору її основних тенден-
цій розвитку, змісту і потенційного впливу на суспільство.

Блогери розповіли про свій досвід і цілі створення блогів, а також 
про зміни цілей у процесі розвитку своїх інтернет-ресурсів. також 
блогери: оцінили значення мови спілкування в інтернеті й особли-
вості української блогосфери; обговорили можливості впливу інтер-
нету на процес українізації і відносини між україно- та російсько-
мовними в країні; прокоментували можливості впливу блогосфери 
на мовну диглосію; визначили адекватність української блогосфери 
провідним тенденціям у розвитку суспільства; спрогнозували май-
бутнє української блогосфери – в ідеалі й на практиці. серед опита-
них блогерів були політики [2; 3; 4], політологи [5; 6; 7], керівники 
регіональних інтернет-проектів [8; 9], викладачі вузів [10; 11; 12] 
та журналісти [13; 14; 15; 16], що впливають на українську громад-
ську думку. своїм поглядом на українську блогосферу поділилися з 
автором дослідження авторитетні блогери з Білорусії [17] та ізраї-
лю [18]. проведемо короткий аналіз та виділимо головні тенденції у 
відповідях опитаних. 

у контексті категорій «громадянської» та «негромадянської» спо-
стерігаються дванадцять основних тем. 

Найпопулярнішими темами для «громадянської» категорії є ро-
сійська політика, українські політики, події історії, культури й со-
ціальні проблеми. тим часом «негромадянські» повідомлення, як 
правило, зосереджено на таких темах: еротика, фотографії, особисті 
питання, відео, цікава інформація щодо фактів професійного життя. 
розглянуто коментарі в блогах із розподілом на п’ять різних катего-
рій – пасивне/некритичне ставлення, тобто згода; активне/критичне: 
підтримка чи критика підкріплюється мотивованим доказом та/або 
іншими логічними закликами; образливе: полум’я війни, навмисно 
провокаційні або брутальні коментарі без раціональної підтримки; 
нейтральні роз’яснення по темі. 

Нарешті, вивчено потенційну можливість використання популяр-
них блогерів впливати на українське суспільство. Фактично україн-
ська блогосфера складається з двох частин – користувачі, які пишуть 
російською мовою, і користувачі, що віддають перевагу українській 
мові. при цьому перша частина є значно більшою (92 %). це до-
сить об’єктивна оцінка мовної ситуації в україні, оскільки в мережі 
вкрай складно змусити людей писати нерідною мовою. у результаті 
інтернет став «притулком» для вільного самовираження в мовному 
плані для обох мовних груп.

Чим можна пояснити цей контраст? ярослав Федорак, засновник 
сайта Ukrajіns’ka Blohosofera, пояснив: «при написанні контен-
ту блогу російської мовою ви можете залучити не тільки блогерів 
української аудиторії, а й набагато більше блогерів із російський ау-
диторії» [19]. 

і російськомовні, й україномовні блогери стверджують, що в 
україні гноблять їх рідну мову. російськомовні блогери не сприй-
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мають насильницької українізації суспільства, а україномовні блогери побоюються 
переважання російської мови в україні. російськомовні блогери сприймають мову 
головним чином як практичний засіб спілкування, без ідеологічного підтексту. ці 
блогери вважають статусність своєї рідної мови в суспільстві само собою зрозумі-
лою. для багатьох україномовних блогерів роль мови має ідеологічний відтінок. 
вони надають ролі мови в інтернеті більше значення, тому що вважають необхідним 
підвищення статусу української мови. при цьому треба відзначити, що сталося певне 
відокремлення російськомовного й україномовного сегментів української блогосфе-
ри. кожен із них став більш «варитися у власному соку», ніж це було 2–3 роки тому.

Бінарне протиставлення російської та української мов також переноситься на 
українську блогосферу. відповідно, українська мова вважається невідповідною для 
політичної та професійної тематики. це ставлення до мови закріплює брак тематич-
них україномовних блогів, і, отже, думку про те, що україномовна блогосфера при-
речена на невдачу й зневажена. зачароване коло.

російськомовні блогери відчувають більше ксенофобії і націоналізму в україн-
ській блогосфері, ніж у реальному житті. може бути, в інтернеті ці тенденції просто 
більш очевидні. скажімо так, в низці випадків тенденції виявляються в більш кон-
центрованому вигляді, ніж у реальності. в інших же випадках – навпаки, адже поки 
що структура користувачів інтернету в україні далеко не збігається зі структурою 
суспільства (як віковою, так і професійною, освітньою тощо). у міру вирівнювання 
різниці між ними ступінь віддзеркалення і спростування буде також відповідно ви-
рівнюватися. 

На думку експерта з економіки та маркетингу павла мельника, головна особли-
вість української блогосфери – висока заполітизованість, тобто напевно більше по-
ловини блогосфери зайнято питаннями політики й критикою політиків та їх дій. «в 
українській блогосфері дуже добре відстежувати основні політичні події і настрої, 
пов’язані з політичним життям у країні. решта сфери діяльності країни там присутня 
досить слабко, тому говорити про повне відображення всіх тенденцій поки що зара-
но», – відзначає експерт [8].

київський публіцист і письменник ігор судак вважає інтернет-баталії субліма-
цією реальної війни. «Що, безумовно, є благом. люди в житті поводяться більш ко-
ректно. Блогосфера, як і взагалі інтернет – дзеркало нашого реального життя. Чесне 
дзеркало, бо немає цензури. Блогосфера й соціальні мережі сприяють природній ру-
сифікації. достатньо порівняти, у скільки разів рунет більше уанету, щоб зрозумі-
ти, що будь україномовним користувач, якщо він хоче, щоб його прочитало якомога 
більше людей, буде змушений писати російською. тим більш, російською писати 
може практично кожен грамотний українець», – підкреслює експерт [14].

редактор проекту «сокіл – Юробоз» (судово-громадський контроль) роман по-
долян (блогер – roman_sharp) вважає одним з ефектів інтернету те, що в ньому легко 
перетинаються люди, які не перетинаються в реальному житті. «ми не побачимо в 
житті і навіть в пресі багато дискусій між одеситами та львів’янами – але побачимо в 
інтернеті. я не думаю, що буде якась особлива різниця у відносинах, але буде ефект 
підсилення – як в плані „гучності”, так і в плані „частоти” – будуть більше спілкува-
тися і перетинатися різні люди, і більше бачити, які вони різні. у той же час, кожен 
окремо може вибудувати свою сферу і намагатися відключати від неї інших – на 
кшталт недавньої ініціативи однієї націоналістки бойкотувати змі, в яких фігурува-
тимуть червоні прапори (в будь-якому контексті)», – повідомляє експерт [15].

політолог із Харкова володимир Белямінов до особливостей української блогос-
фери відносить чітку поляризацію з прошарком між двома центрами тяжіння: ро-
сійськомовним сходом із властивим йому світоглядом, відмінним від ідеалів і логі-
ки мислення блогерів із західної україни. «узяти ті ж самі теми української історії 
(Бандера, голодомор та інші ) – є різне бачення фактів. точно так само, як і в житті, 
немає єдності думки, що ще більше множиться інтернетом з його можливістю ре-
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ально міркувати про події і не боятися „бути не так понятим”. точно так само і у 
висвітленні різних подій у країні цими двома сегментами блогерів. усе, як у житті», 
– філософськи зауважує експерт [6].

експерт із розвитку громадянського суспільства, спільного проекту Єс і «спів-
товариства споживачів і громадських об’єднань» денис полтавець упевнений, що 
українська блогосфера буде розвиватися за двома основними напрямками – «осо-
бистісним» і «ринковим». «тобто, блогери писатимуть / читатимуть або за якимись 
внутрішніми, фантазійно-емоційними мотивами (якусь подобу психотерапії), або – 
за гроші, для грошей і відштовхуючись від грошей. політичний блогінг чомусь не 
дуже розвинений, очевидно, у зв’язку з тим, що в ньому зовсім непрозорим чином 
зливаються дві зазначені тенденції, обтяжується ще і нестійкою національною (у 
сенсі – країновою) ідентичністю», – думає експерт [9].

професор кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Нпу ім. дра-
гоманова світлана Благодєтєлєва-вовк вважає, що українська блогосфера має свою 
специфіку – вона відмінна, наприклад, від російської толерантнішим, терпимим 
ставленням блогерів один до одного, відсутністю образ, хоча народ любить «затаїти 
образу» на конструктивні висловлювання. «від англомовної блогосфери вона від-
різняється відсутністю (малою кількістю) відгуків на матеріали, цитування. думаю, 
це тому, що ми мало цінуємо один одного і свою здатність генерувати щось вартісне. 
інтернет впливає на всі процеси в світі, оскільки він – культурна інновація, що до-
корінним чином змінює життя людей. українізація – важливий процес самопізнання 
й самоідентифікації українців. Безумовно, інтернет сприяє формуванню середови-
ща інтелектуалів, які порушують проблеми самоідентифікації, культурного розви-
тку українства, яке має стати основою нашого особливого місця в глобалізованому 
світі», – сподівається експерт [10].

На думку відомого на пострадянському просторі одесита, політконсультанта 
анатолія вассермана українській блогосфері притаманні глибокий провінціалізм і 
впевненість у безуспішності власних спроб хоч у чомусь зрівнятися з метрополією 
– характерні риси менталітету всіх, хто намагається довести відмінність українців 
від інших російських – дуже виразно проявляються і в блогосфері. «літературною 
російською мовою доступно незрівнянно більше якісних ресурсів, ніж на південно-
руському діалекті. тому інтернет – ефективний засіб привчання населення до загаль-
норосійської мови й менталітету», – констатує експерт [13].

з точки зору професора Національної академії державного управління при пре-
зидентові україни, доктора соціологічних наук едуарда афоніна, українська блогос-
фера в своїх показниках динаміки психосоціальних змін значною мірою виперед-
жає українське суспільство в цілому. «а це один із ключових показників поведінки 
українських блогерів. по-перше, як мені видається, щоб інтернет-спільноти стали 
реальним чинником розвитку суспільних відносин, у тому числі в порушеному від-
ношенні, частка користувачів інтернет повинна досягти мінімально можливого рівня 
самовідтворення цього середовища (близько 16 млн. чоловік). по-друге, істотне зна-
чення має ступінь „відкритості” інтернет-спільнот, які виникають у „національному 
сегменті української блогосфери”. по-третє, сама „відкритість” блогосфери значною 
мірою пов’язана зі станом розвитку психокультури україни в цілому. по-четверте, 
необхідним психосоціальним змінам поки що заважає багато політичних, економіч-
них, освітніх та інших ще існуючих у нашому суспільному житті обмежень, в яких 
проглядаються поки незбалансовані інтереси великих українських власників – олі-
гархів», – висловлює оптимізм дослідник [11].

перший політик-блогер української блогосфери, народний депутат україни 5-го 
скликання олег антіпов розповів, як сприйняли в українському парламенті його 
блогерську діяльність. «восени 2006 року я займався розробкою кількох законопро-
ектів. тоді і виникла у моїх співавторів ідея про створення онлайн майданчика для 
обговорення наших законопроектів у мережі інтернет. свій блог у жж я створив 
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у грудні 2006 року, що викликало ажіотаж в українських змі. я ледве встигав від-
биватися від запрошень на телеканали. На жаль, із запрошень було зрозуміло, що 
журналістів мало цікавив зміст журналу, просто хотілося наживо поспілкуватися з 
депутатом, здатним самостійно стукати по клавіатурі», – поділився депутат [2].

Білоруський політолог, директор центру з проблем європейської інтеграції Юрій 
Шевцов оцінив рівень культури дискусій в українській блогосфері й відзначив осо-
бливості в розвитку української блогосфери в порівнянні з білоруської. «в україні 
більш жорстка риторика під час дискусій. і в україні неможливо ухилитися від полі-
тичних дискусій. у Білорусії в цьому плані все простіше: люди опозиційних поглядів 
є маргіналами, не мають ні інформації про ухвалення рішень у країні, ні досвіду під-
готовки та ухвалення таких рішень. це – свого роду вічні романтики, вічні політичні 
радикали, почасти міські божевільні й політичні бізнесмени низького рівня. вони 
рідко здатні до спокійного обговорення, яких би то не було питань. завжди скочу-
ються до трьох-чотирьох важливих для них питань, зазвичай про швидке повалення 
лукашенко, народ, який „бидло”, і про те, що навколо жах. На відміну від україн-
ських, наприклад, націоналістів, білоруські їх аналоги не відповідають за свій народ, 
не несуть відповідальності навіть морально, вони не цікаві інтелектуально, говорити 
з ними, по суті, нема про що, і цілком можливо з ними ні про що і не говорити рока-
ми. впливу в суспільстві вони все одно не мають, їхню позицію та їх самих цілком 
можливо просто не помічати», – проводить аналогії експерт [17].

ізраїльський політолог і політтехнолог давид ейдельман останніми роками 
брав активну участь в українських виборчих кампаніях і добре знайомий з реалія-
ми української блогосфери. «в українській блогосфері занадто багато оперують як 
об’єктивної даністю усілякими всесвітніми змовами, каббалістичними наговорами, 
світовим урядом. вірять у тіньове представництво, в мондіалістський прожект, у 
масонські ложі, в невидиму руку, секретну науку, в коліно дана, в хозарські клани, в 
сіонських мудреців. і в українській блогосфері цього сповна. може бути, всі ці теорії 
змов вносять у життя хоч якесь пояснення, логіку, сенс. важко ж зовсім без сенсу. 
Хоча зазвичай конспірологічне пояснення нічого насправді не пояснює. тільки ще 
більше заплутує. конспірологія – сучасна форма язичництва! адже поява язични-
цтва – вона і була викликана спробою давньої людини зрозуміти світ і якось зорієнту-
ватися в ньому. в язичництві божество бачиться в кожній речі, в кожному предметі, 
в кожному явищі, в кожному абстрактному понятті. і в конспірологів уособлення не 
дуже блищить конкретністю. На питання „імена, адреси, явки?” – вони багатозначно 
мугикають і параноїдально косяться», – відзначає експерт [18].

виклад основного матеріалу. соціальні мережі та блогосфера інтернету – гарна 
підмога для організаторів кольорових революцій, адже соціальні медіа не варто пере-
оцінювати. але і їх недооцінка чревата для влади, про що свідчить досвід арабських 
«твіттерних» революцій. рунет необхідно досліджувати і вивчати, щоб у потрібний 
момент мати інструменти для запобігання критичних ситуацій. американці це до-
бре розуміють і приділяють вивченню рунета багато уваги. про це свідчить і наше 
спільне дослідження української блогосфери з центром російсько-євразійських до-
сліджень ім. девіса, гарвардського університету, яке завершилося успішним захис-
том дисертації магістра під назвою «громадянський потенціал українського інтер-
нет-простору» американської аспірантки ганни Шапіро в травні 2012 року в Бостоні 
[20]. 

помаранчева революція являє собою прекрасний приклад того, як цифрові медіа 
можуть прискорити й посилити народний протест, якщо громадські діячі використо-
вують їх з метою об’єднання суспільства для вирішення конкретної мети. історично 
склалося, що демократичні перетворення ініціювали профспілки, дисидентські еліти 
та популярні угрупування. Наприклад, у 1980-х роках в польщі незалежна профспіл-
ка коаліції виборювала демократичні вибори шляхом організації мирного протес-
ту і круглих столів із комуністичним урядом. у південній кореї студентські групи, 
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профспілкові організації та релігійні громади об’єднувалися у народний рух за де-
мократію та зміну авторитарного режиму Чон ду Хвана в 1987 році. комунікаційні 
технології також сприяли політичним змінам. Наприклад, за словами Ю. габерма-
са, поширення політичних журналів прискорило демократизацію в Європі. пізніше 
теоретики стверджували, що вплив змі на комунікації багато в чому залежить від 
зовнішніх соціальних, політичних, правових та технологічних факторів. Наприклад, 
у руках старого режиму, якому притаманне «безсилля», віртуальне середовище стає 
потенційно шкідливим [21, с. 157]. 

в україні успіху цільового використання цифрових ікт технологічно підковани-
ми лідерами опозиції сприяли політичні умови. Хоча цей факт не заперечує переко-
нання макфола про те, що помаранчева революція була першою, що значною мірою 
була організована в інтернеті в режимі онлайн, він відзначає, що традиційні актори 
перебували ще біля керма [73, с. 95].

Найбільш важливими та впливовими організаціями громадянського суспільства 
під час помаранчевої революції були «майдан» і «пора». організація «майдан» 
була сформована у 2000 році на форумі молоді з прихильників демократії, стурбо-
ваних авторитарним політичним кліматом у країні. до 2004 року їх веб-сайт www.
maіdan.com.ua став жвавим майданчиком для критичних діалогів. 20-гігабайтний ар-
хів цього сайту досі зберігає все – починаючи від гумору та матеріально-технічних 
порад до фотографій з вулиць. ефективність роботи в інтернеті «майдана» забез-
печено його централізованим керівництвом, якому вдалося навіть збирати пожерт-
вування від прихильників у всьому світі. в онлайн-режимі «майдан» проводив спо-
стереження за виборами, тренінги в кожному адміністративному регіоні україни. 
Ним охоплено навчанням понад 500 громадян щодо навичок для спостереження за 
президентськими виборами.

«пора» є одним важливим прикладом мультиплатформового активізму. Беручи 
натхнення з більш ранніх громадських рухів в угорщині та Чехословаччини, «від-
січ» сербії та «кмара» грузії, молодіжний альянс «пора» використовував переві-
рені й справжні форми активізму із сучасних технологій. охоплюючи більш ніж 150 
місцевих українських громадських організацій з 30 000 зареєстрованих учасників, 
«пора» є найбільшим громадянським рухом в історії центральної та східної Європи 
[20, с. 18]. його найбільший вплив під час виборів, однак, був у його широті методів 
комунікації. 

вивчення досвіду руху «пора» з одночасним використанням традиційних і су-
часних ікт дозволяє нам порівняти плюси й мінуси різних тактик мобілізації. за 
даними лідерів руху «пора», їх друковані послання отримало приблизно двадцять 
п’ять мільйонів українських громадян, понад 50 відсотків населення. тим часом у 
країні значно менша частина суспільства мала можливість прямого доступу до їх 
веб-сайту www.pora.com.ua. звісно, дуже важливо відзначити, що інформація, по-
ширена онлайн, не існує у вакуумі і легко поширюється на не-користувачів інтернет 
за допомогою реальних соціальних мереж. у разі «майдану», його веб-сайт був спе-
ціально спрямований на громадян, які були особливо добре пов’язані й мали можли-
вість впливати на більш широку аудиторію: юристів, студентів, журналістів. 

це двоступеневі теорії течії, які свідчать, що політичні думки не утворюються 
під час безпосереднього контакту із засобами масової інформації, а складаються на 
соціальному рівні завдяки поширенню інформаційної продукції в результаті комуні-
кацій між соціально близькими людьми. ця модель могла б пояснити ефект «сніж-
ної грудки», який відбувався під час революції, незважаючи на невелику кількість 
людей, які змогли отримати прямий доступ до контенту про шахрайство й протести 
в онлайн-режимі у зв’язку з жорсткою цензурою новин преси й телебачення. урахо-
вуючи швидкості, інтернет був, безсумнівно, більш ефективним у мобілізації мас, 
ніж друковані матеріали. звичайно, ефективності інтернет в україні допомогла від-
сутність з боку влади втручання в онлайн діяльності. 
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тим не менш, відсутність цензури в українському веб-просторі була на ті часи від-
носно унікальним явищем для напівавторитарного режиму і дозволяла численним 
новинним сайтам опозиції процвітати. під час революції сайт «українська правда» 
був найпопулярнішим джерелом новин на уанеті. у третьому раунді голосування 
цей сайт мав майже два мільйони відвідувань на день. 22 листопада, відразу ж після 
другого туру виборів, сайт «українська правда» мав 319 024 дискретних відвідувачів 
– одна третина всіх користувачів інтернету в україні. 

згідно зі статистичними даними більшість українців з’явилася в інтернеті для 
того, щоб знайти інформацію та новини, які не підтримували лінії уряду. Незважа-
ючи на відносно низький відсоток користувачів інтернету в україні, велика частина 
опозиційних джерел новин надала кілька ключових переваг веб-простору в порів-
нянні з традиційними медіа-платформами, по-перше, тому, що обмін інформацією 
в інтернеті є швидшим, ніж будь-коли раніше; по-друге, інтернет залишився майже 
повністю поза владною юрисдикцією; по-третє, він продовжував інформувати між-
народну спільноту про політичну ситуацію в україні, що підвищувало ймовірність 
зовнішньої фінансової підтримки і збільшувало тиск на уряд з метою демократизації 
організації третього туру виборів.

цілком можливо, що причина того, що інтернет був в змозі відігравати таку по-
мітну роль у масовій мобілізації в україні, була пов’язана з характером самого руху. 
помаранчева революція була не продуктом колективних тривалих сталих дій, як це 
мало місце, наприклад, в польщі та південній кореї, скоріше це була подія, де деякі 
люди брали участь спонтанно за покликом серця, обурені шахрайством під час під-
биття підсумків виборів.

вивчення умов розвитку блогів в україні та їх якісних характеристик дозволяє 
оцінити суспільний потенціал віртуальних суспільств щодо організації реальних 
змін. окремі дослідники з цих питань заперечують наявність такого потенціалу у 
блогосфери. їх заперечення ґрунтуються на невеликому розмірі блогосфери, вузькій 
тематичній спрямованості (наприклад, лише українська політика) й відсутності пря-
мих посилань, на що впливає державна політика. Більш того, один з таких дослід-
ників – андрій ваджра, публіцист із києва і російськомовний блогер, припускає, що 
українська «одержимість» жорстко обговорювати в блогосфері конкретні питання й 
проблеми шкодить її потенціалу для зростання і розвитку [23]. 

з іншого боку, багато українських блогерів вважає, що невеликі розміри блогос-
фери, навпаки, дозволяють більш зосереджено згуртувати громаду навколо актуаль-
них для суспільства питань. зокрема, медіа-експерт ярослав Федорак стверджує, що 
українські блогери почувають себе у блогосфері, як у власному будинку. вони жваво 
спілкуються один з одним, хоча іноді не знайомі безпосередньо, а знаються через 
одного з блогерів [19]. цілком можливо, що такі сполуки можуть із часом зменшити 
недовіру українців до інтернет у зв’язку з анонімністю й існуванням ризику урядо-
вих маніпуляцій.

звичайно, важливо відмітити, що читацька аудиторія впливових українських бло-
герів є набагато більшою, ніж будь-яка велика родина. так, олена Білозерська, друга 
за популярністю в україномовній блогосфері, має 3081 віртуальних друзів – блоге-
рів живого журналу на DoubleClіck LіveJournal [24]. проте статичні дані пошукової 
системи Google свідчать, що вона отримує близько одинадцяти тисяч відвідувачів 
щомісяця, з них лише вісім з половиною тисяч – з україни. і хоча така активність на 
теперішній час не притаманна більшості блогерів, на підставі цього прикладу можна 
з упевненістю припустити, що реальна аудиторія будь-якого блогу може бути значно 
більшою, ніж кількість його офіційних абонентів.

аналіз контента україномовних блогерів свідчить, що українська мова в блогах 
україномовних блогерів переважно використовується для обговорення «місцевих 
проблем», менш цікавих для російського читача. у повідомленнях таких блогерів 
набагато більше матеріалів було присвячено українській політиці (16 проти 6 від-
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сотків у російськомовних блогерів), а також у першу чергу обговоренню місцевих 
соціальних проблем (16 проти 5 відсотка у російськомовних блогерів).

регіональний характер україномовної блогосфери часто-густо має тенденцію бути 
інтерпретованім або як прокляття, або як благословення. Наприклад, багато хто з 
опитаних російськомовних блогерів відносить відданість україномовних блогерів 
обговоренню місцевих питань до слабкості їхньої позиції. однак саме ці передбачу-
вані «слабкості» заохочують членів україномовної громади мати свою думку і спіл-
куватися з однодумцями.

у разі ведення автономних блогів, де власники можуть отримати прибуток від ре-
кламних надходжень, збільшення відвідуваності сайту за рахунок залучення більшої 
кількості читачів має грошову перевагу. у живому журналі, коли окремі блогери 
безпосередньо мають прибуток від розміру своєї аудиторії, вибір писати російською 
мовою може бути мотивованим прагненням до більшої популярності або впливу у 
блогосфері. ця мотивація може пояснити, чому найпопулярніші українські блогери 
обирають російську мову. 

тип коментарів і дискурс. аналіз контенту 746 коментарів. Більшість з 746 розгля-
нутих коментарів блогерів, що взяли участь в обговоренні громадянських проблем, 
були критичними, читачі активно брали участь у суспільних розмовах. Більшість лю-
дей, які коментують громадянські питання, готові взяти участь у іноді дуже тривалих 
дебатах з певного питання. 

Наприклад, розглянемо коментарі теми блогу тетяни монтян (mentbuster.
lіvejournal.com), відомого політичного журналіста й адвоката. усі коментарі пере-
бувають у межах більшої теми «Чому нас не кличуть до Європи», від 31 жовтня 
2011 щодо шахрайства пов’язаних з нерухомістю. три типи коментарів (нейтральні, 
пасивні/некритичні й активні/критичні). 

коментатори проявляють особливу цікавість до правових питань, пов’язаних з не-
рухомістю, й, отже, не є репрезентативними для населення в цілому. олексій дубин-
ський, іт-консультант і професор з дніпропетровська, погодився, що блогери значно 
відрізняються від звичайних громадян. серед блогерів більше освічених, інтелек-
туальних, творчих, активних громадян. вони мають більш високі доходи, більше 
вільного часу і краще розуміють свої власні цілі та інтереси. «це саме ті люди, які 
повинні визначити напрямок розвитку суспільства» [12].

тоді як блогери можуть являти собою соціально-економічний клас привілейова-
них громадян, їх опозиційні політичні погляди водночас відсувають їх на узбіччя 
основного дискурсу в наполовину авторитарній державі. однак якість обговорення 
тем, знайдених у значній кількості популярних українських блогів, вказує на справ-
жню турботу про проблеми місцевих громад. 

Щоб отримати краще уявлення щодо високої якості дискурсу на українському сег-
менті живого журналу, зроблено окремий аналіз 696 коментарів на повідомлення в 
блозі на головні новини українських сайтів «українська правда», «кореспондент» і 
«сьогодні» [20, с. 42–45]. ці веб-сайти були обрані для дослідження тому, що вони 
були визнані найбільш популярними з точки зору трафіку в україні. сайт «укра-
їнська правда», наприклад, дозволяє користувачам залишати коментарі в блогах до 
повідомлень прямо від Facebook – найбільш широко використовуваної соціальної 
мережі в україні після соцмережі «вконтакте». популярні блогери сайтів «україн-
ська правда», «кореспондент» та «сьогодні» і складаються головним чином із жур-
налістів, політиків, активістів та науковців. «сьогодні» та «кореспондент» також 
дозволяють читачам публікувати власні блоги на сайті, проте їх записи, як правило, 
набагато менш популярні й менш регулярно оновлюються. Народні блоги не були 
включені до цього аналізу, тільки 696 коментарів до записів громадських діячів від 
цих трьох сайтів (з лютого 2012 р.).

Більшість коментарів на новинних блогах сайтів «українська правда», «кореспон-
дент» і «сьогодні» має образливій або провокаційний характер. у той час, коли існує 
значна кількість критичних коментарів, вони затьмарені образливими й негативни-
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ми коментарями. тому замість обговорень є поточні бійки між окремими членами. 
мова, що використовується в цих коментарях, була з використанням жаргону, нецен-
зурних слів та з безліччю орфографічних помилок. це свідчить, що анонімність ко-
ристувачів знижує якість обговорення. однак дискусіям у рамках «громадянського» 
дискурсу в української блогосфері живого журналу притаманна виключно висока 
ступінь цивілізованості і розуму. 

для підтримки цієї тези наводжу два приклади коментування теми зі статей на 
«українській правді» й порівняння їх з повідомленнями тих самих авторів на сайті 
живого журналу. 

приклад 1: тетяна монтян щодо теми житла в києві. тетяна монтян у живо-
му журналі розмістила повідомлення, присвячене темі зловживань муніципальної 
адміністрації щодо комунальних послуг на житло. різні типи коментарів були сис-
тематизовані за такими критеріями: нейтральні, пасивні/активні й некритичні/кри-
тичні. На додаток до блогу живого журналу, тетяна монтян веде окремий блог на 
«українській правді», де вона головним чином обговорює правові питання, пов’язані 
з житлом. у короткому повідомлення 20 лютого 2012 монтян опублікувала скріншот 
стану даних зростання вартості комунальних послуг на житло у київському регіоні.

важливо також відзначити, що автори повідомлення в блозі на живому журналі 
і блогери на сайті «українська правда» можуть натисканням кнопки видаляти будь-
який коментар, який вони знаходять непослідовним, проте коли це відбувається, 
видалений коментар замінюється публічно видимою фразою – «цей коментар був 
видалений». у кращому випадку, коментатори з цього конкретного сайту «україн-
ська правда» виражалися у блозі нешанобливо, в гіршому їх зауваження були просто 
ворожими.

приклад 2: леся оробець, 27 лютого 2012 року, «відновлюємо навик читати між 
рядків». як згадувалося раніше, леся оробець, член парламенту від опозиційної пар-
тії «Фронт змін», веде популярний блог на сайті жж, а також блог на сайті «укра-
їнська правда». зміст контенту блогів оробець істотно не відрізняється між цими 
двома платформами, за винятком окремих особистих повідомлень і менш офіційного 
формату на жж. 

ураховуючи опозиційність політичної позиції оробець, різкий контраст відповіді 
читачів стає все більш помітним. Хоча леся оробець не дуже скандальний політик, 
її перехід з партії «Єдиний центр» до партії «Фронт змін» восени 2011 стимулював 
деякі дебати. у цій конкретній статті на «українській правді» оробець обговорює, як 
старші покоління в радянському союзі були змушені шукати правдиву інформацію в 
складних радянських умовах, оскільки більшість громадської інформація була пере-
кручена через призму ленінської доктрини. вона стверджує, що сьогодні не менш 
важливо, щоб ми стали критичними споживачами інформації, так як більшість засо-
бів масової інформації в україні залежить від правлячої партії регіонів. Незважаючи 
на поміркований тон цієї статті, жоден із 26 коментарів читачів не був позитивним 
або навіть конструктивним. 

замість цього гілка коментарів швидко перетворилася на вигрібну яму особистих 
нападів і звинувачень. крім того, що жоден з коментарів не мав нічого спільного з 
фактичним змістом статті, погана якість мови – друкарські та пунктуаційні помил-
ки. На жаль, ці типи коментарів поширені по всьому інтернету (не тільки уанету). 
того ж дня, коли ця стаття була опублікована в «українській правді», оробець по-
вторно відправила її на живий журнал без будь-яких змін. різниця в тоні та якості 
трьох коментарів у порівнянні із сайтом «української правди» є значною. Хоча ці 
три зауваження не є надзвичайно проникливими чи аналітичними, вони правильно 
написали, на тему і з повагою до автора – на відміну від коментарів на «українській 
правді». це порівняння, поряд з прикладом тетяни монтян, допомагає проілюстру-
вати висновок про те, що громадянсько орієнтована частина української блогосфери 
на жж відрізняється більш високим ставленням активного/критичного дискурсу до 
образливого/ірраціонального дискурсу, ніж інші популярні веб-сайти в уанеті. так 
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як це загальнодоступна інформація, коли автор видаляє коментар читача, ми можемо 
бути впевнені, що відносно невелика кількість образливих і провокаційних комента-
рів на жж не пов’язана з цензурою. Блогосфера дозволяє дискусії на теми, які рідко 
зачіпаються в реальному житті. таким чином, у цьому ракурсі блогосфера є більш 
демократичною, ніж живе спілкування. але справжнє громадянське суспільство не 
буде сформовано, доки люди ховаються за ніками й аватарами. На думку багатьох 
сучасних дослідників держави та суспільства, демократія померла, настав час пост-
демократії. у XX столітті політику теж визначали еліти, в тому числі і шляхом мані-
пулювання пересічними громадянами. 

для того щоб владі було простіше маніпулювати масами в так званих демокра-
тичних країнах, відбувається наркотизація населення. як інструменти наркотизації 
завжди використовувалися не тільки психоделічні засоби. згадаймо хоча б рух хіпі 
в 60-х рр.: тотальні антивоєнні ходи, світанок рок-музики, масова відмова дітей від 
своїх багатих батьків. можна впливати на масову свідомість за допомогою маніпуля-
ції символами. кардинально змінюється і ставлення людей до символів, які в умовах 
втілення нових особистих якостей набувають значення чинника, що істотно впливає 
на свідомість, діяльність і поведінку людей. 

згідно з даними київського міжнародного інституту соціології (кміс), у вересні 
2013 року 49,8 % дорослого населення україни користувалися інтернетом. інтер-
нет надає значній частині населення ефективну платформу для отримання досвіду 
впливу на владу, забезпечення прозорої діяльності як окремих урядовців, так і уря-
ду в цілому. інтернет можна і доцільно використовувати для впливу на перебіг сус-
пільно-політичних дискусій. вплив забезпечує відкритість інтернет-спільнот. проте 
потенціал впливу інтернет-спільнот на перебіг суспільно-політичних дискусій без-
посередньо залежить від двох основних чинників – наявності довіри учасників ін-
тернет-спільнот та якості дискурсу в інтернет-спільнотах.

висновки та перспективи подальших досліджень. якщо коротко, соціальні ме-
режі звичайно інтенсифікують горизонтальні соціальні зв’язки і протестні настрої, 
але критичною умовою для підтримки протестної активності є реальне спілкування, 
а не інтернет [25; 26]:

– велика частина членів соцмережі починає застрибувати в «протестний поїзд», 
коли частка їх протестуючих френдів починає перевищувати 50 %;

– локомотивом протесту, що рекрутують нових членів, виступають онлайн-спіль-
ноти, сформовані на основі реальних, офлайнових соціальних зв’язків і знайомств;

– стабільне зростання протестної хвилі забезпечують офлайнові акції – мітинги 
та акції протесту;

– переломним моментом, що не дає протестним сигналам розчинитися всередині 
віртуальної мережі, яка демонструє вищу ентропію, також є офлайн-вихід протес-
туючих людей на міські площі. Безумовно, інтернет і мережеві соціальні сервіси ін-
тенсифікують горизонтальні соціальні зв’язки і протестні настрої, однак критичною 
умовою, що підтримує протестну активність, все одно залишається вулиця і здат-
ність протестуючих запропонувати суспільству реальну альтернативу.

розроблено рекомендації щодо розвитку громадянського потенціалу соціальних 
медіа та його реалізації у взаємодії влади та суспільства, зокрема рекомендовано: 

1) встановити обов’язковий характер обговорення в соціальних мережах:
─ законодавчих ініціатив президента україни, народних депутатів україни й 

кабінету міністрів україни, що стосуються концептуальних положень державного 
управління, вирішення актуальних проблем життєдіяльності суспільства; 

– урядових (національних), місцевих та регіональних програм соціально-
економічного розвитку під час їх розробки та реалізації, а також програм сприяння 
розвитку громадянського потенціалу соціальних медіа та його реалізації у взаємодії 
влади й суспільства; 

– передвиборчих програм кандидатів на виборні посади в центральні, місцеві 
та регіональні органи влади україни;
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– партійних програм щодо становлення та розбудови громадянського суспіль-
ства в україни;

2) міністерству освіти і науки україни необхідно:
─ виділити окремий (або включити до існуючого) напрям науково-освітньої 

галузі під час підготовки фахівців – магістрів, кандидатів та докторів наук, що роз-
глядає проблеми становлення й розвитку громадянського потенціалу соціальних ме-
діа та його реалізацію у взаємодії влади і суспільства в україні;

– забезпечити у змісті навчання становлення ліберально-демократичної світо-
глядної компоненти, що складає основу громадянського потенціалу соціальних медіа 
та його реалізації у взаємодії влади та суспільства;

– внести до номенклатури навчальних компетенцій навички комунікацій у со-
ціальних мережах, які слід включити до навчальних програм середніх шкіл, профе-
сійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації; 

– організувати цільове навчання з подальшою атестацією наукових і науково-
педагогічних кадрів з якості володіння навичками інтернет-комунікацій та комуніка-
цій у соціальних мережах;

3) Національній академії державного управління при президентові україни слід 
заснувати в межах здійснюваної щорічної науково-дослідної роботи моніторинг ста-
новлення та розвитку громадянського суспільства в україні; результати моніторингу 
обговорювати на наукових форумах і в соціальних мережах.

установлено, що в контексті досліджуваної проблеми важливого значення набу-
ватиме подальша науково-практична розвідка з наступних питань: методології мо-
ніторингу системи державної служби як одного з базових компонентів здійснення 
широкомасштабних демократичних перетворень в україні; розробка практичного 
інструментарію для здійснення такого моніторингу (обґрунтування системи показ-
ників, розробка анкети та методики аналізу результатів); проведення пілотування 
розробленого інструментарію та започаткування системи щорічного опитування дер-
жавних службовців; вироблення пропозицій щодо технології інтеграції результатів 
моніторингу системи державної служби та моніторингу громадської думки «укра-
їнське суспільство», що його здійснює з 1992 р. інститут соціології НаН україни.
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Постановка проблеми. сучасний етап цивілізаційного розвитку 
на глобальному та національному рівнях має виразний безпечний 
характер, де пріоритетного значення набувають продовольчі аспек-
ти. На пріоритетності продовольчої безпеки наголошували видатні 
мислителі стародавнього світу. платон говорив, що «перша і най-
більша потреба – це видобуток їжі для існування і життя», а «в разі 
чужого їй харчування найдосконаліша природа стає гіршою, ніж 
посередня» [1, с. 145, 295]. лао-цзи підкреслював, що він «бачить 
основу у їжі» [2, с. 24], а гуань-цзи – що «встановлення середини 
між надмірним та недостатнім вживанням їжі є успіхом гармонії» 
[3, с. 56]. тобто, продовольча безпека є базовим цивілізаційним ар-
хетипом людства.

загальна декларація прав людини (ооН, 1948 р.) [4] зазначає, що 
кожна людина має право на такий життєвий рівень, включно з їжею, 
який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та 
її сім’ї. стаття 48 конституції україни [5] говорить про те, що кожен 
громадянин має право на достатнє харчування. відповідно в україні 
була ухвалена концепція поліпшення продовольчого забезпечення 
та якості харчування населення, де визнавалося, що на сьогодні фак-
тичне споживання населенням україни біологічно цінних продуктів 
поки що залишається нижчим за фізіологічні норми.

особливу роль у харчуванні людини відіграє молоко. р. Штай-
нер указував, що прогрес буде у тому, коли людина, якщо потреба у 
білку не задовольняється тим, що вироблюється у ній, у самій люд-
ській природі, у тваринному харчуванні обмежиться молоком [6, с. 
22–23]. а р. Хаушка стверджував, що «молоко – взагалі найдавніша 
людська їжа, продукт живого й одушевленого організму, <…> воно 
містить усе, що потрібно організму, <…> це тотальний харчовий за-
сіб – синтез у рідині білків, жирів, вуглеводів і мінеральних солей; 
у молоці, <…> містяться будівельні речовини природних царств – 
тваринного, рослинного та мінерального» [7, с. 31].

за даними продовольчої та сільськогосподарської організації 
ооН (Фао), молоко і молочні продукти як незамінні постачальники 
важливих елементів харчування людини виробляються продоволь-
чими системами (milk production system) [8, с. 35; 9, с. 28, 46], розви-
ток яких потребує застосування системного підходу. На думку в.м. 
геєця та інших дослідників, економічна безпека держави, з одного 
боку, є системою, до складу якої входять підсистеми, а з іншого – 
вона також є підсистемою міжнародної економічної безпеки [10, с. 
35]. 

якщо ми звернемося до світового досвіду виробництва молока, 
то аналіз публікацій свідчить про прискорені зміни у кількісних та 
якісних його характеристиках, обумовлених інноваційним інвесту-
ванням цієї галузі. тому є цілком логічним, що державна цільова 
програма розвитку українського села на період до 2015 року перед-
бачає збільшення виробництва молока до 20 млн. т [11]. На те ж 
саме орієнтує затверджена у 2007 р. програма розвитку молочного 
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скотарства україни до 2015 року [12], а Наукові основи агропромислового виробни-
цтва [13] до 2020 р. планують довести масштаб виробництва молока до рівня 24 млн. 
т. 

визнання молочного виробництва пріоритетною сферою економіки в україні [14] 
віддзеркалює проблеми забезпечення продовольчої безпеки. але на сьогодні в укра-
їні для ринкових структур молочна галузь поки що не є привабливою з точки зору її 
інвестування. тому посилюється потреба в активізації втручання держави у питання 
розвитку молочної галузі як гаранта забезпечення національної продовольчої безпе-
ки. тут доречно нагадати і те, що держава, як стверджував ще платон, виникає лише 
тоді, коли кожен з нас не може задовольнити сам себе, але має ще багато потреб; 
тобто її створюють наші потреби, а першою й найбільшою потребою є добування їжі 
для існування та життя [1, с. 145]. і конфуцій підкреслював, що найперша державна 
справа – продовольство [15, c. 106]. 

отже, взаємна детермінація рівня продовольчої безпеки (та її молочної складової) 
й еволюції держави є визначальним цивілізаційним архетипом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. с.м. Шкарлет ключовою проблемою 
у забезпеченні прогресу економіки визначив формування економічної безпеки на 
макро-, мезо- та мікрорівнях [16, с. 9]. р.п. мудрак стверджує, що саме втручання 
національного уряду в процес виробництва і перерозподілу продовольства – фак-
тор досягнення продовольчої безпеки [17, с. 7], а п.т. саблук доводить, що лише та 
держава, яка має достатні запаси продовольства, здатна успішно та системно розви-
ватися [18, с. 3]. 

стратегія економічного і соціального розвитку україни на 2004–2015 рр. вказує 
на те, що широкомасштабна модернізація економіки україни та її динамічне зрос-
тання можливі виключно за умови створення сприятливого інвестиційного серед-
овища (апк повинно стати осередком інвестиційної привабливості та підвищеної 
економічної активності) [19, с. 71, 181]. і.і. лукінов також вважає, що для розви-
тку галузей економіки україни треба ретельно зважувати інвестиційні можливості 
темпів їх трансформації [20, с. 17]. м.м. ільчук вказує, що кількість і рівень якості 
виробництва молока обумовлюються одночасністю застосування інновацій та інвес-
тицій [21, с. 31].

метою статті є теоретичне та практичне обґрунтування рис архетипіки у дер-
жавному регулюванні національної продовольчої безпеки з урахуванням особливос-
тей інноваційного інвестування молочної галузі.

виклад основного матеріалу. тваринництво на сучасній території україни за-
вжди посідало важливе місце. за даними а.с. горбаненка, у VII–X ст. на велику 
рогату худобу (врХ) припадало 28,3–43,9 % загальної кількості худоби [22, с. 65]. 
проте рівень продуктивності тварин був низьким протягом довгого історичного пе-
ріоду, бо навіть після розкріпачення, як повідомляв а.Н. енгельгард, надої до одного 
відра від корови на день вважалися дуже високими, тому сільські діти практично не 
споживали молока і харчувалися гірше, ніж телята у господаря, який має добру ху-
добу. для подолання такого стану речей він пропонував розводити племінну худобу, 
вести інтенсивне тваринництво на основі збагачених концентратами кормів [23, с. 
253, 366, 436]. тобто, виробництво молока у російській імперії гальмувалося через 
дефіцит інноваційних інвестицій.

радянський період також не забезпечив розвитку молочної галузі. так, у 1930 р. 
на XVI з’їзді вкп(б) й. сталін визнавав, що у срср є явні ознаки скорочення тва-
ринницького господарства, а також що є труднощі із постачанням молочних продук-
тів. у подальшому на відставання розвитку тваринництві вказували з’їзди кпрс, які 
лише закликали наздогнати сШа з виробництва продуктів тваринництва на душу 
населення, а програма кпрс (1961 р.) намітила збільшити виробництво молока за 
10 років більше ніж у 2 рази, а за 20 років – у 3 рази; також було намічено набли-
ження сільського господарства до рівня промисловості за технічною озброєністю, 
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що мало підвищити продуктивність аграрної праці за 20 років у 5–6 разів за зна-
чного підвищення ефективності галузевих капітальних вкладень. ухвалена ж у 1982 
р. продовольча програма срср, по суті, визнала поглиблення відставання розвитку 
радянського тваринництва і намітила збільшення виробництва молока і молочних 
продуктів до 1990 р. до 330 кг у розрахунку на душу населення. проте вже XXVII 
з’їзд кпрс у 1986 р. вказував на уповільнення подолання відставання у розвитку 
радянського сільського господарства. тут доречно лише порівняти рівні витрат праці 
у сільському господарстві сШа та україни: якщо у 1975–1979 рр. витрати праці на 1 
ц молока у сШа становили 0,88 людино-годин, то у колгоспах урср у 1990 р. – вже 
7,3 людино-годин, або ж у 16,6 разів більше. таке відставання вказувало на вичерпа-
ність аграрного екстенсивного розвитку.

рух україни до державної незалежності супроводжувався визнанням пріоритет-
ності розвитку апк та виняткової значущості й незамінності вироблюваної продук-
ції галузі у життєдіяльності людини та суспільства [24]. але ухвалені верховною 
радою україни у 1991 р. «основні напрями економічної політики україни в умовах 
незалежності» вказували на спад виробництва тваринницької продукції, а у 1994 
р. верховна рада україни (постановою № 61) визнала, що виробництво молока на 
душу населення порівняно з розвинутими країнами в україні становить приблизно 
60 %. 

за даними державної статистики, поголів’я корів в україні за 1990–2012 рр. скоро-
тилося на 69,5 %, а виробництво молока – на 53,6 %. при цьому у сільськогосподар-
ських підприємствах поголів’я корів зменшилося на 90,7 %, а виробництво молока 
– на 86,4 %. це вказує на деконцентрацію виробництва молока та перенесення його 
переважно у сферу господарств населення, які неспроможні забезпечувати іннова-
ційне само-інвестування, без чого стає неможливим і дотримання сучасних вироб-
ничих високих стандартів з відповідними наслідками під час переробки молока і 
подальшого експорту молочної продукції. тому державна цільова програма розви-
тку українського села на період до 2015 року передбачає подвоєння інвестицій та 
переведення галузі на інвестиційно-інноваційну модель розвитку [11].

разом з тим, задекларовані державою пріоритети розвитку аграрної сфери загалом 
та молочної галузі зокрема, на жаль, поки що залишаються значною мірою деклара-
ціями. так, якщо обсяги основних засобів сільського господарства за 2000–2010 рр. 
збільшилися у 1,15 рази, то у переробній промисловості це збільшення склало 4,25 
рази, у будівництві – 4,08 рази, у торгівлі – 5,41 рази, у транспорті та зв’язку – 33,64 
рази, у фінансовій діяльності – 8,38 рази, у державному управлінні – 1,49 рази. отже, 
сільське господарство практично позбавлено задекларованої державної підтримки.

державне регулювання інвестиційних процесів в україні будується згідно із за-
коном україни «про інвестиційну діяльність» [25]. стаття 2 цього закону вказує, що 
держава може надавати підтримку інвестиційного проекту, а стаття 11 закону до мети 
державного регулювання інвестиційної діяльності віднесла реалізацію економічної, 
науково-технічної і соціальної політики. при цьому держава має створювати пільгові 
умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для 
потреб суспільства галузях його розвитку (у т. ч. і в агропромисловому комплексі). 

державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року 
передбачає щорічне на 15 % оновлення аграрної технічної бази [11] у процесі форму-
вання інвестиційно-інноваційної моделі галузевого розвитку на основі розроблення 
й виконання державних, регіональних та інших програм розвитку галузі, досягнення 
випереджувальних темпів приросту інвестицій за рахунок внутрішніх та зовнішніх 
джерел, розвитку ринку інноваційної продукції, надання переваги сільськогосподар-
ським товаровиробникам у процесі конкурентного відбору інноваційних проектів 
для їх фінансової підтримки за рахунок коштів держави (здійснення заходів, спрямо-
ваних на формування цієї моделі розвитку галузі, має забезпечити отримання близь-
ко 20 млрд. гривень інвестицій з 2015 року).
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водночас вищезгадана програма передбачає узгодження діяльності міністерства 
аграрної політики україни (далі – мінагрополітики) з діючою державною стратегією 
соціально-економічного розвитку та її завданнями на основі вдосконалення системи 
галузевого управління, а саме: унормування показників (структурних і функціональ-
них) організації діючої системи управління у розрізі рівнів «центр – регіон – район»; 
визначення функцій мінагрополітики відповідно до закону «про кабінет міністрів 
україни». 

проте передбачена вище конвергенція інвестиційних та інноваційних процесів 
вимагає відповідних змін у системі державного регулювання. так, першими у перелі-
ку об’єктів інноваційної діяльності згідно із статтею 4 закону україни «про іннова-
ційну діяльність» є інноваційні програми та проекти [26] під час визначення ієрархії 
інноваційних планових документів. верховна рада затверджує пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності як окрему загальнодержавну програму або ж у складі про-
грами діяльності кабінету міністрів чи загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного розвитку й охорони довкілля. відповідно, інноваційні програми 
(а також певні джерела їх фінансування) формуються на регіональному і місцевому 
рівнях. кабінет міністрів готує та подає верховній раді україни як складову части-
ну проекту закону про державний бюджет україни на відповідний рік пропозиції 
з обсягів бюджетного фінансування підтримки виконання інноваційних проектів, а 
центральні органи виконавчої влади (у т.ч. мінагрополітики) доручають державним 
інноваційним фінансово-кредитним установам конкурсний відбір наявних іннова-
ційних проектів із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх фінансову 
підтримку. 

отже, мінагрополітики на сьогодні не відіграє вирішальної ролі у процесах ін-
новаційного інвестування як аграрної, так ї молочної галузі, що суттєво ускладнює 
реалізацію галузевої інноваційно-інвестиційної моделі їх розвитку. а тому у процесі 
вдосконалення інноваційно-інвестиційних функцій державного галузевого управлін-
ня необхідно передбачити такий розподіл цих функцій між центральними органами 
влади, який сприяв би узгодженню галузевих інноваційно-інвестиційних програм у 
відповідності до актуальних пріоритетів. при цьому також слід ураховувати, що ка-
бінет міністрів україни визначає інвестиційно-інноваційні функції держави наступ-
ним чином: забезпечення інвестиційної політики та розвитку і державної підтримки 
інноваційного потенціалу держави, стимулювання інноваційної діяльності. іннова-
ційно-інвестиційні функції мінагрополітики були введені до ухвалення закону «про 
кабінет міністрів україни». це свідчить, що вони є адекватними для виконання га-
лузевої місії. але диверсифікованість цих самих функції на рівнях області та району 
може гальмувати виконання функцій центром. тим більш, коли головний орган у за-
безпеченні реалізації інвестиційної політики держави – міністерство економічного 
розвитку і торгівлі (далі – мінекономрозвитку). ось тут і виникають суперечності, 
коли забезпечення продовольчої безпеки держави повинно забезпечувати мінагро-
політики, а інвестиційно-інноваційні важелі цього забезпечення підпорядковані ін-
шим відомствам. за таких умов системність формування та реалізації аграрної по-
літики держави в україні у багатьох випадках стає недосяжною мрією. 

висновки та перспективи подальших досліджень. Наведені вище матеріали 
дають підстави стверджувати, що: по-перше, продовольча безпека є базовим цивілі-
заційним архетипом людства, по-друге, молочна галузь у продовольчій безпеці віді-
грає роль незамінної її складової, бо її продукція суттєво підвищує якісний рівень 
харчування людини; по-третє, розвиток молочної галузі потребує відповідних інно-
ваційних інвестицій, без яких унеможливлюється виробництво молока на рівні висо-
ких світових стандартів з негативними наслідками у разі спроб просування молочної 
продукції на світові ринки; по-четверте, передбачені інноваційні зміни в аграрному 
секторі та молочній галузі вимагають реальної підтримки з боку держави стосовно 
фінансування інвестиційних проектів, що актуалізує вдосконалення системи галузе-
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вого державного регулювання й узгодження відповідних функцій органів державної 
виконавчої влади (у першу чергу, це стосується кабінету міністрів, мінагрополіти-
ки та мінекономрозвитку).

у вищезгаданому контексті доцільно проводити подальші дослідження архетипу 
забезпечення державою продовольчої безпеки на основі інноваційного інвестування 
молочного виробництва та зорієнтувати їх у напрямі системного розкриття сутності 
міждисциплінарних підходів до надскладних об’єктів та їх застосування під час ви-
рішення конкретних завдань державної політики.
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Постановка проблеми. сьогодні найважливішим завданням є 
уточнення загальних принципів організації місцевого самовряду-
вання, розвиток сильної, незалежної, фінансово спроможної влади 
на місцях. 2014 рік – рік 150-ліття знаменитої земської реформи. 
саме розвиток земств, місцевого самоврядування свого часу дозво-
лили росії зробити ривок, знайти грамотні кадри для проведення 
великих прогресивних перетворень, зокрема для аграрної реформи 
столипіна та переобладнання промисловості в роки першої світової 
війни.

практика організації та здійснення місцевого самоврядування в 
російській Федерації й зарубіжних країнах переконливо доводить, 
що кожен новий етап державного будівництва супроводжується 
реформуванням системи місцевого самоврядування. Численні нор-
мативні документи, що організовують діяльність місцевої влади, 
і багаторічна практика реформування місцевого самоврядування 
призвели до вельми суперечливих підсумків. місцеве самовряду-
вання, що склалося до теперішнього часу, мало відповідає нормам, 
закріпленим у конституції російської Федерації. унаслідок вбудову-
вання місцевого самоврядування в систему державного управління 
за допомогою сукупності інструментів інституційного регулювання 
фактично змінилося його функціональне призначення.

метою статті є виокремлення основних періодів становлення 
та модернізації інституту муніципального управління в контексті 
реформ у пострадянській росії.

виклад основного матеріалу. петровські реформи, перейнявши 
шведський досвід державної організації, не змогли довести його до 
кінця – до створення зачатків місцевого самоврядування. лише в 
середині ХIХ століття земська реформа почала трансформувати му-
ніципальне управління в європейське демократичне русло. верши-
ною суспільного визнання органів місцевого самоврядування стало 
призначення князя львова – голови російського земства – керівни-
ком уряду, яким він залишався з лютневої революції до середини 
1917 року. радянська система злиття влад не залишала місця для 
муніципальних інститутів. з відновленням демократичного процесу 
росія повернулася в русло приєднання до європейської муніципаль-
ної традиції.

адміністративно-правова реформа завжди передує муніципаль-
но-правовій реформі, а зміни публічно-владних стосунків істотно 
відбиваються на сфері місцевого самоврядування. обидва процеси 
взаємно доповнюють один одного; складний процес реформування, 
його успіхи і невдачі переплітаються на різних рівнях. період «глас-
ності й перебудови» (1985–1991) відкрив шлях до демократичних 
перетворень російського суспільства. 

у березні 1990 року на позачерговому третьому з’їзді народних 
депутатів срср наголошувалося, що генеральною лінією в про-
цесі оновлення країни є «підвищення ролі рад народних депутатів 
як фундаменту самоврядування народу, як органів, що здійснюють 
його повновладдя і суверенну волю». місцевим радам в перебу-
довних процесах відводилася особлива роль безпосереднього ви-
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рішення питань, що стосуються якості життя населення відповідних регіонів. під-
креслювалося, що ніхто, крім місцевих рад, не в змозі організувати якнайповніше 
задоволення матеріальних і духовних потреб людей з урахуванням особливостей 
розвитку даної території [1].

в ухваленому в квітні того ж самого року законі «про загальні принципи місцево-
го самоврядування та місцевого господарства в срср» з’явилося поняття місцевого 
(територіального) самоврядування як частини соціалістичного самоврядування на-
роду, покликаного забезпечити реалізацію прав і свобод громадян, їх самостійність 
у вирішенні питань соціального й економічного розвитку території та охорони на-
вколишнього середовища [2]. місцеве самоврядування починалося там, де мешканці 
могли безпосередньо взаємодіяти один з одним та з органами місцевого самовря-
дування, і повинно було здійснюватися, виходячи з інтересів населення й особли-
востей адміністративно-територіальних одиниць. уперше система влади була роз-
ділена на дві підсистеми: державного управління і місцевого самоврядування. при 
цьому державна влада не мала права втручатися в справи місцевого управління, але 
зобов’язана була забезпечувати всі необхідні умови для його нормального функці-
онування. у законі передбачалося, що місцеві ради різних рівнів мають право за 
взаємною угодою перерозподіляти між собою окремі повноваження в галузі соці-
ального й економічного розвитку території з урахуванням місцевих демографічних, 
економічних умов і національних особливостей.

економічну основу місцевих рад тих часів склала комунальна власність, яка фор-
мувалася з майна, безоплатно переданого державою, союзними й автономними рес-
публіками та іншими суб’єктами, а також майна, створюваного або придбаного міс-
цевими радами за рахунок коштів, що їм належать. 24 грудня 1990 р. був ухвалений 
закон ррФср «про власність у ррФср», який не лише визначив поняття муніци-
пальної власності, але і дав її перелік, що, у свою чергу, вплинуло на стосунки міс-
цевих органів влади з державними підприємствами, кооперативами та громадянами 
– розуміння необхідності формування самоврядування на місцях уже проявлялося на 
різних рівнях влади [3].

ухвалений 10 жовтня 1990 року закон ррФср «про додаткові повноваження міс-
цевих рад народних депутатів в умовах переходу до ринкових стосунків» став про-
довженням цих тенденцій, розширивши коло повноважень місцевих органів влади. 
відповідно до цього закону місцеві органи влади отримали додаткові повноваження 
стосовно приватизації та роздержавлення, стимулювання підприємництва, форму-
вання ринку праці, земельної та житлової реформ, соціального захисту тощо [4]. 
особливо наголошувалося (ст. 16), що місцеві ради народних депутатів, їх органи 
та посадові особи несуть відповідальність за законність ухвалюваних рішень. міс-
цевим радам народних депутатів було надано право подавати до суду або державний 
арбітраж вимоги про визнання недійсними актів, зокрема актів вищих по відношен-
ню до них органів державного управління, а також підприємств (об’єднань), органі-
зацій та установ, що порушують права й законні інтереси громадян, що проживають 
на підвідомчій їм території. до ухвалення рішення судом або арбітражем місцеві 
ради народних депутатів мали право припинити чинність оспорюваних актів. одно-
часно закріплювалося право громадян оскаржити до суду рішення місцевих рад на-
родних депутатів, їх органів і посадових осіб місцевих рад народних депутатів, якщо 
вони порушують їх права та інтереси, що охороняються законом.

6 липня 1991 року був ухвалений закон ррФср «про місцеве самоврядування 
в ррФср» [5]. до його переваг можна віднести велику практичну застосовність і 
можливість використання безпосередньо, без додаткових нормативних актів, що до-
зволило чіткіше структурувати систему органів місцевого самоврядування. з ухва-
ленням цього закону в російському законодавстві було проведено чітке розмежуван-
ня компетенції виконавських і представницьких органів місцевого самоврядування. 
Нова територіальна структура містила в собі райони, міста, райони в містах, селища, 
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сільські населені пункти, а також територіальні громадські утворення (мікрорайони, 
житлові комплекси та ін.). це вже була інша, протилежна союзній, модель організації 
місцевого самоврядування, але і вона могла бути цілком працездатною. до того ж з 
ухваленням закону ррФср 1991 року був зроблений значний крок до деконцентрації 
та децентралізації влади як державної, так і місцевої [6].

закон срср «про загальні засади місцевого самоврядування та місцевого госпо-
дарства» й закон ррФср «про місцеве самоврядування» відіграли найважливішу 
роль у становленні місцевого самоврядування в нашій країні в пострадянський пе-
ріод. вони розробили питання про фінансово-економічні передумови самостійності 
місцевого самоврядування, запроваджували поняття муніципальної власності й ви-
значали основні механізми правового захисту місцевого самоврядування. 

у 1993 році в країні була ухвалена нова конституція, яка визначила місцеве са-
моврядування як одну із самостійних форм здійснення влади народом, визнаючи і 
захищаючи економічну основу самоврядування – муніципальну власність – нарівні з 
державною, приватною та іншими формами власності [7].

конституційне право громадян росії на здійснення місцевого самоврядування за-
безпечується самостійністю населення у вирішенні питань місцевого значення, са-
мостійністю органів, що створюються населенням з цією метою, і конституційною 
забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, що забезпечується судо-
вим захистом. основні принципи організації місцевого самоврядування, встановлені 
в конституції росії, відповідають міжнародним стандартам, закріпленим в Європей-
ській Хартії місцевого самоврядування [8].

з 1 вересня 1995 р. набув чинності Федеральний закон «про загальні принци-
пи організації місцевого самоврядування в російській Федерації». він гарантував 
право на самостійність населення у формуванні органів місцевого самоврядування 
для вирішення своїх повсякденних проблем і самостійність цих органів від держав-
ної структури управління, здатність органів місцевого самоврядування вирішувати 
проблеми населення, що їх обрало, можливість населення та його органів місцевого 
самоврядування реально вирішувати свої проблеми – тобто, наявність у місцевого 
самоврядування фінансово-економічної бази та права самостійно нею розпоряджа-
тися.

Федеральний закон «про загальні принципи організації місцевого самоврядуван-
ня в російській Федерації» мав стати законом про реальні механізми здійснення на-
родовладдя в росії. він встановлював порядок реалізації прав громадян на місцеве 
самоврядування, надавав населенню широку свободу у виборі форм його здійснен-
ня і давав визначення структури органів місцевого самоврядування. у законі чітко 
розмежовано повноваження органів місцевого самоврядування й органів державної 
влади і встановлено обов’язкові прямі вибори населенням органів місцевого само-
врядування.

експерти відзначають, що на початок 2000-х рр. було здійснено конституційне 
визнання і закріплення принципу автономності муніципальної влади в межах загаль-
ного контексту публічної влади. проте ситуація з розробкою нового законодавства 
склалася таким чином, що поряд із новими законами, прогресивними за своєю сут-
тю, діяли і старі або нові, які суперечили один одному.

проте в середовищі політиків «першої хвилі» демократизації в 1990-і роки часто 
виникало уявлення про цілковиту автономію органів місцевого самоврядування від 
держави. відбувалося неконтекстуальне прочитання складного досвіду. Насправді 
інститут місцевого самоврядування був включений у систему поділу влад розвине-
них держав в умовах вилучення багатьох важливих питань місцевого життя з компе-
тенції місцевих влад через їх складність і витратність. лише у 2000-і роки прийшло 
розуміння необхідності гармонізації місцевого самоврядування й державного управ-
ління на місцях. у цьому сенсі проблема державного і муніципального управління 
співвідноситься з проблемою сучасних трактувань федералізму, які, з одного боку, 
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виключають саму можливість виходу суб’єкта зі складу федерації, а з іншого – ви-
магають максимального врахування регіональної специфіки на місцевому рівні.

у зв’язку з цим процес модернізації федеральних стосунків у напрямі деструк-
туризації призвів, з одного боку, до розуміння ролі й значення ради Федерації як, 
передусім, палати регіонів, а, з іншого – до якісного вдосконалення виборчої системи 
з тим, щоб на місцях ураховувалися інтереси якомога більшої кількості соціальних 
груп, громадських організацій і пересічних громадян.

Новий етап реформування місцевого самоврядування в росії розпочався в 2003 
році з ухваленням Федерального закону 131-Фз «про загальні принципи організації 
місцевого самоврядування в російській Федерації». цей закон ще більш розширив 
дефініцію місцевого самоврядування: «місцеве самоврядування рФ – форма здій-
снення народом своєї влади, що забезпечує в межах, установлених конституцією 
рФ, федеральними законами, а у випадках, установлених федеральними законами, 
– законами суб’єктів рФ, самостійне і під свою відповідальність вирішення населен-
ням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого 
значення з урахуванням історичних та інших місцевих традицій» [9]. до нововведень 
законодавства належить безпосередня вказівка на те, що місцеве самоврядування є 
формою народовладдя, а також вказівка на межі здійснення місцевим самоврядуван-
ням своєї діяльності. проте закладена у Федеральному законі №131-Фз європейська 
модель місцевого самоврядування, зіткнувшись із російською реальністю, дала в 
практичному втіленні набір різних моделей. На реальному втіленні реформи в життя 
і становленні нової системи місцевого самоврядування, що запроваджується Феде-
ральним законом №131-Фз, відбився цілий набір чинників і суперечностей.

концептуальна основа реформи мала на увазі автономність місцевого самовряду-
вання від органів державної влади, що повинно було призвести до децентралізації 
влади. проте це увійшло у суперечність із процесами централізації влади, що про-
водилися в країні, пов’язаними зі зміцненням державності, підвищенням керованос-
ті й ефективності державної влади. у регіонах ресурси та владні важелі опинилися 
фактично сконцентрованими в руках регіональних влад, а також залежних від них 
керівників районів. по суті, адміністрації місцевого самоврядування зробилися те-
риторіальними адміністраціями суб’єкта федерації.

еволюція податкового та бюджетного законодавства обмежила фінансово-еконо-
мічну самостійність муніципалітетів, вони опинилися в залежності від системи дер-
жавних міжбюджетних трансфертів та існуючої системи податкового перерозподілу. 
розмитість і неконкретність багатьох правових норм, відсутність чітких принципів 
розмежування повноважень, велика кількість нормативних правових актів, відпові-
дальність за реалізацію яких покладається на нижчі бюджети без передання їм від-
повідних повноважень, стали перешкодою для вирішення найгостріших соціальних 
проблем. існує обмежений набір питань, які місцеве самоврядування може вирішити 
без вищестоящої влади, за умови, що вирішення цих питань є посильним для місце-
вого бюджету.

разом з тим, муніципалітети стали відповідальними за питання, які повинні ви-
рішуватися на федеральному державному рівні, як-то: освіта, медицина, пожежна 
охорона та ін. при цьому місцеве самоврядування не володіє для вирішення цих дер-
жавних питань засобами і не має юридичного права самостійно ухвалювати рішення. 
крім того, на господарську самостійність суб’єктів муніципальної влади вплинула і 
недостатня увага до питань кадрового забезпечення роботи органів муніципальної 
влади.

за десять років реалізації Федерального закону «про загальні принципи органі-
зації місцевого самоврядування в російській Федерації» в регіонах і муніципалі-
тетах виникло багато питань і суперечностей у позиціях муніципальної спільноти, 
керівників регіонів і федеральних структур, відповідальних за розвиток місцевого 
самоврядування. разом з тим накопичений величезний позитивний досвід: поява 
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виборності представницьких органів, цільового методу бюджетування, управління 
власністю, територіального громадського самоврядування та громадських слухань, 
програмне планування тощо.

висновки та перспективи подальших досліджень. російські дослідники відзна-
чають, що будь-яка модернізація, і не тільки в історії росії, тією чи іншою мірою 
передбачає запозичення й імітацію певних інститутів; питання лише в тому, чи відбу-
вається у міру поглиблення модернізації перехід від імітації до повноцінного функці-
онування нових інститутів на власній основі або ж імітація призводить у результаті 
до відторгнення або переродження цих інститутів. сьогодні доводиться визнати, що 
без організації органів місцевого самоврядування, цієї «цегли суспільства», нормаль-
не функціонування жодного суспільства є неможливим [10].

проблеми на місцевому рівні виникли в традиційному для росії місці – органи 
місцевого самоврядування швидко бюрократизувалися, виникла загроза клановості 
та корупції. тому завданням федеральних органів на місцях став пошук вітчизняних 
конфігурацій і моделей, що дозволяють створювати умови для оптимального роз-
витку регіону. поява в муніципальних районах менеджерів-керівників, збереження 
за мерами лише представницьких функцій подекуди пом’якшили ситуацію, але не 
вирішили її.

виникає потреба модернізувати і дебюрократизувати місцеве самоврядування, 
необхідно зняти непосильне навантаження з місцевих органів, прибрати ті функції, 
які цей інститут не повинен виконувати.

місцеве самоврядування цілком може діяти в гармонії і взаємодії з державною 
владою на рівноправних засадах. становлення демократичної системи в новій росії 
відбувається не водночас і не відразу. у перехідний період на місцях склалися не-
прості стосунки губернаторів і мерів, виникла загроза тотальної бюрократизації й 
омертвіння політичного процесу [11]. менеджерізація муніципалітетів і спроби за-
провадження корпоративних засад у місцеве самоврядування дещо розрядили ситуа-
цію, але тягар проблем не зменшився.

Необхідно привести ситуацію в муніципальній сфері у відповідність до здорового 
глузду і вимог часу, що означає уточнення загальних принципів організації місцевого 
самоврядування, оптимізацію його структури, приведення муніципальних повнова-
жень і фінансів до взаємної відповідності, розвиток сильної, економічно незалежної 
влади на місцях та її наближення до громадян, залучення мешканців до управлін-
ського процесу. мають бути вироблені механізми вирішення проблем, наявних у цих 
галузях місцевого самоврядування. 

країна рухається, з одного боку, до реальної багатопартійності, з іншого – зроста-
ють самосвідомість і грамотність населення на місцевому рівні. виникає можливість 
знайти вирішення найскладніших завдань політичного розвитку як загальнонаціо-
нального, так і місцевого характеру. Настав час реалізовувати як російський, так і 
зарубіжний досвід на практиці, поволі й неухильно розширюючи правове поле для 
діяльності органів місцевого самоврядування. виникають можливості в найкоротші 
терміни сформувати політичну модель місцевого самоврядування на основі діалогу 
суспільства і держави.

література:
1. игнатов в.г. государственное и муниципальное управление в россии. теория 

и организация : учебное пособие / в.г. игнатов. – ростов н/д : Феникс, 2010. – 384с.
2. об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в ссср : за-

кон ссср // свод законов ссср : т. 1. – 1990. – ст. 267.
3. о собственности в рсФср : закон рсФср : от 24 декабря 1990 г., № 4431 : (с 

изм. на 1 июля 1994 г.) // ведомости сНд и вс рсФср. – 1990. – № 30. – ст. 416.
4. о взаимоотношениях советов народных депутатов и исполнительных органов 

в период проведения экономической реформы : закон рсФср : от 10 октября 1990 г. 
// ведомости сНд и вс рсФср. – 1990. – № 19. – ст. 197.

Aleksandr SLIN’KO



190

5. о местном самоуправлении в рсФср : закон рсФср : от 6 июля 1991 г., № 
1550-I // ведомости сНд и вс рсФср. – 1991. – № 29. – ст. 1010.

6. кокорев д.а. городское самоуправление россии: организационно-правовые 
особенности и сравнительный анализ : дис. … канд. юрид. наук / д.а. кокорев. – м., 
2004.

7. конституция российской Федерации. – м. : инфра-м, 2003.
8. европейская хартия местного самоуправления : от 15.10.1985 г. : ратифицирова-

на Федеральным собранием : Федеральный закон от 11 апреля 1998 года, № 55-Фз // 
собрание законодательства российской Федерации. – 1998. – № 15. – ст. 1695.

9. об общих принципах организации местного самоуправления в рФ : Федеральный 
закон : от 06.10.2003 г., №131-Фз // российская газета. – 2003.

10. глобализация и россия: проблема демократического развития : [монография] 
/ Н.в. загладин [и др.] ; ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – 2-е изд. 
– м. : рус. слово, 2005. – 494 с.

11. слинько а.а. окончание электорального цикла и перспективы развития во-
ронежской области / а.а. слинько // социальные аспекты глобального кризиса : сб. 
статей. – воронеж : Научная книга, 2013. – с. 205–210.

Олександр СЛиНькО



191

Elena SLIN’KO

Постановка проблеми. місцевим самоврядуванням є вид прямої 
демократії, за якого органи управління не відокремлено від грома-
дянського суспільства. організація місцевого самоврядування є од-
ним з найбільш достовірних показників демократичності політично-
го режиму. місцеве самоврядування вступає з центральною владою 
в дискусію, проблематика якої залежить від стану політичної систе-
ми. за авторитарних режимів громадянське суспільство перебуває 
на низькому ступені розвитку, отже, самоврядування не може бути 
реалізоване в повному обсязі, оскільки всі сфери управління в дер-
жаві перебувають під контролем центральної влади. демократичний 
розвиток суспільства передбачає плюралізм інтересів і соціальну 
активність на місцях. розвиток третього сектора, а так само його ак-
тивна співпраця з владою служать запорукою успішності процесів 
демократичної консолідації, оскільки однією з перших рис демокра-
тії є законодавче закріплення можливості громадян брати участь у 
розробці та реалізації державної політики. об’єктивна необхідність 
влади звертатися за допомогою до громадськості обумовлюється по-
требою місцевих керівників оперативно визначати, які сфери потре-
бують найбільш інтенсивного й тривалого втручання, і максимально 
ефективно використовувати наявні ресурси [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. с. татусяк робить на-
голос на тому, що співвідношення положень законів, що стосуються 
місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, є 
не до кінця розробленим у сфері розмежування повноважень місце-
вих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування [2]. м. 
кушнір стверджує, що головним проблемним аспектом є незавер-
шеність децентралізації влади в україні на законодавчому рівні [3].

територіальна громада є важливим елементом громадських сто-
сунків. у своїй роботі, присвяченій цій тематиці, м. кушнір відзна-
чає неврегульованість проблем, пов’язаних із повноцінним функці-
онуванням статуту територіальної громади [4]. Ю. каплан виділяє 
низку недоліків нормативно-правового забезпечення статутів тери-
торіальних громад щодо процедурного забезпечення реалізації пра-
ва громадян на місцеву ініціативу, громадські слухання та спільні 
збори [5].

метою статті є розкриття проблематики ркеформування сис-
теми місцевого самоврядування в україні в умовах суспільно-полі-
тичної кризи.

виклад основного матеріалу. у соціумі громадянське суспіль-
ство займає позицію між державою й індивідами, проте представляє 
інтереси саме окремих людей. у законодавстві демократичних дер-
жав закріплено низку нормативних засад для утвердження системи 
взаємодії між владою та суспільством як на загальнодержавному, 
так і на місцевому рівнях. відсутність у державної влади прагнення 
співпрацювати з третім сектором є проблемою країн із нестабіль-
ною політичною системою, зокрема низки країн пострадянського 
простору.

інститут місцевого самоврядування покладає на себе системну 
функцію ефективного управління в локальному вимірі, виступаючи 

Олена слиНьКО  

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ

слИНько 
олена,

SlIN’KO 
Elena, 

кандидат політичних 
наук, викладач кафедри 
теорії і історії держави 

і права, Російська 
академія народного 

господарства і 
державної служби при 

Президентові Російської 
Федерації, м. Москва, 

Росія.

Анотація: У статті 
розглядаються питання 

територіальної 
організації влади в 

Україні. Політична 
криза підняла 

шар невирішених 
проблем, пов’язаних 

із необхідністю 
інституційних 

трансформацій у 
сфері місцевого 

самоврядування. 
Актуальним також 

залишається можливий 
сценарій федералізації 

України.

Ключові слова: 
децентралізація, 

федералізація, 
реформа місцевого 

самоврядування, 
територіальна 

громада, державна 
адміністрація.

УДК 352.07



192

Олена СЛиНькО

амортизаційним і конструктивним елементом системи державного управління. про-
те для досягнення цієї мети необхідно, щоб населення сприймало себе як громаду, 
було готове до організації громадянської та політичної участі на місцевому рівні.

Неадекватний розвиток форм місцевого самоврядування призводить до накопи-
чення невирішених проблем, що тягне за собою зростання соціально-політичної на-
пруженості та появу деструктивних тенденцій. причина зазначеного явища полягає 
в наступному: якщо інститут місцевого самоврядування розвивається недостатньо 
швидко, то він не здатен сприймати, інтерпретувати й вирішувати питання забез-
печення життєдіяльності людей на місцях на належному рівні. така невідповідність 
може перетворитися на серйозну проблему. представники різних гілок влади почи-
нають прагнути до її вирішення, знову приводячи до підпорядкування місцевого са-
моврядування центральній владі. місцеве самоврядування передбачає територіаль-
ну суб’єктність, тобто наявність територіальної громади – організованого колективу, 
що має власне світосприйняття.

територіальна організація влади в україні є одним з основоположних питань у 
ситуації нестабільності й конфлікту, що зберігається на цей момент. з моменту на-
буття україною незалежності вказана проблема існувала в двох площинах: у розгля-
ді принципової можливості, необхідності й перспективності федералізації унітарної 
держави і в сценарії реформи місцевого самоврядування без перетворення україни 
на федерацію.

Ще в 1991 році низка провідних українських політиків виступала за федераліза-
цію країни. такі проекти обумовлюються об’єктивними причинами. регіони україни 
розвивалися в різних історичних і політичних умовах, їх населення говорить на різ-
них мовах, сповідує різні релігії та володіє своїм специфічним менталітетом і сві-
тосприйняттям. Безумовно, потрібні поетапні «дорожні карти» федералізації, чітко 
розроблені, щоб виключити ризик розпаду держави і підвищення ступеня конфрон-
тації між регіонами. партія регіонів протягом тривалого часу наполягала на розробці 
такої реформи, але кон’юнктурні суперечності не дозволили цим ідеям утілитися в 
життя.

другий шар проблем пов’язаний із реформою місцевого самоврядування. поряд із 
конституційною й адміністративною реформою цей вид політичних трансформацій є 
абсолютно необхідним у найближчому майбутньому. але, якщо конституційний про-
цес в україні характеризується підвищеною динамікою, що не призводить, тим не 
менш, до задовільного результату, то адміністративна реформа й реформа місцевого 
самоврядування перебувають у стані затяжної стагнації.

терміновість проведення реформи місцевого самоврядування пояснюється тим, 
що україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування ще в 1997 
році, але так і не привела ситуацію в державі у відповідність до положень докумен-
та. крім того, існує низка невирішених проблем, що перешкоджають ефективному 
функціонуванню системи. одним з найбільш серйозних ускладнень є призначення 
місцевих керівників державної адміністрації без узгодження або попередніх консуль-
тацій з місцевою громадськістю. рішення, що ухвалюються за мажоритарною сис-
темою й підкріплюються імперативним мандатом, в умовах схильності українських 
лідерів до авторитаризму зміцнюють становище місцевого самоврядування. при 
цьому асоціації й колективні органи представництва місцевих органів управління 
так і не стали повноцінними партнерами центральної влади. також серед проблем 
можна виділити відсутність повноважень для вирішення проблем і задоволення по-
треб місцевої громадськості, дублювання повноважень органів місцевого самовря-
дування та місцевих органів центральної виконавчої влади, недостатню фінансову 
й матеріально-технічну базу для виконання законних повноважень і невизначеність 
територіальної основи функціонування місцевого самоврядування [6]. 

розбалансованість адміністративно-територіальної системи україни і системи 
місцевого самоврядування неодноразово підштовхували українських політиків і до-



193

Elena SLIN’KO

слідників до думки про зміну територіальної організації влади. слід виділити проект 
р.п. Безсмертного, зо займав до 2007 р. керівні посади в партії «Наша україна», а 
також посаду віце-прем’єра україни в 2005 р. суть цього проекту полягає в ліквіда-
ції районних державних адміністрацій, наданні обласним державним адміністраціям 
функцій префектури та перетворенні виконавських комітетів рад на носіїв реальної 
влади на місцях. р.п. Безсмертний пропонував також збільшити поселення і грома-
ди, значно зменшивши їх кількість. зниження значення районів, що передбачається, 
викликало гостру критику запропонованого законопроекту, тоді як мешканці мало-
населених поселень виступали проти їх збільшення, яке б призвело до погіршення 
статусу малих населених пунктів [7].

Наведемо також варіант реформи й системи місцевого самоврядування україни, 
запропонований політологом о.і. соскіним [8]. о. соскін в своєму проекті спирався 
на модель місцевого самоврядування, прийняту в скандинавських державах. за пер-
винний осередок самоврядування береться громада, яка є головним суб’єктом, що 
має повноваження, важливі для життєдіяльності територій. відповідно до цієї кон-
цепції, на відміну від законопроекту р.п. Безсмертного, села та селища на місцевих 
референдумах самі вирішують, чи необхідно їм існувати окремо, об’єднатися один з 
одним або прикріплятися до якогось великого міста. райони й області скасовуються. 
їх місце посядуть департаменти, кількість яких варіює від 42 до 99. керівництво 
здійснюватиме державна урядова адміністрація й паралельно рада департаменту – 
орган місцевого самоврядування.

така дворівнева система, на думку о.і. соскіна, є необхідною для припинення 
делегування місцевому самоврядуванню державних функцій. Бюджетне питання ви-
рішується таким чином: 40 % всіх податкових надходжень пропонується залишати 
на рівні громади, ще 20 % – на рівні департаменту, а решту направляти до держав-
ного бюджету. у зв’язку з цим пропонується ліквідовувати державне казначейство.

проте в таку систему вписуються не всі особливості українського адміністратив-
но-територіального поділу, через що в концепції о.і. соскіна передбачається фор-
мування крайових міст і міст-агломерацій (мегаполісів із прилеглими громадами). 
громади не поглинаються містом, але перебувають із ним у тісному зв’язку.

жоден із проектів на цей момент не отримав достатньої уваги. проте в квітні 2014 
року виконуючий обов’язки президента україни о.в. турчинов підписав указ «про 
заходи щодо забезпечення консолідації громадян україни і припинення громадян-
ського протистояння в донецькій і луганській областях» [9]. згідно з цим докумен-
том кабінету міністрів україни доручено підготувати, внести й організувати супро-
від у верховній раді законопроектів про проведення в україні реформи місцевого 
самоврядування й організації влади в регіонах.

ці закони мають бути ухвалені в тримісячний термін і передбачати «децентралі-
зацію влади й істотне розширення повноважень територіальних громад, формуван-
ня виконавських органів місцевими радами, розширення матеріальної та фінансової 
основи місцевого самоврядування, дієві механізми участі громадськості в ухваленні 
органами місцевого самоврядування рішень». обговорення законопроектів проводи-
тиметься на основі робочої групи з представників уряду, народних депутатів украї-
ни, представників асоціації міст і делегованих представників місцевого самовряду-
вання та громадськості.

висновки та перспективи подальших досліджень. дискусія навколо територі-
ального устрою україни є ще далекою від завершення. значна частина політичних 
сил в україні та на заході виступає проти федералізації, побоюючись загрози роз-
паду держави. На противагу ідеї федералізації розглядається питання децентраліза-
ції україни, тобто передання значній частині повноважень від центральної влади не 
на рівень регіонів, а безпосередньо територіальним громадам. реформа дозволить 
органам місцевого самоврядування мати в своєму розпорядженні значні фінансові 
ресурси й самостійно вирішувати питання місцевого значення [10]. зараз усім пред-
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ставникам еліт потрібно проявити політичну волю до змін та обережність під час 
їх здійснення, оскільки від ухвалених рішень залежатимуть урегулювання кризи на 
україні та геополітична стабілізація на пострадянському просторі.
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Постановка проблеми. перспективи економік регіонів україни 
залежить від стану і динаміки розвитку соціально-економічних сис-
тем, що їх утворюють. у процесі суспільного поділу праці сфор-
мувалась індивідуальна структура економік окремих регіонів та 
специфічна інфраструктура їх перманентного функціонування. з 
переходом до ринкового механізму відбулася переорієнтація регіо-
нальних соціально-економічних систем на забезпечення економіч-
них інтересів місцевих бізнес-груп. ці трансформації не призвели 
до суттєвих якісних змін і забезпечення стабільного зростання та 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва у глобальному 
вимірі. тому навколо цього феномену тривають наукові дискусії. у 
багатьох випадках оцінки даються з позиції нормативної методо-
логії неокласичної економічної теорії, а їх базовими складовими й 
домінантними елементами логічної структури аргументації різних 
авторів виступають традиційні «попит – пропозиція», економічні 
інтереси та ринкова саморегуляція. у результаті й досі немає при-
йнятної парадигми регіонального економічного розвитку. 

Ще складніша ситуація спостерігається в оцінках тенденцій, за-
кономірностей та перспектив розвитку фінансової архітектоніки 
сучасного регіонального виробництва. вона генерує потужний по-
тенціал майбутніх криз і деформацій, попередження та локалізація 
яких є важливим науковим і практичним завданням. очевидно, що 
в рамках сучасної методології неокласичної фінансової теорії таке 
завдання вирішити проблематично, тому існує необхідність пошуку 
нових підходів до його вирішення. у цьому контексті важливе зна-
чення мають наукові концепції та окремі положення сучасної архе-
типіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансові аспекти 
відтворювального процесу в економіці країни та окремих регіонів 
постійно перебувають у центрі уваги широкого наукового загалу, 
а їх різноманітні теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
представлені широкою спеціальною літературою. ураховуючи те, 
що предметом нашого дослідження є переважно аграрні соціально-
економічні системи регіонів, відзначимо суттєвий внесок у царині 
теорії аграрних фінансів таких відомих вітчизняних дослідників, як 
в. андрійчук, в. Борисова, о. гудзь, м. дем’яненко, Ю. лупенко, 
о. Непочатенко, п. саблук, в. ситник, г. Черево й а. Чупіс. кон-
цептуально-методологічні аспекти архетипів сучасної економіки 
сформувалися завдяки плідному творчому пошуку відомих учених 
е. афоніна, о. донченко, с. кримського, л. Бурлачука, Ю. романен-
ко та ін. Незважаючи на вагомий теоретико-методологічний базис, 
нині лишаються чималі можливості для подальших наукових роз-
відок проблем фінансової архітектоніки розширеного відтворення 
на основі методології та наукового інструментарію архетипіки. в їх 
колі – питання модернізації системи фінансового забезпечення регі-
ональних соціально-економічних систем з урахуванням архетипних 
впливів на ці процеси.

Петро сТецЮК   

АРХЕТИПНІ ОСНОВИ 
ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТОНІКИ РЕГІОНАЛЬНИХ 
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метою статті є встановлення архетипних впливів на організацію фінансово-
кредитного забезпечення аграрних соціально-економічних систем на регіональному 
рівні для обґрунтування консеквентних підходів до формування і розвитку фінансо-
вої архітектоніки їх відтворювального процесу.

виклад основного матеріалу. аграрне виробництво є важливим системоутворю-
ючим елементом регіональної економіки україни. динаміка його розвитку багато в 
чому визначає траєкторію руху основних макроекономічних параметрів.

унаслідок ринкових трансформації відбулася істотна диференціація економічно-
го потенціалу галузей та регіонів. у ході цих процесів підприємства регіонального 
аграрного виробництва виявилися найменш захищеними, внаслідок чого сталося 
різке зниження кількісних та якісних параметрів їх матеріально-технічної бази.

упродовж усього періоду економічних реформ доля сільського господарства в за-
гальноекономічних показниках постійно знижувалася. особливо це проявлялося в 
перше десятиліття незалежності, проте і в подальшому ці тенденції мали місце. На-
приклад, за 2000–2012 рр. питома вага підприємств галузі знизилася у валовій дода-
ній вартості з 16,3 до 7 %, а у складі основних засобів виробництва – з 10,2 до 3,0 %. 
аналогічні зміни спостерігаються і за іншими ключовими економічними індикато-
рами. при цьому аграрний сектор столичного та індустріально розвинених регіонів 
був менш сприйнятливим до негативного впливу змін у господарському механізмі.

Нині розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення регіонального аграр-
ного виробництва відбувається в умовах аномальної диференціації суб’єктів гос-
подарювання за такими ознаками, як виробнича потужність та інфраструктурне 
забезпечення. На одному полюсі сконцентровано 3–5 % надпотужних вертикально 
інтегрованих структур – агрохолдингів, виробнича діяльність яких здійснюється на 
площах у сотні тисяч гектарів, а обсяги реалізації продукції досягають майже мі-
льярдної позначки у доларовому еквіваленті. На іншому – більше вісімдесяти відсо-
тків загальної кількості аграрних підприємств, що мають в обігу до тисячі гектарів 
сільськогосподарських угідь і виробляють менше 10 тис грн товарної продукції. при 
цьому перші мають досить широкий географічний ареал виробничої діяльності, а 
другі характеризуються територіальною локалізацією. 

цілі фінансової політики будь-якої соціально-економічної системи можна форма-
лізувати у контурі достатнього за обсягами й оптимального за часовими параметра-
ми надходження фінансових ресурсів, що забезпечує своєчасну реалізацію всіх за-
ходів і дій у рамках запланованих виробничих та інвестиційних програм і проектів. 
квантифікація досягнення цих цілей може бути здійснена як у кількісному вимірі, 
так і за допомогою якісних характеристик. тривалий час вітчизняна економічна на-
ука віддає перевагу формалізованим оцінкам на основі нормативних індикаторів та 
вимірників, однак досягнення певних кількісних параметрів не завжди забезпечує 
гармонійний розвиток. крім того, останнім часом почало проявляти себе таке явище, 
як нормалізація певних індикаторів під існуючу ситуацію. можна констатувати, що у 
цих явищах знаходять свій прояв окремі архетипні впливи на економіку, усвідомлен-
ня й оцінка яких нині ще перебувають у зародковому стані.

зазначена ситуація призводить до усвідомлення необхідності більш широкого за-
стосування прийомів і методів якісного аналізу економічних явищ у взаємозв’язку із 
соціальними процесами. разом з тим наявний інструментальний арсенал для такого 
аналізу є явно недостатнім, тому існує необхідність більш широкої міждисциплінар-
ної співпраці й застосування для вирішення цих завдань прийомів і методів сучасної 
архетипіки.

використання поняття «фінансова архітектоніка» ще не має широкого розповсю-
дження, воно знайшло своє розкриття лише в окремих публікаціях. так, о.в. глу-
щенко під фінансовою архітектонікою розглядає «структуру фінансової системи, яка 
відповідає її внутрішній сутності та забезпечує ефективне функціонування системи 
формування, накопичення та руху грошових фондів». На думку автора, введення в 
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понятійний апарат фінансової теорії терміну «фінансова архітектоніка» як специфіч-
ної категорії, що описує принципи побудови фінансової системи, «дасть змогу визна-
чати загальну динаміку фінансової системи, вектори її розвитку та напрями змін для 
досягнення певних суспільних цілей» [1]. \

позиції автора притаманні макроекономічний підхід та обмежувальний архетип, 
які репрезентують відоме нормативне трактування змісту предмету фінансової теорії 
як дослідження руху фінансових ресурсів на макрорівні. ми вважаємо, що штучне 
вилучення фінансів соціально-економічних систем більш низького рівня з ареалу 
загальної теорії фінансів не має під собою достатньої доказової бази. з цих пози-
цій і застосування інтерпретації поняття «фінансова архітектоніка» є правомірним 
стосовно більшості відкритих соціально-економічних систем – підприємства, галузі 
економіки, території, національної економіки, регіональних та глобальних фінансо-
вих систем.

для цілей нашого дослідження ми розглядаємо фінансову архітектоніку регіо-
нальних соціально-економічних систем як логічну структуризацію складових фінан-
сової діяльності, що забезпечує їх найбільш оптимальне співвідношення, а також 
оцінює зовнішні економічні домінанти та імперативів і через реалізацію фінансових 
управлінських рішень, які враховують певний архетип економічної діяльності, до-
зволяє ефективно регулювати весь відтворювальний процес.

конститутивні атрибути фінансової архітектоніки визначаються певним архе-
типом економічної поведінки, що мотивують окремі цільові параметри, визначені 
домінантною групою економічних інтересів. однак будь-яка економічна поведінка 
підпорядкована об’єктивним цільовим функціям конкретної соціально-економічної 
системи і спрямована на отримання об’єктивних параметрів суб’єктивно визначених 
індикаторів ефективності та результативності виробничо-фінансової політики. 

таке концептуальне бачення дозволяє цілеспрямовано формувати фінансову ар-
хітектоніку соціально-економічної системи у контексті забезпечення конкуренто-
спроможності на фінансових і товарних ринках. в її основі лежить сучасна система 
управління процесами формування та використання фінансових ресурсів, адекватна 
зовнішнім умовам і внутрішньому стану виробничої, інвестиційної та соціальної ді-
яльності, що спирається на сучасну теоретико-методологічну і методичну базу. 

парадигма фінансової архітектоніки соціально-економічної системи, на наш по-
гляд, базується на таких теоретичних передумовах:

– управління фінансовими ресурсами як центральна ланка фінансової архітекто-
ніки, являє собою систему, що охоплює принципи, методи, прийоми та інструменти, 
призначені для організації руху цього виду економічних ресурсів відповідно до дії 
об’єктивних економічних законів, вимог законодавчо-нормативних актів та еконо-
мічних інтересів конкретного регіону; 

– управління фінансовими ресурсами відповідає домінуючому архетипу іннова-
ційного розвитку регіональної соціально-економічної системи, підпорядковане реа-
лізації її загальної економічної стратегії, а також локальним політикам і стратегіям; 
його цільовою функцією є забезпечення нормального функціонування та перспек-
тивного розвитку економіки регіону та окремої соціально-економічної системи; 

– формування фінансової архітектоніки соціально-економічної системи має свою 
внутрішню логіку, яка зумовлюється архетипними впливами, що визначають зміст і 
послідовність здійснення певних процедур та етапів;

– індикатором якості формування фінансової архітектоніки виступає рівень забез-
печення фінансовими ресурсами реалізації регіональних програм соціально-еконо-
мічного розвитку, адекватний фінансовому потенціалу регіону, необхідний і достат-
ній за обсягами та часом надходження для задоволення виробничо-інвестиційних і 
соціальних потреб.

конструктивним підґрунтям формування сучасної фінансової архітектоніки є ро-
зуміння того, що фінансові ресурси – це системний елемент ресурсної бази господар-
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ської діяльності та соціального розвитку територій. вони перебувають у залежності 
від стану економічних ресурсів, які можуть бути залучені для забезпечення функці-
онування територіальної економіки. відомо, що між матеріальними, трудовими та 
фінансовими ресурсами мають забезпечуватися певні пропорційність та рівновага. 
На практиці у різних поєднаннях економічних факторів завжди є дефіцитний ресурс, 
який гальмує загальний розвиток. Через велику кількість обставин, у першу чергу 
через високий рівень бюджетної централізації, стан ресурсної бази регіональних со-
ціально-економічних систем є таким, що фактично слабким є кожен її елемент. 

в умовах дефіциту всі економічні ресурси відкрито конкурують між собою в бо-
ротьбі за ліквідацію цього дефіциту. у такій ситуації потрібне відповідне впорядку-
вання пріоритетності між економічними ресурсами. крім того, забезпечення певної 
пріоритетності у розподілі регіональних економічних ресурсів є можливим за умо-
ви перерозподілу компетенцій і відповідальності між центром і регіонами. Нині на 
рівні багатьох регіональних соціально-економічної систем найбільш дефіцитними 
є фінансові ресурси. до того ж вони є найбільш мобільними, що в умовах високої 
динаміки зовнішнього оточення виступає ключовим чинником ресурсної ефектив-
ності. тому актуальним залишається питання суттєвого розширення ресурсної бази 
місцевих бюджетів.

отже, досягнення ресурсної рівноваги значною мірою визначається фінансовою 
архітектонікою, яка залежить від архетипних впливів і покликана сприяти оптимі-
зації процесу руху фінансових ресурсів. при цьому рівень фінансового потенціалу 
й умови фінансових ринків розширюють або обмежують свободу та можливості їх 
фінансового маневру.

конститутивним атрибутом фінансової архітектоніки соціально-економічних сис-
тем є імплантовані до її складу окремі локальні економічні механізми. серед них вар-
то відмітити такі: самоокупності, фінансової відповідальності, самофінансування, 
змішаного фінансування, державної фінансової підтримки, пільгового оподаткуван-
ня, комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, планування, 
контролю та моніторингу економічних процесів, розподілу ресурсів, витрат та ре-
зультатів, противитратного ціноутворення, управління ризиком, страхування. їх ви-
бір, комплектація та структуризація перебувають під впливом архетипів регіональної 
економіки

використання кожного із зазначених механізмів спрямоване на забезпечення 
отримання позитивних чистих грошових потоків, що розширюють ресурсну базу 
формування фінансових ресурсів, тобто підвищують фінансову конкурентоспромож-
ність соціально-економічної системи. при цьому важливе значення мають критерії 
достатності за обсягом та прийнятності за ціною, а також можливість повного від-
шкодування використаних фінансових ресурсів, оплати витрат на їх залучення та 
отримання позитивного ефекту.

виходячи з аналізу практики формування та використання фінансів на різних іє-
рархічних рівнях управління економікою та узагальнення теоретичного базису сис-
темних трансформацій, пропонуємо наступну послідовність етапів формування фі-
нансової архітектоніки:

– визначення цільових параметрів формування фінансової архітектоніки;
– аналіз сучасного стану фінансової архітектоніки та її залежності від різних зо-

внішніх впливів, у тому числі архетипів регіональної економіки; 
– розробка фінансової політики; 
– визначення технології, методів та прийомів розробки й ухвалення управлінських 

рішень у сфері компетенції фінансової архітектоніки;
– розробка та ухвалення локальних нормативних документів із визначенням ре-

гламентів і процедур ухвалення, реалізації та коригування фінансових управлін-
ських рішень;
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– визначення основних показників аналізу фінансових ресурсів, методів їх роз-
рахунку, критеріїв прийнятності та способів інтерпретації, процедур і періодичності 
проведення фінансового аналізу;

– розробка та впровадження системи планування перманентного відтворення кон-
ститутивних елементів фінансової архітектоніки;

– розробка та реалізація системи контролю ефективності функціонування елемен-
тів фінансової архітектоніки й оперативного коригування співвідношення між ними, 
що забезпечує цільові параметри окремих стратегій соціально-економічної системи; 

– організація управлінського обліку та системи фінансового контролю і моніто-
рингу фінансової архітектоніки відповідно до потреб забезпечення раціонального 
руху фінансових ресурсів у процесі економічної та соціальної діяльності соціально-
економічної системи.

висновки та перспективи подальших досліджень. відсутність прийнятної па-
радигми регіонального економічного розвитку вимагає нових підходів до якісного 
аналізу проблеми, зокрема використання методології архетипіки. визначено, що 
формування і розвиток фінансової архітектоніки регіональних соціально-еконо-
мічних систем має свою внутрішню логіку, яка зумовлюється у тому числі і архе-
типними впливами. обґрунтовано наукові передумови, концептуальні підходи та 
послідовність формування раціональної фінансової архітектоніки регіональних со-
ціально-економічних систем.
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БЮРОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ АКТОР В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ: 

НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ «КОШИКА ДЛЯ СМІТТЯ»

Постановка проблеми. ефективна система державного управ-
ління є одним з ключових елементів якісної державної політики. На-
разі така система в україні відсутня, а практика державного управ-
ління потребує реформування. спроби адміністративної реформи 
в україні не мали успіху значним чином через недостатню увагу 
до її політичного аспекту. Нівелювання цієї складової не дозволяє 
отримати повне уявлення про стан публічного адміністрування в 
україні. так, необхідно звернути увагу на участь політичних акто-
рів у процесі ухвалення рішень та вироблення порядку денного у 
цій сфері. одним із таких акторів є бюрократія, роль якої в процесах 
державного управління виходить за межі політично нейтрального 
адміністрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. вітчизняні науковці 
переймаються проблемами бюрократії та роблять акцент на необ-
хідності адміністративної реформи, розробляючи пропозиції щодо 
оптимізації системи державного управління. однак вони певною 
мірою не приділяють уваги політичним процесам, що відбуваються 
в адміністративному середовищі. теоретичному аналізу бюрократії 
присвячено праці таких науковців, як м. вебер, д. Бітем, л. мізес, 
е. доунс, р. мертон, Б. рокман, п. макаренко, м. плотников, о. 
оболонський тощо. серед вітчизняних учених, які займались ви-
вченням цієї теми та дослідженням проблем бюрократії, можна на-
звати о. дем’янчука, в. цвєткова, і. коліушка, в. проданика, в. пу-
гач, Ю. вінтюка тощо.

метою статті є визначення ключових характеристик і меха-
нізмів функціонування бюрократії як політичного актора в системі 
державного управління україни.

методологічну базу статті складає модель «кошика для сміття», 
яку було застосовано для розгляду специфіки неформальних зв’язків 
бюрократії у середовищі державного управління. ця модель логічно 
пов’язана із запропонованим з. Фрейдом архетипом «свій / чужий», 
варіативним аналогом котрого виступає метафізичне поняття «сер-
це» та особовий займенник «воно». задаючи типологію, архетип 
«свій / чужий» дає змогу співвіднести модель радянської та постра-
дянської бюрократії з особовим займенником «воно», а бюрократію 
ліберально-демократичного суспільства – з метафізичним понят-
тям «серце». виклад основного матеріалу. спроби впровадження 
адміністративної реформи в україні виявились малоефективними, 
про що свідчить постановка тієї ж самої низки проблем, таких як 
корумпованість та велика чисельність бюрократичного апарату, 
низька швидкість та ефективність його роботи, відсутність прозо-
рості тощо. головною причиною поразок є ігнорування політичного 
фактора, що має суттєвий вплив на процеси державного управлін-
ня. адміністративна реформа в україні як у країни, яка отримала у 
спадок від радянської доби політизований управлінський апарат, є 
також і проблемою політичною [8, с. 10]. 

за м. вебером, бюрократія є управлінням організації державни-
ми службовцями, і для такого виду правління завдяки його раціо-
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нальності є характерним високий рівень стабільності, дисципліни та професійної 
компетентності. Чиновники не є залежними від політиків та виконують функцію ад-
міністраторів, які впроваджують у життя вже ухвалені рішення незалежно від того, 
яка політична сила їх сформулювала. однак управлінська практика демонструє на-
явність такого явища, як «бюрократизм», що виникає через «відрив управлінського 
апарату від потреб суспільства і поставлених першочергових перед ним цілей, про-
цесу монополізації управлінських функцій з абсолютизацією її специфіки, зосеред-
женням важелів управління в руках окремих груп чиновників» [15, с. 2].

вагомим фактором, що впливає на поведінку бюрократії як політичного грав-
ця, є «бюрократичний ритуалізм» – поняття, введене р. мертоном для позначення 
прихильності до паперового стилю роботи та переважання посадових інструкцій і 
правил над цілями організації. як наслідок, бюрократичний апарат стає інертним, а 
ухвалені ним рішення втрачають актуальність. модель «кошика для сміття», розро-
блена дж. марчем, накладена на таку схему роботи бюрократії, ілюструє відсутність 
упорядкування та раціональності – можливість чи необхідність ухвалення рішення 
може розглядатись як кошик для сміття, до якого різні види завдань і рішень скида-
ються у процесі їх вироблення [9, с. 2.]. прикметно, що фройдівське поняття «воно» 
асоціювалося з «темним підвалом», «кошиком для сміття», тобто з усім темним, 
брудним і низьким, натомість метафізичне поняття «серце» – з усім світлим, чистим 
і високим [12, с. 8]. як буде продемонстровано, нинішня українська бюрократія, що 
функціонує за відповідними засадами, є ближчою саме до фройдівського архетипу 
«воно», будучи нераціональною, невпорядкованою та відірваною від суспільства. 

аналізуючи процес ухвалення рішень, марч виділяє три типи обмежень, харак-
терні для гравців, що ухвалюють рішення всередині організації, і, відповідно, держ-
службовців: пізнавальні, політичні та організаційні. до пізнавальних обмежень мож-
на віднести обмеження уваги, обмеження розумових здібностей та невпорядковані 
вподобання, що пов’язується із концепцією обмеженої раціональності г. саймона 
[10], через яку ми визначаємо базові засади поведінки чиновників. політичні об-
меження за марчем визначаються тим, що організація є багатоцільовою політич-
ною коаліцією, її склад і цілі визначаються шляхом укладання свого роду «угод» із 
представниками зовнішнього, в тому числі політичного і бізнесового, середовища. 
Нарешті, організаційні обмеження розглядаються крізь концепцію «організаційної 
анархії», якій властиві три ключові характеристики:

─ нечіткість цілей та вподобань, що природно пов’язано із пізнавальними об-
меженнями членів організації. Бюрократичний апарат, не маючи чітко сформульо-
ваних цілей і формуючи їх у процесі роботи, стикається із суттєвим обмеженням на 
шляху до раціонального ухвалення рішень;

─ нечіткість технології, викликана тим, що члени організації не мають чіткого 
усвідомлення її роботи, непоінформовані про діяльність інших членів, через що зна-
чна кількість процесів залишається для них незрозумілою;

─ ротація особового складу; за марчем, постійна зміна кадрів в організації 
підриває порядок роботи, але у випадку бюрократії як політичного актора ми може-
мо спостерігати, скоріше, протилежну тенденцію: аби уникнути ротації, чиновники 
докладають більше зусиль до закріплення особистої позиції в ієрархії адміністратив-
ного апарату, ніж до виконання своїх безпосередніх обов’язків, що ми також деталь-
ніше проаналізуємо надалі [9, с. 1].

усе це призводить до запуску механізму самозахисту, який заміщує формальні 
цілі організації. під тиском встановленого порядку внутрішні ініціативи, що загро-
жують status quo, які здебільшого надходять від нових службовців, гальмуються, що 
є наслідком характерного консерватизму. відбувається професійна деформація та 
навчання нездатності – у моделі марча це організаційне навчання, яке означає на-
буття службовцями навичок, необхідних для роботи, а також визначення на практиці 
дозволеного і недозволеного, заохочуваного та незаохочуваного, норми та девіації. 
відтворення норм відбувається через покарання агентів за девіантну поведінку. іс-
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нуючий порядок речей перестає бути відділеним від власних інтересів, а, отже, його 
збереження стає головною метою. 

ускладнює ситуацію той факт, що більшість чиновників не обирається, а при-
значається іншими службовцями. така можливість експлуатується задля гарантії 
подальшого перебування на посаді або кар’єрного зростання. зокрема, Ю. вінтюк 
зазначає, що «питання формування штату в бюрократичній системі вимагає осо-
бливого розгляду, проте можна констатувати, що саме завдяки відповідному добору 
кадрів бюрократ забезпечує не тільки власну безпеку, але й життєздатність інших 
ланок, які входять в систему»[12, с.1]. 

важливим аспектом участі бюрократії у формулюванні та реалізації політичних 
ініціатив стає механізм «неухвалення рішень», який п.с. Бакрак та м.с. Барац ви-
значають як «рішення, що спричиняє придушення чи припинення прихованої або 
явної загрози цінностям та інтересам того, хто ухвалює рішення. <…> це засіб, за 
допомогою якого потреба у зміні розподілу вигод і привілеїв… у спільноті може бути 
придушена ще до того, як її проголосять» [14, с. 132]. ці риси бюрократичного прав-
ління призводять до того, що розроблена м. вебером концепція бюрократії може 
виступати лише в ролі нормативної моделі.

Формально законодавчі ініціативи, спрямовані на оптимізацію роботи, підтриму-
ються, але змін не відбувається. кроки, покликані виправити ситуацію, трактуються 
як такі, що загрожують бюрократичній системі, та піддаються прагматичному пере-
кручуванню. вони імплементуються в обсязі, який дозволяє зберегти порядок речей 
та забезпечити інтереси функціонуючого адміністративного апарату. Чиновники ро-
блять акцент на вигодах стабільності, яка дозволяє зберегти їх контрольні повно-
важення. такий контроль проявляється у надмірній регламентації дій, переважанні 
правил, підзаконних нормативних актів та посадових інструкцій, кількість яких по-
стійно зростає ніби для уточнення законодавства. можна сказати, що бюрократії в 
такому контексті є характерним агресивний консерватизм.

спроби змінити стан речей зустрічаються із спротивом, чому сприяє існування 
бюрократичної петлі, що унеможливлює задоволення скарг через їх перенаправлен-
ня до оскаржуваного органу [15, с. 2]. закритість інформації та маніпулювання нею 
зміцнюють тенденцію до відмови в ухваленні рішень через штучні приводи. закри-
тість, до якої тяжіє бюрократична організація, призводить до того, що процеси, які 
відбуваються у ній, можуть бути незрозумілими не лише для її членів, на що вказує 
нечіткість технології за марчем, але і для зовнішнього середовища. у такий спосіб 
зміцнюється сприйняття бюрократії через архетип «воно».

законодавча база дає уявлення про концепцію бюрократії, що є основою її існу-
вання у вітчизняному публічному адмініструванні. джерелом є закон україни «про 
державну службу». у редакції від 16 грудня 1993 року державна служба визначаєть-
ся як «професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх 
апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують за-
робітну плату за рахунок державних коштів» [1]. отже, акцент робиться на функціо-
нальності та раціональності, що відповідає веберівській моделі. такий підхід сприяє 
виникненню негативних наслідків бюрократизму, що загострює необхідність про-
ведення адміністративної реформи. 

варто ще раз наголосити на ролі кадрового складу апарату державного управління. 
із здобуттям незалежності на адміністративних посадах залишились представники 
радянської номенклатури, яку м. восленьский характеризує як привілейований клас 
і наголошує на «диктатурі номенклатури» [13, с. 353]. для радянського чиновництва 
компетентність не була цінністю, оскільки для того щоб обійняти посаду, важливою 
була не наявність відповідної кваліфікації, а членство в комуністичній партії. ідео-
логізованість державного управління сприяла загостренню дисфункцій бюрократії.

таким чином, підтверджується превалювання бюрократичного апарату над дер-
жавною владою. зважаючи на характерний для цього апарату консерватизм, очевид-
но, що ухвалення такого закону не могло покращити систему державного управління, 
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і проблема залишилась актуальною. 1 січня 2013 року набула чинності нова редакція 
закону «про державну службу в україні», підписана в. януковичем 17 листопада 
2011 року. проаналізувавши документ, можемо помітити, як змінюється розуміння 
ролі бюрократії в процесах державного управління. державний службовець визнача-
ється як «громадянин україни, який займає посаду державної служби в державному 
органі <…> або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї по-
сади повноваження, безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та виконанням 
функцій державного органу…» [2]. 

закон також указує сфери реалізації та надання адміністративних послуг, серед 
яких на особливу увагу заслуговує «підготовка пропозицій щодо формування дер-
жавної політики» [2]. На законодавчому рівні посилюється політичний аспект пу-
блічного адміністрування, а державний службовець стає суб’єктом політики. з одно-
го боку, такий підхід більше відповідає сучасному розумінню бюрократії. з іншого 
– закон «чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визна-
чається перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу, 
встановлюються вимоги до політичної неупередженості державного службовця [3]. 
ці фактори відкидають нас до бюрократичної моделі, в якій політичне відокремлено 
від адміністративного. прямим наслідком апелювання до веберівської моделі в за-
конодавстві є віддалення адміністративного апарату від потреб населення та дис-
функціональна підтримка режиму на противагу необхідності його демократизувати. 
цей апарат перетворює формулювання та реалізацію соціально-політичних питань 
на неконструктивну практику захисту власних інтересів.

Характерним для такої системи управління є конфлікт між реальними та фор-
мальними цілями. м. туленков стверджує, що «підсумком таких дій стає кастовість, 
замкненість бюрократів, піднесення їх над іншими працівниками організаційних 
структур внаслідок намагання показати, що тільки вони, бюрократи, знають таємні 
пружини управлінського механізму» [16, с. 51]. виникає політико-управлінське від-
чуження. апеляція до посадових інструкцій, яка викликає його і випливає з бюро-
кратичного ритуалізму, в рамках моделі «кошика для сміття» може бути пояснена 
також «обмеженням невизначеності», згідно з яким службовці прагнуть мінімізувати 
нечіткість цілей і технології в робочих процесах. 

це вказує на важливість ієрархічності, сформульовану м. вебером. основний по-
стулат цієї характеристики полягає у вертикальних відносинах підкорення. їх фунда-
ментом стають соціальні норми, що визначають необхідність «поваги та підкорення» 
стосовно тих, хто займає вищу позицію. 

Б. мілвард та к.г. прован дослідили функціонування зв’язків такого типу в ієрар-
хії структур державного управління [4, с. 69]. механізм підкорення сприяє подаль-
шій формалізації бюрократичного апарату. Намагаючись забезпечити кар’єрне зрос-
тання, чиновники зацікавлені у виконанні вказівок згори без їх критичного аналізу. 
оскільки така неконструктивна діяльність здатна викликати незадоволення політич-
ного замовника, що ухвалив рішення та доручив його реалізацію адміністраторам, 
вона потребує обґрунтування та виправдання. для їх забезпечення чиновник зверта-
ється до тих самих формалізованих посадових інструкцій, нормативно-підзаконних 
актів та інших документів, які пояснюють неконструктивну поведінку. 

але у дослідженні структури бюрократії є важливими не лише вертикальні 
зв’язки. значення мають також їх дисбаланс та горизонтальні відносини. поштовх 
до дослідження таких, на перший погляд, нехарактерних для бюрократичної органі-
зації зв’язків, дала концепція обмеженої раціональності. обмежена раціональність 
агентів та інформаційна асиметрія призводять до того, що гравець, який перебуває 
ієрархічно нижче, може отримати більше влади у вертикальних зв’язках. зокрема, у. 
Брасс та Буркхард зазначають, що «зв’язок між владою та підпорядкуванням усклад-
нюється, якщо взяти до уваги значну кількість та різноманітність результатів діяль-
ності, які можуть бути важливими та користуватись попитом в організації. так, а 
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може контролювати конкретний результат, який є важливим для Б, але одночасно з 
цим Б може мати у своєму розпорядженні інший ресурс, бажаний для а. отже, для 
здобуття влади в організації акторам необхідні дві дії – зменшити свою залежність 
від інших та збільшити залежність інших від них» [5, с. 445]. 

таким чином, можна стверджувати, що владні відносини всередині організації 
частково є предметом переговорів. виклики, пов’язані з динамікою таких зв’язків, 
зміщують їх до діагональних [6]. у такій структурі значну роль відіграє обмін ре-
сурсами, що відбувається через компроміс. у результаті організація покладається як 
на підкорення, так і на домовленості та поступки. Беручи до уваги складність таких 
зв’язків, е. соренсен і дж. торфінг стверджують, що актори не є рівними в контек-
сті влади та ресурсів, і можливий асиметричний розподіл матеріальних та немате-
ріальних ресурсів поміж учасниками [11, с. 240]. вони також говорять про те, що 
діагональний характер зв’язків є особливо типовим для тих мереж, що утворюються 
в державних установах та органах управління. це ускладнює внутрішню структуру 
бюрократії як політичного актора, комплексність якого необхідно мати на увазі, ана-
лізуючи механізми його функціонування у сфері державного управління.

висновки та перспективи подальших досліджень. проведення цього дослі-
дження дозволило визначити певні особливості участі бюрократичної системи в 
процесах державного управління. специфіка аналізу полягає у фокусі на пробле-
мах злиття політичної та адміністративної сфер, не передбаченого класичною ра-
ціональною моделлю бюрократії. порушення цієї дихотомії призводить до участі 
адміністративного апарату в процесах формування порядку денного політики та пе-
ретворює бюрократію на активного гравця у політичному процесі адміністративної 
реформи. На відміну від моделі м. вебера, бюрократію було досліджено як структу-
ру, організовану не лише формальними, але і неформальними інститутами, що має 
прямий вплив на реалізацію публічної політики та непрямий – на її формування і діє 
у власних інтересах. 

Незважаючи на необхідність здійснення адміністративної реформи, спроби опти-
мізації роботи апарату державного управління виявились невдалими. визначальну 
роль у цьому відіграють політичні практики бюрократії та специфіка бюрократич-
ної свідомості, спрямовані на збереження status quo. їх ключові характеристики до-
зволяють провести паралелі з двома дихотомічними поняттями, запропонованими 
з. Фройдом, – «воно» і «серце», які видається можливим розглядати як приклади 
архетипів у державному управлінні. «воно» позначає фактично «кошик для сміття», 
модель, за якою було розглянуто сучасну українську бюрократію, для якої суттєве 
значення відіграє нинішній пострадянський контекст. у цьому адміністративному 
контексті бюрократія виступає як закрита, нераціональна організація, члени якої ви-
конують механічну роль функціонерів. 

прагнучи до максимізації власної сфери впливу та мінімізації відповідальності, 
бюрократія не зацікавлена у покращенні системи державного управління. цілі пу-
блічної політики залишаються нереалізованими, оскільки адміністративний апарат 
функціонує у полі реалізації приватних інтересів політиків та чиновників, з якого 
виключені громадяни. ми можемо говорити про існування специфічного механізму 
розподілу суспільних ресурсів, який надає безпрецедентні переваги вузькому колу 
бенефіціаріїв. тому ефективний проект адміністративної реформи повинен містити 
механізми зміни наявних мереж зв’язку та акцентувати увагу на відсутності розді-
лення адміністративного та політичного, декларованого законодавством. одним з 
результатів такої реформи має стати поступовий перехід бюрократичної організації 
від архетипу «воно» до метафізичного поняття «серця» 

визначивши ключові характеристики функціонування бюрократії в системі 
державного управління україни, ми можемо перейти до подальших досліджень, 
пов’язаних із розробкою проекту адміністративної реформи та роллю бюрократії 
як політичного актора. вони вимагають, зокрема, ґрунтовного теоретичного аналізу 

Олександра цЕХаНОВСька  



205

бюрократії і визначення її класичних моделей для подальшого порівняння з реально 
існуючими та окреслення характерних особливостей вітчизняної адміністративної 
реформи.
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Юлія чеРКАсОвА  

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ 
В ІНФЕРНАЛЬНИХ АРХЕТИПАХ ЛЮДСТВА 

В ХХІ СТОЛІТТІ: РАЦІОНАЛЬНЕ ПОХОВАННЯ
Постановка проблеми. природничонауковий підхід до дослі-

дження проблем містобудування породив поняття «міське серед-
овище», яке продукується уявленнями про місто не просто як про 
щільно забудовану територію, але і як про середовище існування, 
що породжується феноменом міста. останній досліджують сьогод-
ні кліматологи, ботаніки, екологи та представники інших галузей 
наукового знання. при цьому очевидна наочна новизна стимулює 
лавиноподібне наростання досліджень у галузі містобудування. 
водночас місто, що постає для дослідника «природним» місцем іс-
нування, як і раніше, живе і розвивається з мінімальним урахуван-
ням його впливу на організм людини і біоценоз території в цілому 
[1, с. 464].

актуальність пропонованої теми дослідження пов’язана з постій-
ним зростанням та ускладненням структурних компонентів сучас-
ного просторово-територіального утворення, посиленням внутріш-
ніх взаємозв’язків міської системи. однією з проблем сучасного 
великого міста є брак території для поховання і зростаючий страх 
смерті в сучасному суспільстві, який виступає серйозною підставою 
для маніпулювання масовою свідомістю. останнє дозволяє переміс-
тити фокус розгляду цього феномену із суто соціальної сфери в сфе-
ру соціально-політичну і соціально-психологічну [2, с. 43].

проблема розвитку міських просторів, а також браку земель для 
поховання є важливою для м. сочі. На його кладовищах актуальною 
є також проблема з ґрунтовими водами, що згубно впливають на 
статичне положення могил і позначаються на погіршенні санітарно-
екологічної ситуації в місті.

місто продовжує «завойовувати» довколишні території, незмінно 
скорочуючи природний потенціал. за цих умов одним із найважли-
віших завдань проектування й організації кладовищ є скорочення 
земельних ділянок, що виділяються під поховання, впорядкування 
цих територій і підвищення якості міського середовища в цілому. 
проектування та будівництво будівель і споруд похоронного призна-
чення рекомендується здійснювати відповідно до заздалегідь роз-
робленої «комплексної програми вдосконалення і перспективного 
розвитку похоронного обслуговування міста (області, краї) з ураху-
ванням обслуговування сільських населених пунктів з орієнтацією 
на впровадження кремації». у складі такої програми рекомендуєть-
ся розробляти відповідні «схеми розташування об’єктів похоронно-
го обслуговування».

організація похоронного обслуговування повинна ґрунтуватися 
на наступних основних принципах: забезпечення оперативного при-
йому замовлень на похорони, створення матеріально-технічної бази 
похоронів на сучасному рівні; підготовка померлих до похоронів 
та їх передпоховання, збереження переважно в спеціальних стаціо-
нарних умовах поза житловими будівлями, лікарнями і військовими 
госпіталями; впровадження кремації і раціональних способів похо-
вання останків після кремації; раціональне розташування об’єктів 
похоронного обслуговування в містобудівній структурі; збереження 
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здоров’я людей, які беруть участь у похоронах, відвідують місця поховання, працю-
ють на об’єктах похоронного призначення, проживають чи працюють поза терито-
рією зони санітарного захисту між кладовищем (крематорієм) та об’єктами міської 
забудови; висока гуманність обслуговування [3].

це завдання викликає необхідність, з одного боку, повнішого, багатоаспектного 
опису ресурсів для якісного перетворення міського середовища, що склалося, з ін-
шого – одночасного розпізнавання ключових проблем з різних точок зору: з погля-
ду вирішення актуальних соціальних питань, з погляду поліпшення характеристик 
матеріально-просторового середовища і з погляду сучасних організаційно-економіч-
них можливостей [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. проблемам комплексного розвитку 
крупних міст присвячені роботи таких вітчизняних учених, як т.п. Бездєнєжних, 
в.в. Бузирьов, Н.в. васильєва, в.а. гнівко, а.е. гутнов, г.м. лаппо, т.в. малєєва, 
е.м. Нестерова, і.Н. пугачов, в.е. рохчин, я.д. русакова, т.Ю. семенова та ін. при 
цьому теоретичним підґрунтям розгляду проблеми є вчення в.і. вернадського про 
біосферу та ноосферу [6].

Нормативно-правову основу нинішньої практики регуляції актуальної проблеми 
поховання відображають такі закони й інші нормативно-правові акти російської Фе-
дерації, як Федеральний закон «про поховання і похоронну справу» від 12.01.96 р. № 
8-Фз, Федеральний закон «про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» 
від 30.03.99 р. № 52-Фз, закон ррФср «про охорону навколишнього природного 
середовища» від 19.12.91 р. № 2060-1, положення про державну санітарно-епіде-
міологічну службу російській Федерації, затверджене ухвалою уряду російської 
Федерації від 24.07.00 р. № 554, а також рекомендації держбуду росії від 2000 р. з 
проектування об’єктів ритуального призначення [3].

разом з тим запровадження нових якісних критеріїв оцінки міського середовища й 
системних ознак громадських кладовищ дозволило б здійснити методологічне онов-
лення містобудівного контролю, перехід від нормативних установок до містобудів-
но-средовищних та економічних концепцій. 

сучасні міста дедалі більше розширюються, що призводить до наростання кіль-
кості земельних ділянок для будівництва об’єктів похоронного обслуговування і 
збільшення площі їх території; відповідно виникає брак земель для економічного 
і промислового розвитку, сільського та лісового господарства. земля є первинним 
чинником виробництва доти, доки вона не зміниться внаслідок процесу виробни-
цтва. Незмінених земель практично не залишилося – вони змінили свою якість через 
масові поховання.

під час розрахунку площ земельних ділянок кладовищ не враховуються пер-
спективна чисельність обслуговуваного населення, коефіцієнт смертності в регіоні, 
наявність діючих об’єктів похоронного обслуговування, узвичаєна система обслу-
говування населення, способи поховання, норми земельних ділянок на одиницю по-
ховання; не дотримуються норми охорони здоров’я для забезпечення соціального 
благополуччя. масова відсутність урахування екологічних цінностей призводить до 
накопичення вищеперелічених проблем [5].

метою статті є спроба розглянути правильність створення раціонального 
способу поховання (кремації). слід впливати на формування сучасних уявлень про 
смерть за допомогою природних наук, перш за все біології і медицини, що сприяє 
витісненню поняття смерті зі сфери постійних турбот сучасної людини.

потрібен пошук смислових пріоритетів, що дозволяють грамотно проектувати 
крематорії з урахуванням архетипів, які змінюють їм не лише художній образ, але 
і соціально-філософський сенс. Необхідно спертися на архетип колективного несві-
домого, який стане надійним підґрунтям для проектування багатофункціональних 
комплексів, що виконують функції будинку траурних обрядів і кремації. метою та-
кого проектування крематорію в м. сочі може стати створення ресурсопороджуючо-
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го об’єкту, здатного не просто забезпечувати ті або інші потреби, але і здійснювати 
розширене забезпечення похоронного обслуговування населення міста, внести нові 
ритуали до похоронного обряду, який чинитиме новий сенсоутворюючий вплив, що 
йде на зміну застарілим архетипам мислення.

виклад основного матеріалу. досвід філософії людської культури стверджує, що 
проблема людини – це «архимедів пункт» філософії пізнання, в якому людина вика-
зує свою думку, розум чи свідомість, що складають зміст таких основних категорій 
античної філософії, як «нус» або «ноо», що є узагальненням усіх можливих смисло-
вих, розумових і усвідомлених закономірностей, які панують у космосі й у людині. 
інакше кажучи, в людині фокусується історія людства як історія змінюваності віко-
вих самоідентифікацій людини, коли кожне століття як певна історична доба містить 
свій «образ» людини [6].

при цьому перша фаза глобальної екологічної катастрофи означає, що людина зі-
ткнулася з якимсь «вердиктом космосу» або «вердиктом природи», який означає, 
що якщо людина не змінить систему цінностей і своє ставлення до природи, вона 
буде цією самою природою або космосом як якимось «суперорганізмом» екологічно 
знищена. цей «вердикт» зачіпає всі «інститути» буття людства: господарство, еконо-
міку, культуру, науку, освіту, систему цінностей, духовності та моральності, світо-
гляд [6].

Нині запущені першою фазою глобальної екологічної катастрофи процеси продо-
вжують поглиблюватися, а це означає, що на ринково-капіталістичному світі – світі 
«безумства самокорисливості» – продовжує діяти тенденція екологічного самозни-
щення, що набрала прискорення.

разом з тим, одним із чинників сучасного виробництва є «земля» (природні ресур-
си) – термін, який слід розуміти в його широкому значенні. 

по-перше, земля – це будь-яке місце, де перебуває людина: живе, працює, відпо-
чиває, розважається тощо. 

по-друге, на землі як на території розташовані також виробничі й інші підпри-
ємства. 

по-третє, земля, що має біологічні властивості родючості, служить об’єктом сіль-
ського й лісового господарства. 

по-четверте, вона є також джерелом корисних копалини, водних та інших ресур-
сів. кажучи про землю як про чинник виробництва, економічна теорія враховує всі 
ці функції природних чинників у господарстві.

земля, будучи перш за все природним ресурсом, а вже потім – просторовим бази-
сом, засобом виробництва і нерухомістю, має низку специфічних особливостей, які 
необхідно знати і враховувати в процесі оцінки її вартості. у зв’язку з цим земля має 
вартість, і її адекватна оцінка є однією з найважливіших умов нормального функці-
онування й розвитку економіки та суспільства. потребу у результатах об’єктивної 
оцінки землі (земельних ділянок), у тому числі і для поховань, зазнають як державні, 
так і муніципальні органи виконавчої влади з метою ефективного управління земель-
ними ресурсами [5].

у контексті досліджуваної проблеми слід зазначити, що найважливішим момен-
том, що впливає на формування сучасних уявлень про смерть, були природні науки 
–передусім біологія і медицина, які сприяли витісненню поняття смерті зі сфери по-
стійних турбот сучасної людини. 

попри всю неослабну дослідницьку увагу до проблем смерті людини, її осмис-
лення й оформлення в різних культурах, до соціально-психологічних аспектів та 
історичних контекстів похоронних обрядів, є очевидним, що соціологічна традиція 
(безсумнівно, наявна й авторитетна) поступається в цьому філософській та антро-
пологічній. узагальнюючі роботи англійських та американських соціологів переко-
нують у тому, що дослідження смерті мають прямий стосунок до всіх галузей соці-
ального знання [2, с. 48]. «Хоча смерть є біологічною, універсальною, все людське в 
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ній – значення, ритуали, звичаї, інститути – складається із соціальних реальностей, 
визначених і таких, що стали реальними, через думку і дію». як справедливо від-
значає російський філософ д.в. матяш, багато дослідників передбачає початок но-
вих поворотів у соціогуманітарному знанні, пов’язаних із визнанням того, що тему 
смерті й смертності людини не можна елімінувати під час вирішення не лише фі-
лософсько-антропологічних, культурологічних і релігійних, але також і соціально-
філософських та соціологічних проблем. Фундаментальну «присутність» смерті в 
структурі й ритмах соціального життя, в архітектоніці соціальних інститутів апріорі 
визнає багато дослідників [2, с. 58].

у соціально-антропологічному сенсі поховання цілком можна розглядати як від-
повідну соціальну практику, віддзеркалення якої можна знайти в понятті, що інте-
грує цю практику в соціогуманітарному знанні, адже, «з одного боку, практика (або 
практики) дедалі частіше фігурує як основна категорія в антропології, філософії, іс-
торії, соціології, політичній теорії, теорії мови, літературній теорії, і в цьому сенсі 
формується деяка спільна для соціальних наук парадигма. з іншого боку, для кожної 
дисципліни є характерним свій, відмінний від інших спосіб включення цих понять 
у дослідницьку традицію, свій спосіб концептуалізації» [7, с. 298]. у зв’язку з цим 
будь-яка, у тому числі і похоронна, соціальна практика розуміється нами як система 
ситуативних дій певних соціальних суб’єктів, що взаємодіють один з одним, таких, 
що відтворюються, стійких і успадкованих [2, с. 59].

радянські етнографи, що вивчали похоронні обряди в другій половині ХХ ст., нео-
дноразово відзначали, що орієнтація людей на церковний ритуал (який розглядався 
тоді як показник релігійності) корелює з ознакою віку учасників: чим вони старші, 
тим така орієнтація є сильнішою. сьогодні, в післяреформений період, ситуація іс-
тотно змінилася, оскільки представниками старших вікових груп стали люди, що на-
родилися за радянських часів і були соціалізовані у дусі радянської ідеології [8, с. 
32].

разом з тим (в умовах пострадянської деідеологізації) характерна для релігії ком-
пенсуюча функція виступила в ролі всепояснюючого покровителя й утішника, по-
середника між слабкістю людини і всесиллям природних стихій, адже вже в своїй 
найранішій і найпримітивнішій модифікації релігійна концепція була покликана 
оберегти від злого впливу непізнаних зовнішніх сил і водночас навчити, як уник-
нути такої впливу, захиститися від нього, задобрити злі сили. у специфічній для неї 
ілюзорно-містичній формі вона і сьогодні успішно компенсує безсилля людини, об-
меженість її знань 

компенсуюча функція релігії тісно пов’язана з іншою головною функцією – інте-
груючою. об’єднуючи людей у рамках світогляду, соціальних, етичних і духовних 
цінностей, що склалися під її впливом, «будь-яка релігійна концепція освячує норми, 
що склалися, й існуючі порядки і тим самим сприяє соціальній, ідейній і політичній 
інтеграції». На ранніх етапах розвитку суспільства це найнаочніше проявлялося в 
наступному феномені: будь-яка етнічна спільнота, об’єднана системою єдиних віру-
вань, ритуалів, обрядів і міфів, вважала саме свою систему норм еталоном, відхилен-
ня від якого в рамках цієї спільноти вважалося недопустимим, а в інших спільнотах 
– гідним засудження. із розвитком суспільства форми і значущість цієї функції ста-
вали різноманітнішими. релігійні норми переставали бути етнічними, а часом пере-
ростали мало не в світові, як це сталося з такими релігіями, як християнство, іслам 
і буддизм [9].

останнім часом загострилося питання щодо допустимості або недопустимос-
ті кремації у зв’язку із загостренням соціальних проблем, збідненням населення і 
розповсюдженням індустріальних технологій. у російській православній церкві не 
існує соборної думки або навіть чіткої позиції священоначальства щодо цього пи-
тання: по ньому не висловлювалися ні помісні, ні архієрейські собори, ні синод. 
у зв’язку з цим необхідно досліджувати це питання з погляду священного писання 
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і священного передання, а також вивчити значення кремації в усесвітній | історії й 
історії росії.

закон смерті та поховання чітко і виразно виражено в Божественному велінні ада-
му після гріхопадіння: «ки афар ата вэаль афар ташув, – говорить господь адаму, 
– бо прах ти і в прах повернешся» (Бут. 3:19). слов’янський переклад досить чітко 
передає його сенс: «яко земля есі і в землю отыдеши» [10].

траурна обрядова церемонія переслідує мету виховання поколінь, що живуть, на 
досвіді тих, що вже пішли. разом з тим одне з головних її завдань – принести по-
легшення, утішити того, хто перебуває в траурі, шляхом проведення спеціальних об-
рядів, покликаних утішати, співпереживати, співчувати в горі. 

обрядові процеси є настільки значущими і такими сильними за впливом, що по-
требують спеціального середовища. таким середовищем є будівля крематорію з його 
залами прощання і вестибулями. сама лише будівля, де відбувається збагачена но-
вими технічними прийомами церемонія проводжання покійних в останню путь, її 
архітектура, дизайн та атрибутика стають могутнім засобом впливу на людей.

запропонований автором проект будівлі крематорію покликаний перетворити 
траурну споруду на об’єкт для проведення прощального церемоніалу в комфорт-
ному, гідному, естетично вирішеному середовищу і проявити належну турботу про 
здоров’я тих, що беруть участь у похованні.

у цілестворюючу частину концепції проекту ми ставимо питання про діагности-
ку доби, що переживається, оскільки перша фаза глобальної екологічної катастрофи 
вже відбулася. концепція проекту полягає в тому, щоб крематорій став символом 
душі, дбайливого ставлення до екології і землекористування. Ноосферний рух був 
узятий за основну концепцію, яка відбилася на розробці проекту в цілому. 

за основу образної складової проекту був узятий птах, який символізує політ душі 
в небо. трансформація та стилізація образу дозволила вийти на пошуки архітектури. 
об’єкт розташований у м. сочі по вул. вірменська, с. Барановка. ділянка має нахил 
на південний захід. до складу проекту входить планування комплексу кремації на 
ділянці. у частині зонування центр складається з двох комплексів, що функціонують 
автономно, але пов’язані між собою в єдиний центр:

─ ритуальний корпус, призначений для проведення прощальних церемоній;
─ технічний корпус, технічні приміщення;
─ колумбарний парк, де передбачається поховання померлих.
створити потрібний емоційний клімат в інтер’єрі для повідомлення учасникам 

церемонії скорботної інформації за допомогою впливу на психіку через архітектур-
но-художнє сприйняття допомогли трансформація і стилізація асоціативних образів. 

у традиційних похоронах існує безліч ритуалів, вогняне поховання в цьому сенсі 
виключає деякі з них. виходячи з екологічної концепції, передбачається запровадити 
новий ритуал, ідеологія якого культивує продовження життя і дбайливе ставлення 
до екології. учасникам церемонії пропонується посадити рослину, яка символізує 
початок нового життя.

траурне вирішення будівлі – одне з найскладніших архітектурних завдань. це рі-
шення пов’язане із створенням особливого психоемоційного стану людини, що вхо-
дить в зоровий контакт із крематорієм. у підґрунті проектування ланцюжка «вхід 
– вестибуль – траурний зал» лежить так зване правило «воронки», коли, крім ін-
формації прямої дії, що сприймається свідомо, людина одержує ще і опосередкова-
ну інформацію – коди, закладені в архітектурі та дизайні будівлі. оскільки будівля 
крематорію в екстер’єрі сприймається людиною, як правило, у момент завершення 
процесу формування її траурного настрою, запропоноване нами архітектурне рішен-
ня по фасаду будівлі крематорію спирається на «архетипне мислення» людини і не 
повинне посилювати відчуття траурності процесу.

та ж само вимога виникає і щодо входу в будівлю крематорію, яка не повинна ви-
кликати зростаюче збудження і досягати високого рівня. вестибуль, де відбувається 
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накопичення учасників церемоній, покликаний сприяти деякій адаптації, зменшен-
ню емоційного тла домінантного стану, відновити здатність до зовнішньої орієнтації, 
відвести свідомість у філософсько-споглядальну площину.

початок церемонії прощання вимагає створення нового, сильнішого враження 
урочистості – це завдання виконує ритуальна хода до зали. використання архітек-
турного прийому ґрунтується на тому, що у тих, хто рухається, звужується поле зору 
і з’являється можливість детальнішого сприйняття видимої частини інтер’єру. у пе-
редзальній зоні відбувається сприйняття за розсіяної уваги до зовнішніх умов, тому 
архітектурно-дизайнерські рішення мають бути зважено ємними.

Найсильнішим у цьому ланцюзі вражень є вхід до траурної зали. саме він має за-
вершити формування зорового образу всієї ритуальної будівлі. граничної висоти збу-
дження досягає в період кульмінації церемонії; іноді це збудження сягає афектації.

вихід із зали повинен зняти напруженість до стану, за якого зберігається доміную-
чий траурний настрій, проте повертається можливість свідомої зовнішньої орієнта-
ції. це друга адаптація емоційного стану, яка відбувається на тлі виходу з приміщен-
ня на вулицю і потім – у колумбарний парк [11].

виходячи з будівлі крематорію, учасники церемонії потрапляють в колумбарну 
галерею, розбиту на секції, кожній з яких передує ніша. ми не живемо, щоб помер-
ти, але думаємо про смерть, щоб розвернути і розвинути життєві потенції в макси-
мально можливих межах і до нескінченно глибокої інтенсивності. епоха великого 
еволюційного перелому є епохою великої відмови від усіх засад, які, врешті-решт, 
і визначили те, що можна назвати «стихійною парадигмою» історії, яка відбулася. 
вона закінчилася в ХХ столітті. людина більше не може зберегти себе на землі в цій 
парадигмі буття, коли вона живе за принципом «не відаємо, що творимо», виправдо-
вуючись тим, що «благими намірами вистелено дорогу в пекло» [6].

висновки та перспективи подальших досліджень. існування архетипів у мис-
ленні людини зумовлює особливості сприйняття нею навколишнього середовища. у 
найдавніших архетипах світової міфології (стійких образах, що впливають, за к.г. 
Юнгом, на наше несвідоме), можна виділити низку первісних ставлень до смерті, 
що проектуються на сучасне її розуміння і філософські ідеї танатології, серед яких:

─ смерть як органічне продовження земного існування або продовження з нега-
тивною конотацією;

─ смерть як звершення долі;
─ смерть як випробування, перевірка в екстремальних обставинах, що спонукає 

проявити вольову (фізичну і моральну) спроможність особи;
─ смерть як зцілення і перетворення – істина загальної трансформації, властивої 

самому життю, і чинник його розвитку.
проте, як би не сприймалася людиною смерть, способи поховання мають зали-

шатися раціональними. у зв’язку з цим завдання учених, архітекторів та інженерів 
полягає в спиранні на оновлювані логікою суспільної трансформації архетипи похо-
вання, подолання забобонів, які протистоять раціональному мисленню. адже ми не 
живемо, щоб померти, але думаємо про смерть, щоб розгорнути і розвинути життєві 
потенції в максимально можливих межах і до нескінченно глибокої інтенсивності. 
це ми – всі люди на землі, що живуть, творять свою історію, страждаючі, мислячі, 
такі, що творять, думають про майбутнє! людина XXI століття – в нас, які повинні 
вирішити це гігантське завдання XXI століття – завдання ноосферної людської рево-
люції, тобто завдання рішучого свого сходження до вершини своєї космопланетарної 
відповідальності за збереження і розвиток життя на землі і за подальший процес 
«орозумлення» спочатку «ближнього», а потім і «дальнього» космосу [6].
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Не варто шукати темну кішку в темній 
кімнаті вночі. Особливо, якщо її там немає. 

Конфуцій

Постановка проблеми. інформація про латентні організації в по-
стмодерному світі походить із двох головних джерел – двох легенд 
про архетипові латентні організації історії, які чи то були, чи ні, що 
ніким ніколи не доведено, однак і не спростовано, але які послу-
жили прототипами для всіх інших реальних та уявних, вигаданих 
латентних організацій цивілізованого світу (fudge).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. питання, що стосу-
ються ролі латентних організацій як архетипів, розглядаються у 
працях таких дослідників (науковців, письменників), як д. Браун, р. 
віппер, д. громов, л. ейлер, у. еко, р. епперсон, д.кейл, о. костю-
кович, о. покальчук, а. солженицин, е. сведенборг, о. соловьйов, 
о. уайльд, г. Форд, і. Херасков, е. Шварц і таких філософів, як а. 
дугін, і. гердера, Ш. монтеск’є, к. Юнга та інших. 

питання, які стосуються ролі латентних міжнародних організа-
цій у системі державного управління, не знайшли на сьогодні комп-
лексного вивчення та не досліджуються взагалі. 

держава завжди перебувала в епіцентрі політичних, управлін-
ських, історичних та інших досліджень. однак, незважаючи на ба-
гатовікові традиції її вивчення, вона багато в чому залишається ще 
річчю в собі, так до кінця і нерозгаданою формою організації влади. 
зовнішність держав постійно мутує, створюючи величезний діапа-
зон тлумачень від сприйняття цього інституту як вищої форми раці-
ональної організації суспільства до «порожнього» місця в просторі 
соціуму. водночас незаперечним фактом є посилення залежності 
розвитку суспільства від системи державного управління.

систему державного управління описували, як правило, через 
перерахування її організаційних принципів і функцій, діяльність 
бюрократії, особливостей інституційної структури та інші параме-
три, що розкривають політичну та адміністративно-правову приро-
ду цього явища. однак при такому загалом-то цілком правомірному 
підході в першу чергу досліджувався легальний простір державного 
управління, тобто існування латентних структур в управлінні дер-
жавою залишалося за рамками досліджень.

отже, незважаючи на значну кількість проблем, вибірково роз-
глянутих науковцями, наразі немає узагальненого розуміння щодо 
ролі латентних організацій у системі державного управління, їх на-
явності як архетипу історії.

метою статті є дослідження питання щодо архетипу історії 
латентних організацій в системі державного управління на підставі 
сучасного узагальнення цієї проблеми.

виклад основного матеріалу. архетип – первинна модель або 
первинні принципи, форма, за якою створюється все інше [1]. проте 
в нашому ж дослідженні неможливо, навіть у найстислішому вигля-
ді, навести виклад учення к. Юнга про архетипи. згідно з к. Юнгом, 
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архетип – це якийсь елементарний досвід чи сукупність досвідних знань, спільних 
для всіх народів; досвід, що сягає глибокої, архаїчної давнини. згідно з таким ви-
значенням архетипи та символи – речі, добре знайомі всім нам. дійсно, сьогодні ми 
визнаємо їх як об’єктивну реальність. вони описують як найважливіші етапи життя, 
так і більш абстрактні поняття (пошук сенсу буття). концепція архетипів орієнтує на 
пошук набору інваріантних архетипових структур, що характеризують у сукупності 
цілісні властивості світу. пізніше термін «архетип» починає застосовуватися для по-
значення найбільш загальних, фундаментальних і загальнолюдських споконвічних 
схем уявлень, що лежать в основі будь-яких структур.

згідно з іудейською езотеричною традицією, наприклад, існує дюжина або близь-
ко того (кількість їх може бути різною) мудреців або «достойних мужів», які, за-
лишаючись невідомими переважній більшості людства, розсіяні по всьому світу. 
праведність цих мудреців є настільки приємною в очах Божих, що вона є єдиним 
чинником, здатним переконати Бога пощадити всесвіт. інакше кажучи, ці люди 
спільними зусиллями утримують світ від загибелі (freak).

у деяких течіях буддизму, а також у теософії й антропософії аналогічні функції 
здійснюють так звані таємні владики, наділені надприродною мудрістю і могутніс-
тю, які знову і знову реінкарнують у земному плані в кожну з епох і, за легендою, 
перебувають в якомусь таємному місті, прихованому десь високо в гімалаях (myth).

зрозуміло, все це – крайнощі, полярні варіанти цієї теми. менш різко виражені 
версії можна зустріти в рамках самих релігійних інститутів. так, наприклад, будь-
яка священицька каста сама по собі є якоюсь подобою правлячої еліти або латентної 
організації, що має більш-менш організований характер, а всередині кожної свяще-
ницької касти існує своє внутрішнє ядро, що має більш високу посвяту. так, напри-
клад, у латентній організації єзуїтів існує особлива каста втаємничених, внутрішня 
структура – містична ієрархія, яка керує діяльністю єзуїтів і, як вважається, є носі-
єм деяких найважливіших секретів. аж донедавна найбільш вражаючим прикладом 
латентної організації всередині католицизму була свята канцелярія, тобто, інакше 
кажучи, інквізиція. сьогодні містичний ореол, яким колись була оточена діяльність 
зовнішньої і внутрішньої структур латентної організації єзуїтів, а також святої кан-
целярії, здебільшого перенесено на опус деї – могутню латентну організацію, яка 
сьогодні тримає під контролем радіо ватикану, має величезні фінансові кошти, не-
рухомість і комерційні інтереси як в італії, так і за її межами, по всьому заходу. 

усі легенди про латентні організації в сучасному світі походять із двох головних 
джерел – двох легенд про архетипові латентні організації, які чи то існували, чи то ні. 
це архетипи тамплієрів і розенкрейцерів. архетип тамплієрів – владний і могутній 
орден лицарів і водночас ченців, дворян, воїнів і банкірів, який усередині християн-
ського світу займав значне становище, але сповідував особливе таємне вчення, і коли 
він упав зі злої волі французького короля і був знищений в XIV ст., лицарі зберегли 
своє вчення і таємно продовжують його передавати під іншою назвою своїм наступ-
никам. архетип розенкрейцерів – таємне невидиме суспільство освічених алхіміків і 
магів, у світському житті головним чином медиків і вчителів, які абсолютно заховані 
від зовнішнього світу, можуть не знати один одного в обличчя, збираються разом 
тільки зрідка і лише для прийому нових членів, але при цьому таємно направляють 
життя зовнішнього світу своїми повчаннями і магічною силою. природно, латентні 
організації як найстаріше із закритих присвятних товариств не могли не ввібрати ці 
легенди і не скористатися ними. 

Наявність такого таємного ядра у латентній організації тамплієрів, мабуть, голо-
вне джерело того захоплення на їхню адресу, яке сьогодні багато хто висловлює, не-
зважаючи на те, що з часів розпуску ордену минуло вже майже вісім століть. пси-
хологічна могутність архетипу керівництва латентних організацій наочно ілюструє 
приклад первісної латентної організації розенкрейцерів, що виник на початку XVII 
ст. розенкрейцери – ким би вони не були – заявляли про себе в першу чергу публіка-

Лариса ШЕРЕМЕТьєВа   



215

цією підбурливих брошур і памфлетів. з історичної точки зору факт існування роз-
енкрейцерів як реальної організації так і не отримав достовірного підтвердження, 
проте віра в їх існування була досить твердою, викликала цілу хвилю істерії і, як по-
казала Френсіс йєтс [2], відіграла дуже важливу роль в інтелектуальному розвитку, 
культурі та політичних процесах XVII ст.

На початку XVIII в. у Франції досить яскраво заявила про себе поява латентних 
організацій в середовищі вищих верств, до участі в яких не допускалися особи «низь-
кого», «ремісничого» походження. умонастрій таких організацій було відображено 
в знаменитій промові кавалера рамзая (1737), в якій він вперше звів походження 
масонства до лицарів-іоаннітів (згодом мальтійський орден), які, за його словами, 
принесли ідеї масонства до Європи з Хрестових походів. практично відразу, вже в 
середині 40-х рр. XVIII ст., німецькі латентні організації перенесли «витік латентних 
організацій» в орден Храму (тамплієри), зокрема тому, що мальтійська орден в ті 
часи (як і зараз) існував, а тамплієрів більше не було, і про них можна було говорити, 
як про небіжчиків, що завгодно. На початку XIX ст. на хвилі зростаючого шотланд-
ського патріотизму зростала і пропаганда шотландських споконвічних цінностей в 
англії, де активно розвивалася тема імовірного порятунку великої кількості тампліє-
рів у Шотландії та їх співпраці з шотландськими королями. це призвело до широкого 
розповсюдження «шотландських латентних організацій» в Європі (острівній і конти-
нентальній) і створення окремих «тамплієрських» латентних організацій. 

важливо відзначити, що в низці статутів латентних організацій і тоді, і в наш час 
існують ступеня, що дають кандидатам «тамплієрську», «мальтійську» або «розен-
крейцерівську» посвята з використанням символів і легенд відповідних орденів, але 
латентні організації відверто і прямо визнають, що вживають ці терміни символічно 
– усвідомлюючи, що це лише легенди, і не претендуючи на володіння «справжнім 
таємним знанням тамплієрів, мальтійців і розенкрейцерів» хоча б тому, що ніхто не 
впевнений у тому, що таке знання існує в реальності. 

із сучасної точки зору латентна міжнародна організація – недержавна некомер-
ційна громадська організація, заснована на членстві фізичних осіб, що має статут, 
атрибути, символіку, ритуали, організаційну структуру, скарбницю і володіє іншим 
майном. ця організація переслідує певні цілі і завдання, для досягнення яких була 
створена і здійснює діяльність. як правило, до особи члена латентної організації ви-
суваються певні вимоги, а для вступу потрібно проходження певного випробування. 
в обивательській свідомості і масовій культурі сьогодні орден є синонімом латентної 
організації обраних. 

спочатку ордена з’явилися в середньовіччі і являли собою форми утворення угру-
повань дворянства й духовенства. одна з функцій ордена – кольорографічна іденти-
фікація членів для визначення в системі «свій-чужий» шляхом носіння однаковою 
одягу, знаків тощо. пізніше членство в окремих орденах, особливо наближених до 
монарха, почало розглядатися як нагорода, оскільки вступ у члени ордена вимагав 
певного походження і здійснення героїчних і благородних вчинків, а членство в та-
кому ордені супроводжувалося значними привілеями, зовнішнім проявом яких був 
знак приналежності – орден. разом з тим слід зазначити, що лицарські та духовні 
ордени були джерелом різноманітних опозиційних рухів, у зв’язку з чим виникли 
таємні ордени, тобто латентні організації, члени яких не афішували своє членство. 
у міру зміцнення абсолютизму в західній Європі значна частина колись могутніх 
орденів була знищена.

особливо важливу роль латентні організації як архетип історії відіграють у сучас-
ному західному суспільстві. вони нагадують про себе щоразу, коли сучасна людина 
прагне угледіти якусь таємну змову, все одно – у діяльності мафії, латентних органі-
зацій, публічної адміністрації чи політичних партій, системі державного управління, 
в акціях міжнародного тероризму, в зусиллях фінансової еліти, в діяльності таких 
організацій, як тристороння комісія і Більдербургскій клуб тощо. це є особливо оче-
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видним у роботі сучасних розвідувальних служб, які відрізняються одна від одної 
хіба що своїми абревіатурами. по суті ж це справжнісінькі латентні організації в 
прямому сенсі цього слова. при цьому містичний ореол, що оточує діяльність таких 
латентних організацій, лише зміцнює їх секретність і вплив. сучасні розвідувальні 
спецслужби перетворилися на якусь подобу «лиходія», сама лише згадка про них 
дозволяє глибоко шокувати і маніпулювати масами людей, відразу ж уподібнюватися 
малим дітям.

йдеться про наявність у підсистемах держави латентних зв’язків, попервах вклю-
чених у внутрішню організацію, що обумовлюють реальний стан і створення меха-
нізмів влади й управління.

треба визнати і те, що латентне середовище формується як органічне доповне-
ння неоптимально організованих формальних зв’язків і в результаті невідповідності 
рольових навантажень умов діяльності чиновництва. Не менш суттєву роль відіграє 
неможливість однозначного підкорення людини будь-яким найдосконалішим норма-
тивним вимогам як таким, адже людина завжди тією чи іншою мірою транслює в свій 
функціонально-рольовий і професійний контекст персональні почуття і задуми, що 
формуються в її партикулярному, приватному середовищі.

одним словом, можна стверджувати, що латентні зв’язки є перманентним супро-
водом будь-яких асоціативних зв’язків, насамперед проявляючись там, де кооперація 
людських зусиль має масштабний і слабко контрольований характер. тому чим ви-
щим є рівень організації та контролю над соціальною взаємодією будь-яких акторів, 
тим менше підстав для формування та активізації латентних зв’язків. оскільки інсти-
туційний простір держави володіє різними можливостями для реалізації прихованих 
намірів людини і проявів іллегальних форм поведінки, то і його латентна сфера з 
неминучістю має диверсифікований характер.

у державі латентні структури завжди поступалися ключовому значенню –  публіч-
ним формам влади й управління, які, власне, і виступали головним маркером цього 
політичного інституту.

публічна сфера демонструє вихідне поєднання політичних та адміністративних 
функцій апарату державного управління, що передбачає хоч і усічені, але постійні 
контакти влади з населенням і (нехай і непостійну) участь останнього в державних 
функціях.

одним словом, у публічному секторі державного управління відбувається розши-
рення сфери політичного регулювання суспільних процесів, що створює механізми 
представництва громадянських інтересів у структурі держуправління. громадські 
інтереси самі по собі є досить абстрактними, і тому уряд має право сам розставляти 
суто управлінські акценти з їх реалізації.

але як би то не було, «глас народу» так чи інакше стримує самостійність розпо-
рядчих органів, демонструючи своє принципове значення для всієї системи управлін-
ня, а саме для підтриманих населенням умов політичної стабільності та легальності 
дій уряду.

для створення публічного діалогу із суспільством держава використовує техноло-
гії умиротворення громадськості, відвертання, маніпуляції, інформування, консуль-
тування, контролю і навіть поліцейського нагляду. втім, і у суспільства існує досить 
широкий спектр можливостей впливу на управлінські завдання в цій сфері: громадя-
ни можуть не лише обговорювати ті чи інші проекти або отримувати інформацію, але 
і безпосередньо брати участь у формуванні порядку денного, висувати рекомендації, 
вести переговори, контролювати державні органи тощо.

Щоб там не було, але всі витрати формування публічної сфери можуть лише зву-
жувати її простір, змінювати характер взаємодії населення і влади. зміна обсягу пу-
блічності є дуже важливим показником для управлінської діяльності держави, бо 
скорочення обсягу відкритих суспільству механізмів і технологій державного управ-
ління однозначно вказує на пропорційне збільшення ролі однієї з латентних організа-
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цій – напівтіньової (напівтіньовій спосіб господарсько-перерозподільчої діяльності 
державного апарату).

організаційна та нормативно-правова база професійної діяльності держслужбов-
ців перетворюється всього лише на передумову реальної управлінської активності, 
на підґрунтя особливих ділових комунікацій як з внутрішніми, так і із зовнішніми 
контрагентами держави. тому агентська структура напівтіньової сфери складається 
вже не стільки на формально-статусних, скільки на неформально-мережних підста-
вах, що відображають зовсім інше позиціонування діючих гравців у сфері держав-
ного управління. таким чином, будь-які державні службовці, залучені у вирішення 
конкретних завдань управлінських мереж, як правило, виявляються – поряд зі своїми 
офіційними статусами – носіями та інших (мережевих) рольових навантажень. до 
цих мереж потрапляють і ключові чиновники, які страхують ці ресурсні «ланцюж-
ки», представники політичних, судових і правоохоронних структур та громадські ад-
міністратори (представники дружніх і родинних асоціацій).

якщо в публічній сфері відносини між державою та суспільством засновуються 
на статусних і безособистісних зв’язках, то в мережевих конструкціях підставою є 
вже зв’язок позицій конкретних персон стосовно тієї чи іншої проблеми. тут форму-
ються вже інші обмеження управлінської діяльності, задані – поряд з об’єктивними 
причинами – ще і ціннісними мотиваціями учасників, взаємною відповідальністю, а 
також іншими особисто значимими факторами.

у кожній державній мережі існує якесь «ядро», що формується навколо ключо-
вих фігур ухвалення рішень, яке поширює в мережі свої «вертикалі» і «горизонталі» 
впливу. мережі бережуть свої основні постаті, навколо яких складаються коаліції 
державних топ-менеджерів, політиків і представників бізнесу.

за рахунок своєрідного кадрового переструктурування напівтіньові інститути 
перетворюються на державний організм, гранично чуйний до викликів часу, зміни 
балансу сил і намірів, проектування перспектив тощо. також є необхідним, щоб чи-
новники, нехтуючи правилами, приховували свою реальну управлінську діяльність 
та механізми своїх конкретних дій від суспільства. інакше кажучи, навіть у разі збе-
реження суспільної спрямованості ці дії керуючих не можуть мати відкритого для 
громадськості, публічного характеру. 

основним фактором, який у більшості випадків перепрофільовує діяльність орга-
нів управління на особисті та корпоративні цілі, є суто суб’єктивні мотиви. у будь-
яких соціальних умовах у чиновників завжди зберігається можливість «людського 
зсуву» своїх професійних орієнтирів у напрямку задоволення своїх потреб, у тому 
числі і в складі мережевої коаліції. також посилює значення персональної мотивації 
неможливість держави організувати щільний адміністративний контроль за своїми 
службовцями. відіграє свою роль і слабкість законодавчого та громадського контр-
олю, яка активізує ще один потужний фактор зміщення системи держуправління в 
«півтінь», а саме – рентоорієнтована поведінка політиків і чиновників, що породжує 
внутрішній ринок статусних послуг в обмін на ресурси.

звісно ж, головною причиною збереження цього формату управлінської активнос-
ті залишається сама держава, точніше – правлячий режим, який виступає як носій 
особливих групових інтересів. зрозуміло, що за такого підходу до управлінських за-
вдань уряд має можливість заміщати загальногромадянські інтереси своїми пріори-
тетами і підходами.

Напівтіньова сфера не вичерпує всього латентного простору влади й управління. 
у тому випадку, коли стимули і мотиви чиновників та політиків остаточно йдуть з 
правового простору і створюють непідконтрольні закону центри перерозподілу ре-
сурсів, у структурах влади й управління складається тіньова структура державного 
регулювання.

На підставі цих прикладів можна виділити деякі характерні риси архетипу латент-
ної організації. Найголовніше полягає в тому, що таке товариство є чітко організо-
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ваним, латентним і – принаймні в очах багатьох – дуже могутнім. Чи справді воно 
настільки могутнє, чи ні – питання, м’яко кажучи, другорядне. воно є могутнім через 
те, що люди реально вірять у його могутність. деякі латентні організації інколи вза-
галі не володіють ніякою реальною силою за винятком тієї, яка їм приписується, але 
ця сила, заснована на вірі, надає їм цілком конкретну могутність. так міф формує 
реальність. такою є практична сила архетипу, актуалізованого у свідомості мас.

висновки та перспективи подальших досліджень. узагальнюючи все вищеска-
зане, можна зробити наступні висновки.

1. для розуміння всієї унікальності сучасності, для ефективних дій у галузі дер-
жавного управління як ніколи актуальним є вчення к.г. Юнга, особливо зв’язок його 
типології та вчення про архетипи, які існують у всіх галузях буття.

2. латентна сфера складається на основі суперечності між населенням із його «со-
ціальним замовленням» державі й тими групами, які намагаються забезпечити по-
трібний для себе профіль рішень. тож, якщо у публічній сфері ключове значення 
мають права і статусні позиції, то в напівлатентному просторі – конкретні вміння 
отримувати користь зі сформованої структури управління.

3. джерелом латентних відносин у державі є недосконалість організаційно-струк-
турних умов відправлення чиновницьких функцій, обмеженість формальних норм у 
реальному просторі функціонування державного апарату. особливу роль в ініціації 
латентних зв’язків відіграє і постійна переорієнтація людьми своїх інтересів, вияв-
лення їх ціннісної мотивації, недостатність соціального контролю, протест проти 
примусово-мобілізаційних форм активізації поведінкових практик населення, а та-
кож деякі інші фактори.

4. таким чином, такі структури, як латентні міжнародні організації можна зустрі-
ти по всьому світу, в кожній культурі і в кожну епоху. зазвичай таємне суспільство 
характеризується як свого роду конклав ляльководів, тісне коло обраних, що про-
водять закулісні інтриги в ім’я добра чи зла, маніпулюючи масами й політиками, 
організовуючи різноманітні акції, чинячи тиск, смикаючи за мотузочки і керуючи 
маріонетковими управлінцями та в кінцевому підсумку направляючи хід подій.

предметом подальших розвідок із зазначеної проблематики мають стати дослі-
дження сучасних архетипів у державному управління, вивчення світового досвіду 
важливості латентних структур.
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Постановка проблеми. реалізація містобудівної політики щодо 
планування та забудови територій здійснюється переважно органа-
ми місцевого самоврядування шляхом затвердження містобудівної 
документації з метою розвитку територій населених пунктів. по-
ряд з іншими нормативно визначеними обов’язковими елементами 
планування містобудівних процесів не завжди враховується архети-
пи території, які для кожного населеного пункту є особливими та 
неповторними, це не дозволяє повною мірою забезпечити зв’язок 
території з історичними процесами, а також через це почасти відбу-
вається знищення історичної спадщини населених пунктів. питан-
ня збереження архетипу територій є важливим для більшості роз-
винутих держав світу, які зберігають власну історичну спадщину, 
на достатньо високому рівні регулюють збереження територій, що 
склалися історично, та визначають особливий режим забудови на-
селених пунктів. 

саме збереження архетипу територій може забезпечити інвести-
ційну, туристичну та культурну привабливість історичних міст та 
населених пунктів україни. отже, завданням нашого дослідження є 
з’ясування значення архетипу територій у контексті складової роз-
витку механізму правового регулювання під час реалізації містобу-
дівної політики на місцевому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. питанню впливу ар-
хетипів на процеси суспільного розвитку в державному управлінні, 
у тому числі вивченню архетипів територій, приділяло увагу багато 
науковців, зокрема о. амосов, е. афонін, о. Боровицька, о. валев-
ський, о. власенко, Н.гавкалова, в. глеба, м. Єршов, в. омелья-
ненко, к. меркотан, м. пірен, с. Хлєбнікова, о. Шибанова-роєнко 
та ін. Натомість вивченню архетипу території як складової розвитку 
механізму правового регулювання під час реалізації містобудівних 
процесів на місцевому рівні приділено недостатньо уваги.

Функціонування механізму правового регулювання під час реа-
лізації містобудівних процесів на місцевому рівні має суттєве зна-
чення в державному управлінні у сфері містобудування. разом з тим 
правовий механізм не враховує низку потреб та інтересів суспіль-
ства під час реалізації політики планування та забудови територій 
населених пунктів на місцевому рівні. Нормативно визначені захо-
ди, спрямовані на збалансований розвиток територій із збережен-
ням характерних рис населених пунктів, які на рівні підсвідомості 
людей утворюють стереотипи сприйняття території та її історично-
го соціокультурного середовища, є недостатньо дієвими та потребу-
ють удосконалення.

метою статті є аналіз архетипів територій як однієї з голо-
вних складових розвитку механізму правового регулювання під час 
реалізації містобудівної політики на місцевому рівні, розробка прак-
тичних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-право-
вих актів, що регулюють процеси містобудування в україні.

євгеній ЮРчеНКО  

АРХЕТИП ТЕРИТОРІЙ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
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виклад основного матеріалу. в умовах глобалізації економічних процесів важ-
ливе значення має сталий розвиток територій. у розвитку населених пунктів вагому 
роль відіграє процес стратегічного планування територій. указаний процес охоплює 
низку встановлених законодавством обов’язкових вимог, однак зазначені вимоги не 
виконуються в повному обсязі місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування й не охоплюють у повному обсязі соціокультурні потреби 
населення. отже, нормативно-правове врегулювання важливої складової збалансо-
ваного гармонійного розвитку населених пунктів, збереження архетипу території та 
належний державний контроль мають доповнити й удосконалити механізми держав-
ного управління у сфері містобудування. 

архетип території розуміється нами як історичне ядро населеного пункту, що має 
чітко виражені функціонально-стилістичні особливості. важливою складовою архе-
типу територій є врахування історично обумовлених критеріїв розподілу території 
за функціональним призначенням, що має свій архетип, за наявними проблемами 
забудови та благоустрою під час здійснення планування та забудови територій [6].

процеси життєдіяльності будь-якої держави ґрунтуються на функціонуван-
ні механізмів правового регулювання, завдяки якому забезпечується регулювання 
взаємозв’язків між об’єктами та суб’єктами правовідносин. основним інструментом 
правового регулювання держави є нормативно-правові акти, якими встановлюються 
правові норми, що мають дотримуватися всіма фізичними та юридичними особами 
на території держави. 

На думку с. алексєєва, механізм правового регулювання утворює вся сукупність 
правових засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні 
відносини. у своїх дослідженнях учений виокремлює в механізмі правового регулю-
вання три основні чинники: юридичні норми, які утворюють основу правового ре-
гулювання; правові відносини (зокрема, суб’єктивні права та юридичні обов’язки); 
акти реалізації прав та обов’язків. На думку вченого, у деяких випадках до механізму 
правового регулювання входить четвертий елемент – акти застосування права, а та-
кож окремі додаткові елементи (індивідуальні акти, правоположення практики тощо). 
деякі інші правознавці тлумачать зміст категорії «механізм правового регулювання» 
дещо ширше, зараховуючи до елементів системи вказаного механізму правосвідо-
мість, правотворчість, юридичні норми, правовідносини, законність і правопорядок 
(м.с. кельман, о.г. мурашин, в.Н. Шабалін та ін.). як і будь-який інший управлін-
ський процес, правове регулювання спрямоване на досягнення своєї мети – якісного 
впорядкування суспільних відносин. механізм правового регулювання відіграє роль 
своєрідного юридичного «мосту», що поєднує інтереси суб’єктів із практикою їх 
реалізації, доводить процес державного управління до логічного результату [1].

важлива роль механізму правового регулювання містобудівних процесів обумов-
люється також тим, що за нормами конституції україни органи державної влади та 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише у спосіб та в межах, визначених консти-
туцією україни, законами та іншими нормативно-правовими актами [2]. це свідчить 
про обов’язок органів влади дотримуватись вимог чинного законодавства.

законодавчим актом, що регулює основні засади містобудівної політики, є закон 
україни «про основи містобудування» [3]. указаний закон визначає правові, еконо-
мічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в україні і спря-
мований на формування повноцінного життєвого середовища із забезпеченням при 
цьому охорони навколишнього природного оточення, раціонального природокорис-
тування та збереження культурної спадщини. Норми закону україни «про основи 
містобудування» визначають, що державне регулювання у сфері містобудування по-
лягає в наступному:

– у плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
рівнях; 

– в аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку;
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– у підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих міс-
тобудівних програм, містобудівної документації;

– у координації взаємодії суб’єктів містобудівної та архітектурної діяльності;
– у наданні вимог щодо врахування державних інтересів під час розроблення міс-

тобудівної документації;
– у проведенні експертизи містобудівної документації та проектів конкретних 

об’єктів; розробці й затвердженні державних стандартів, норм і правил; 
– у контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних 

стандартів і норм, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації 
та проектів конкретних об’єктів, раціональним використанням територіальних і ма-
теріальних ресурсів під час проектування та будівництва;

– у контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збере-
женням традиційного характеру середовища населених пунктів;

– у ліцензуванні певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, 
встановленому законом [3].

таким чином, державне регулювання у сфері містобудування охоплює значну час-
тину елементів, виконання яких має забезпечувати основні завдання містобудівної 
політики держави. цей закон також урегульовує питання повноважень і компетенції 
органів влади та місцевого самоврядування у сфері містобудування, визначає право-
ві основи щодо державних будівельних норм, стандартів і правил, державного контр-
олю у сфері містобудування тощо. проаналізувавши вказаний законодавчий акт, мо-
жемо констатувати, що дотримання вимог щодо охорони культурної спадщини та 
збереження традиційного характеру середовища населених пунктів, забезпечення 
контролю в цьому напрямі унормовано як обов’язковий елемент містобудівної по-
літики, що вказує на значимість архетипу територій під час здійснення містобудівної 
діяльності. 

закон україни «про регулювання містобудівної діяльності» [5] унормовує прак-
тичні аспекти містобудівної діяльності. цей закон встановлює правові та організацій-
ні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку 
територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. основним 
елементом містобудівної діяльності визначено планування і забудову територій. пла-
нування та забудова територій здійснюються за допомогою низки заходів, зокрема 
таких:

– прогнозування розвитку територій; 
– забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку 

територій; 
– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
– взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час пла-

нування і забудови територій;
– визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-куль-
турних та інших зон та об’єктів;

– установлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження 
містобудівної діяльності; розроблення містобудівної та проектної документації, бу-
дівництво об’єктів;

– реконструкція існуючої забудови та територій; 
– збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздо-

ровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених 
насаджень; 

– створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; 
– створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фі-

зичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
– проведення моніторингу забудови;
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– ведення містобудівного кадастру;
– здійснення контролю у сфері містобудування.
інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна до-

кументація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцево-
го рівнів. 

закон «про регулювання містобудівної діяльності» визначає, що програми розви-
тку регіонів і населених пунктів, програми господарського, соціального та культур-
ного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного 
рівня. відповідно вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами містобудування.

основним видом містобудівної документації на місцевому рівні є генеральний 
план населеного пункту. його призначення полягає в обґрунтуванні довгострокової 
стратегії планування та забудови території населеного пункту. генеральний план на-
селеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територі-
альної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [5].

проаналізувавши закон україни «про регулювання містобудівної діяльності» в 
контексті забезпечення архетипової складової під час здійснення забудови населених 
пунктів, зосереджуємо увагу на тому, що закон регулює та встановлює практичні 
заходи здійснення містобудування на території україни, його спрямовано на взає-
моузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і 
забудови територій збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоо-
хоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окре-
мих зелених насаджень, а також він визначає засади контролю та відповідальності за 
порушення містобудівного законодавства.

Більш детальне врахування архетипів територій унормовує закон україни «про 
охорону культурної спадщини» [4], який регулює правові, організаційні, соціальні 
та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збережен-
ня, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту тра-
диційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. цим 
законом визначено, що об’єкти культурної спадщини, які перебувають на території 
україни, охороняються державою. охорона об’єктів культурної спадщини є одним із 
пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
закон нормативно врегульовує понятійний апарат у сфері охорони культурної спад-
щини. 

закон україни «про охорону національної культурної спадщини» визначає та-
кож параметри класифікації об’єктів національної культурної спадщини, унормовує 
повноваження спеціально-уповноважених органів з охорони культурної спадщини 
та їх взаємозв’язки, визначає права та обов’язки, спрямовані на охорону національ-
ної культурної спадщини. крім цього, законом передбачаються превентивні захо-
ди, спрямовані на збереження пам’яток культурної спадщини та їх охорону, захист 
традиційного середовища та об’єктів національної культурної спадщини. указаний 
закон детально розглядає охорону культурної спадщини, але разом з тим дефініція 
архетипів територій є більш широкою, деякі аспекти збереження архетипів територій 
не враховуються в жодному нормативно-правовому акті.

отже, здійснивши огляд основних нормативно-правових актів у сфері регулюван-
ня ї містобудівної політики на місцевому рівні, констатуємо, що необхідність та акту-
альність урахування архетипів територій знайшли підтвердження під час здійснення 
заходів з планування та забудови територій населених пунктів. це унормовано низ-
кою законодавчих актів, сукупність яких сприяє збереженню звичного для суспіль-
ства вигляду населених пунктів та обумовлює процеси видозміни архетипу території 
обов’язковими до виконання заходами та процедурами. 

Безперечним є те, що нормативно-правові акти мають вади, які стримують на-
лежне функціонування та розвиток механізму правового регулювання містобудівних 

євгеній юРчЕНкО   



223

процесів на місцевому рівні, а обов’язкові заходи не завжди виконуються належними 
чином. зокрема, відсутні законодавчі норми, які передбачають обов’язкове врахуван-
ня історичного стилю населеного пункту, що має чітко виражені функціонально-сти-
лістичні особливості, з метою його збереження та відновлення під час планування та 
забудови територій на місцевому рівні; не встановлено режим правової відповідаль-
ності за руйнування архітектурного середовища. це обумовлено тим, що первинною 
для органів місцевого самоврядування є економічна вигода, яка, як правило, супер-
ечить суспільним потребам. 

розглядаючи архетип територій як складову розвитку механізму правового ре-
гулювання під час реалізації містобудівної політики на місцевому рівні, вбачаємо 
необхідність удосконалення існуючих нормативно-правових актів у сфері містобу-
дування та охорони культурної спадщини з потребою обов’язкового унормування 
принципу врахування архетипу територій під час реалізації містобудівної політики 
на місцевому рівні, оскільки вказаний рівень є найбільш наближеним до суспільства, 
а органи місцевого самоврядування та виконавчої влади сіл, селищ і міст відповідно 
до чинного законодавства наділені основними повноваженнями з планування та за-
будови територій, виділення земельних ділянок для містобудівних потреб та охорони 
культурної спадщини. 

таким чином, наявність широкого кола повноважень, під час реалізації яких мо-
жуть виникнути суперечності, призводить до невиконання в повному обсязі чинного 
законодавства, а відсутність обов’язкових і зрозумілих для суспільства норм дозво-
ляє нехтувати законодавством, яке не має прямої дії. отже, вважаємо за доцільне 
передбачити унормування поняття архетипу територій в законодавчих актах, вста-
новити основні критерії їх визначення, розширити коло повноважень територіальної 
громади під час ухвалення генеральних планів населених пунктів та іншої місто-
будівної документації; забезпечити унормування обов’язкового збереження історич-
ного архітектурного вигляду населених пунктів; за наявності більшості об’єктів бу-
дівництва певної архітектури та історичної доби враховувати ці особливості під час 
видачі містобудівних умов та обмежень щодо забудови історичних місць населених 
пунктів; передати контрольні повноваження з питань охорони культурної спадщини 
з місцевого рівня на державний рівень зі створенням повноцінного органу охорони 
культурної спадщини з місцевими представництвами. разом з тим варто передбачити 
відповідальність посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування за по-
рушення норм чинного законодавства, їх недотримання та ухилення від їх виконання 
під час реалізації містобудівного законодавства, передбачити відповідальність для 
проектних організацій та забудовників за порушення вимог збереження архетипів 
територій під час проектування тощо; запровадити обов’язкову кримінальну відпо-
відальність за руйнування архітектурної автентичності об’єктів, що мають архітек-
турну виразність, під час проведення реконструкції. 

основними критеріями, які мають ураховуватись під час здійснення планування 
та подальшої забудови населених пунктів, є історична містобудівна документація, за 
якою стає зрозумілою хронологія розвитку територій, збережені історичні джерела, 
за якими можна ідентифікувати архітектурний вигляд історичних кварталів та райо-
нів населених пунктів. разом з тим основним інструментом застосування складової 
архетипу територій у розвитку механізму правового регулювання є необхідність за-
стосування обов’язкового історичного принципу під час планування й забудови те-
риторій та унормування обов’язкового включення до архітектурних рад представни-
ків органів охорони національної культурної спадщини й громадських організацій, 
завданням яких є захист історичної спадщини, історичної архітектури та загально-
прийнятого суспільством вигляду центральних історичних частин населених пунк-
тів.

важливим елементом, що має сприяти нормативному захисту архетипу терито-
рій, є перегляд підходів до розташування рекламних об’єктів в історичних частинах 
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міст та відмова від встановлення тимчасових споруд і малих архітектурних форм у 
центральній частині населених пунктів. також доцільно враховувати кольорові гами 
вулиць і кварталів для надання більш привабливої архітектурної виразності будівлям 
та спорудам. окрім того, у разі ліквідації та демонтажу будівель і споруд промисло-
вого призначення в центральних частинах населених пунктів варто використовувати 
вказані території для потреб житлової та громадської забудови з урахуванням архі-
тектурних особливостей історичної забудови. 

важливе місце у створенні архетипу території населеного пункту в майбутньому 
посідають забезпечення перенесення промислових об’єктів за межі історичної части-
ни населених пунктів та забезпечення комплексного планування територій населених 
пунктів у єдиному архітектурному ансамблі. вищевказані заходи мають доповнити 
існуючі норми законодавства, яким регулюються питання реалізації містобудівної 
політики на місцевому рівні. окрім того, необхідно розширити коло контрольних по-
вноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та контролю у 
сфері охорони культурної спадщини, передбачити додаткові норми відповідальності 
за правопорушення у досліджуваній сфері.

висновки та перспективи подальших досліджень. реалізація запропонованих 
заходів забезпечить ефективність практичного застосування принципу збереження та 
відтворення архетипу територій як складової розвитку механізму правового регулю-
вання містобудівних процесів на місцевому рівні. ураховуючи особливість кожного 
населеного пункту, його історичне становлення та розвиток, у подальшому можна 
дослідити питання планування й забудови населених пунктів шляхом застосування 
механізму імплементації моделі архетипів територій інших населених пунктів для 
розвитку особливого соціокультурного середовища.
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Анотація: Філософська 
парадигма розглядає 
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випливає, що і держава 
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Їх пропорції в різних 
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сучасна наука, яка, як 
указують методологи, 
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АРХЕТИП АНДРОГІННОСТІ У РЕНЕСАНСНИХ 
МЕТАМОРФОЗАХ ДЕРЖАВИ 

Постановка проблеми. рух уперед, стверджує р. гегель, є повер-
ненням назад у підвалини, до первинного і достеменного, від якого 
залежить те, з чого починають, і яке на ділі породжує початок [1, 
с. 127]. мабуть, у цьому полягає причина ренесансних установок 
(фр. «Renaissance», італ. «Rinascimento»; від «наново народжений») 
середньовічних соціальних і державних метаморфоз, орієнтованих 
на античну культуру. Не обійшла ренесансність і становлення укра-
їнської державності, якщо пригадати спроби окремих осіб пов’язати 
її системогенез із трипільською культурою, яка значно старша за ан-
тичну. про це в скептичному тоні л. кучма писав так: «сьогодні 
кожен, хто бажає, може вибрати собі історичну гіпотезу на свій смак 
– яка більше тішить його самолюбство <…> через те, що комусь 
здається – якщо Будда, заратустра і конфуцій – це стародавні укра-
їнці, то він особисто став від цього розумнішим і прекраснішим: 
міфи потрібні молодим націям так само, як дітям <…> казки; але 
потім діти зростають, і казки потрібно відкласти убік» [2, с. 62]. 

якщо виходити з поглядів аристотеля, то сім’я є більш первин-
ною й більш необхідною, ніж держава [3, с. 238], а оскільки класич-
на сім’я – союз чоловіка й жінки (маскулінно-фемінний союз), то всі 
метаморфози її (і держави) проходять у координатах «патріархат … 
матріархат» з відповідним ієрархічним розподілом владних повно-
важень і власності всередині стратифікованих рівнів «центр – пери-
ферія».

сучасна цивілізація будується на основі ідеології ґендерного 
рівноправ’я, на запереченні системи координат «патріархат – ма-
тріархат», що дозволяє в метафізичному сенсі ідентифікувати таку 
сім’ю як специфічного «андрогіна» (др.-греч. ἀνδρόγυνος; від ἀνήρ 
«чоловік» і γυνή  «жінка»), для якого немає внутрішньої ієрархії і 
поділу на «центр» і «периферію». зникнення в перспективі влади 
людини над людиною проповідували Біблія й ідеологи комунізму. 
про останній говорили Ф. енгельс (про улюблену аксіому фран-
цузьких комуністів – християнство є комунізмом) [4, с. 532], а в ХХ 
ст. – а. тойнбі (комунізм винайдено на заході для прийняття його 
незахідниками, а його ідеологія – це християнська єресь, яка віді-
брала частину елементів християнства, щоб концентруватися на них 
і виключити інші) [5, с. 215, 231].

водночас ідеалізовані за формальними ознаками самоідентифі-
кації держави (правова, соціальна, унітарна тощо) ще не означають 
інструментальної їх повноцінності, а тому прислухаємося до г. ге-
геля: «цілісності, як держава, перестають існувати, коли руйнується 
єдність їх поняття і реальності» [6, с. 211]. Нещодавно людство пе-
реконалося в правоті цієї формули на прикладі розпаду срср у 1991 
р., хоча всього за п’ять років до того, на XXVII з’їзді кпрс, було 
заявлено, що соціалізм у срср переміг повністю й остаточно. ось 
тому архітектори держав повинні берегти єдність слова і справи.

Факти свідчать, що центральним пунктом усіх колізій у метамор-
фозах української державності є ті суперечності, які виникли на осі 
«центр – периферія». у зв’язку з цим відзначимо три важливі мо-
менти. по-перше, отримання україною статусу незалежної держави 

Sergii YUSHYN 



226

свого часу розгорталося від децентралізації влади в срср. мабуть, інерція децентра-
лізації дотепер ще не вичерпала себе, якщо судити з ключових українських правових 
актів (стратегія економічного і соціального розвитку україни на 2004–2015 роки; 
схвалені в 2005 р. постановою верховної ради україни № 3227 рекомендації пар-
ламентських слухань «децентралізація влади в україні. розширення прав місцевого 
самоврядування», закон україни «про основи внутрішньої і зовнішньої політики») і 
з «пост-майданних» вимог низки територіальних груп, які варіюють у діапазоні «ви-
хід з держави – федералізація, – децентралізація – унітарність».

по-друге, якби наші шанувальники ренесансу орієнтувалися б на класику анти-
чності та її принцип «нічого понад міру», вони шукали б саме свій національний про-
філь централізації/децентралізації, що вписувався б у вимогу статті 132 конституції 
україни, в якій передбачається поєднання механізмів централізації і децентралізації, 
яке відповідає економічним, політичним і культурним реаліям країни, як і закону 
«про основи внутрішньої і зовнішньої політики», де передбачається децентралізація 
функцій органів державної влади в рамках гармонізації загальнодержавних, регіо-
нальних і місцевих інтересів, а не невизначена децентралізація державної влади.

по-третє, на давніх храмах було накреслено «пізнай самого себе», що передбачає 
ідентифікацію кожною нацією сукупності тих своїх властивостей, які відрізняють 
її від інших націй і детермінують найбільш прийнятні для неї форми правління та 
централізації/децентралізації з урахуванням властивостей маскулінності-фемінності 
інституту сім’ї, де якраз і формується матриця державності. вивченню специфіки 
суспільств з виділенням ґендерної складової присвячено роботи низки зарубіжних 
і вітчизняних учених, але вони ще недостатньо пов’язані з проблемами державного 
будівництва, в т.ч. із дослідженням тих особливостей еволюції сім’ї в розрізі окре-
мих держав, які і визначають національні комбінації механізмів централізації і де-
централізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. аспекти єдності й цілісності держави 
були і залишаються об’єктом глибоких досліджень зарубіжних і вітчизняних учених. 
проте більшість цих досліджень зосереджено або на колізіях елементів у системах 
«демократія – олігархія – монархія» й поділі державної влади на три гілки (законо-
давчу, виконавчу та судову), або в системах «ринок – держава» та «монополія – кон-
куренція»; багато досліджень також було зосереджено на еволюції держави в системі 
координат «рабовласництво – феодалізм – капіталізм – соціалізм і комунізм». але 
тут важливо відзначити, що, як правило, дослідження колізій у системі «людина – 
держава» не торкалося аспектів класичної сім’ї як первинного осередку держави. 

Безумовно, л. мізес має рацію в тому, що, якщо ми досліджуємо сенс дій, які ро-
бляться індивідом, то ми неминуче дізнаємося також все про діяльність колективних 
цілісностей, тобто шлях до пізнання колективних цілісностей лежить через аналіз 
дій окремих індивідів, оскільки, крім діяльності індивідів, не існує іншого субстрату 
суспільства, й наявність націй, держав і суспільної співпраці під час розподілу праці 
помітно лише в діяльності конкретних індивідів, тому ще ніхто не пізнав націю, не 
пізнавши в неї індивідів [7, с. 43–44]. але ж пізнання нації і пізнання держави – да-
леко не тотожні. людина – це генотип, мета-ми (базис), нація – фенотип усередині 
генотипу (модифікований органічний елемент базису, специфічне громадянське сус-
пільство, тобто макро-ми), а держава – це лише інституційна надбудова над фено-
типом (над нацією), яка, якщо вірити платону, причинно пов’язана з індивідами (у 
різних людей неодмінно буває стільки ж видів духовного складу, скільки існує видів 
державного устрою) [8, с. 357], але пов’язана лише атрибутивно, а не субстанційно. 
інакше кажучи, держава не може претендувати на статус макро-ми, яким по праву 
володіє нація (стаття 5 конституція україни: єдиним джерелом влади в україні є на-
род). л. мізес, розвиваючи свою думку про дихотомію «індивід ... держава», вказує 
на те, що ми є завжди результатом підсумовування, що сполучає два або більше 
его, але якщо індивід (его) говорить «ми», то тоді стає необхідною і додаткова ін-
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формація, для уточнення я, які зібрано в цьому ми [7, с. 45]. і в цьому випадку стає 
абсолютно очевидно, що дослідження я (его індивіда, який є немов би протоном або 
нейтроном родинного атома) повинно здійснюватися в рамках дослідження мікро-
ми (сім’ї – первинного соціального атома), що породжує інші его, які, у свою чергу, 
інтегруються в безлічі мезо-ми (клани, племена) з подальшою їх концентрацією до 
рівня макро-ми. лише у такому разі сукупність атрибутивних характеристик дер-
жави стає симетричною по відношенню до класів і видів духовного складу людини.

дослідження м. кревельда показали, що сучасна держава еволюціонує від ста-
ну племен без правителів, які також називаються сегментарними або ацефальними 
(«безголовими») суспільствами, відомими нам як прості співтовариства, головною 
рисою яких було те, що «уряд» починався й закінчувався в межах великої сім’ї, роду 
або клану; вищими були виключно чоловіки, старші або батьки, включно з батьками 
чоловіка або дружини [9, с. 12, 13].

сучасні держави, як показують дослідження г. Хофстеда, відрізняються великою 
різноманітністю стосовно співвідношення в них чинників маскулінності-феміннос-
ті. так, діапазон маскулінності коливається від рівня 95 (фемінність – 5) в японії до 
рівня 5 (фемінність – 95) у Швеції [10, с. 67]. На важливість формування нового ар-
хетипу державного управління, орієнтованого на національні ґендерні стереотипи в 
україні, вказують результати дослідження о.в. суший [11, с. 230, 249]. дослідження 
ґендерних стереотипів в україні мало місце, проте їх результати часто виявлялися 
суперечливими. одні результати дають негативні значення індексу маскулінності в 
україні [12], а інші – що україна є однією з країн маскулінної культури з високим 
рівнем уникнення невизначеності, а також і з великою дистанцією влади [13].

сьогодні ми чуємо безліч закликів до єдності та зміцнення держави, але (як це не 
парадоксально) в контексті владної децентралізації. про те, що сучасні держави від-
верто втрачають свій потенціал, пише багато дослідників. але де ж причина? з. Ба-
уман вважає, що слабкі держави – результат глобалізації (транснаціоналізації госпо-
дарства і вимог Нового світового устрою) [14, с. 84]. проте в. Бек, навпаки, вважає, 
що слабка держава не може здійснювати дерегулювання ринку і приватизацію со-
ціальних досягнень, тому потрібна саме сильна держава, оскільки адекватний всес-
вітньо-економічному устрою правовий режим має бути санкціонований державою 
і втілений у життя всупереч опору суспільства; сьогодні виникла можливість кос-
мополітичного державного федералізму [15, с. 130–131]. для ж. Бодрійара всі про-
блеми цивілізації – у гіперреальності «плаваючих» цінностей з її катастрофічною, а 
не діалектичною стратегією, де все реальне доводиться до своєї межі і, переверта-
ючись на свою протилежність, руйнується [16, с. 88, 97]. для п. Бурдьє ключовий 
фактор соціальної деградації – це політичний вербалізм та уречевлення колективів, 
які призводять до прихованості в найтривіальніших проявах повсякденного життя 
паралогізмів і силових логічних прийомів (фактор монополії на легітимне символіч-
не насильство) [17, с. 165]. указані вище причини, звичайно ж, мають місце. питан-
ня лише в тому, якою похідною першопричини (або першо-начала) вони реально є. 
Бо, як указував аристотель, від яких причин природні речі утворюються, через ті ж 
самі вони і знищуються [18, с. 305]. а оскільки держава утворюється від сім’ї, то і 
її сила та слабкість є похідними від сили й слабкості сім’ї. проте сьогодні ми спо-
стерігаємо на глобальному рівні саме в розвинених країнах настання «одностатевих 
шлюбів», які, зрозуміло, обслуговують завдання індивідуального гедонізму, не маю-
чи, природно, жодного стосунку до відтворення сім’ї і нації. відразу підкреслимо, 
що цей феномен ми розглядаємо не у категоріях моралі (біологи пишуть, що риби в 
разі пересихання водоймища повністю переходять на одностатеві зв’язки). тому і ця 
проблема наступу «одностатевих шлюбів» є наслідком дефіциту не моралі, а інших 
факторів середовища існування.

Фундаментальна нестабільність капіталістичної економіки, як установив дж. 
акерлоф, була викликана постійною зміною впливу людського фактору, тобто ірра-
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ціонального начала, і ця нестабільність нікуди не подінеться, і в майбутньому повто-
ряться часи, коли загострене відчуття несправедливості відверне багато людей від 
ринкової економіки в чистому вигляді [19, с. 13]. розглядаючи питання децентралі-
зації, к. Франц стверджував, що започаткуванню держав передувало панування між 
людьми відцентрового прагнення, якому засновники держав і протиставили концен-
труючу силу, а наслідком дії однієї та протидії іншої сили був продукт, що зветься 
державою; але у народів, для яких час утворення держав ще не настав, діє прагнення 
до роз’єднання: у такому відокремленні видно ще неприборкані цивілізацією сили 
відцентрового прагнення [20, с. 58].

таким чином, поведінкові аспекти економічної діяльності (людський фактор) 
повинні в перспективі посісти гідне місце в дослідженні метаморфоз держави, 
пов’язаних і з централізацією, і з децентралізацією. при цьому включення туди 
ґендерних стереотипів необхідно здійснювати з урахуванням фактології не якоїсь 
класичної абстрактно-ідеалізованої сім’ї, а з урахуванням наявності в реальних со-
ціумах різнорідних одностатевих сімей, що і визначає відцентрові і доцентрові тен-
денції в мікро-ми, що переходять у макро-ми, викликаючи аналогічні коливання в 
самому типові поведінки держави.

метою статті є узагальнення теоретичних поглядів на причинні зв’язки еволю-
ції держави й еволюції сім’ї як системи координат (відцентрових і доцентрових сил), 
в яких саме формуються механізми централізації та децентралізації держави.

виклад основного матеріалу. к. Франц указував на те, що держави виникли не 
шляхом природного розвитку з первісної спільноти, але були продуктом процесу 
впливу низки різних сил, який закінчився і складає зміст міфічного періоду [20, с. 
64]. сама ідея архетипіки органічно пов’язана з давньою міфологією. про архетип 
(прообраз) писав платон: ідеї перебувають у природі ніби у вигляді зразків, інші ж 
речі схожі на них і суть їх подоби; але про те, що лише відтворює прототип і являє 
собою лише подобу справжнього образу, і говорити можна не більше, як правдопо-
дібно: нам доводиться задовольнятися в таких питаннях правдоподібним міфом, не 
вимагаючи більшого [21, с. 412, 469–470]. до ідеї архетипу звертався у XV столітті 
Н. кузанський: «вічне – не інше ні для чого з того, що всього стає <…> воно початок 
і кінець можливості стати; становлення є відтворенням не схильного до становлен-
ня вічного, можливість стати світом явно посилає до світу-архетипу у вічній думці 
бога» [22, с. 408]. потім уже в ХХ столітті к.г. Юнг стверджував, що архетипи несві-
домого еквівалентні релігійним догмам, і що свідомість поширюється вперед інтуї-
цією на основі частково архетипів і частково підсвідомості, залежних від відносності 
простору-часу в несвідомому [23, с. 34, 155]. 

стосовно ролі міфології к.г. Юнг стверджував, що в справжній міфологемі цей 
сенс є чимось таким, чого не можна настільки добре і настільки всебічно розкрити 
неміфологічним шляхом, хоча при цьому міфи нічого не пояснюють, вони завжди 
зводять якийсь прецедент в ідеал, гарантуючи його довговічність; тому основою 
будь-якої міфології є її повернення до витоків, до висхідного стану, а дуалізм архе-
типу полягає в тому, що людина виникає з двох άρχαί (абсолютного αρχή, де вона 
бере початок, і відносного αρχή, де вона є продовженням предків). з цього він робить 
важливий висновок: найбільше, чого можна добитися, – це в уяві слідувати за міфом, 
вдягаючи його в сучасний одяг [24, с. 8, 11, 12, 15, 91]. як бачимо, к.г. Юнг говорить 
(повторюючи г. гегеля), що ренесанс – модернізоване повернення в міфологію. Не 
дарма ж к. поппер розвиває цю думку, стверджуючи, що наука повинна починати з 
міфів і з критики міфів, і не з сукупності спостережень і вигадування експериментів, 
а з критичного обговорення міфів, магічної техніки і практики (наукові теорії є не 
результатом спостережень, а головним чином результатом міфів і перевірок [25, с. 
90, 220].

досліджуючи епоху відродження, я. Буркхардт підкреслював, що римсько-грець-
ка античність чинила, починаючи з XIV століття, потужний вплив на італійське жит-
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тя як основа і джерело культури, мета й ідеал буття, а частково – і нового свідомого 
контрасту [26, с. 111]. але, на думку а. тойнбі, вказаний період в італії був не чимось 
іншим, як евокацією (від лат. evocatio – викликання) примари мертвої еллінської ци-
вілізації, і що вживати слово «ренесанс» як власне ім’я неправильно, бо абсолютно 
хибно вважати подію або факт унікальними, коли насправді це не більше, ніж при-
клад історичного феномену, що постійно повторюється (евокація мертвої/застарілої 
фази живої культури представниками якої-небудь цивілізації – це не унікальна подія 
історії, а історичний процес, що повторюється, тому слід говорити не «ренесанс», а 
«ренесанси»; при цьому треба враховувати, що така евокація – справа ризикована, і 
в кращому разі це може внести стимулюючий елемент до чужого соціального кон-
тексту, але може статися і ефект придушення того місцевого генія, який і викликав 
примару до життя, у тому числі і примару римської імперії як величної універсальної 
держави еллінського суспільства [27, с. 86–88]. отже, будь-яке повернення античних 
образів жодним чином не є тотожним поверненню до ідеального прообразу (архе-
типу), оскільки ідеальність, як указував р. гегель, – це якість нескінченності [1, с. 
216], а мета, за аристотелем, не може йти в нескінченність [28, с. 95]. тому будь-які 
спроби трансплантувати до україни образ держави римської імперії (або образ дер-
жави, наприклад, сШа тощо) приховують у собі ризики відторгнення. тим більш, 
що і а. тойнбі вказував на хибність уявлень стосовно того, що західна цивілізація 
й еллінізм є двома обличчями однієї суті; нагадав він і класичний випадок нещасть, 
породжених ідеалізацією інституту: захоплення православних християн примарою 
римської імперії – інститутом, що вже виконав свою історичну роль; цивілізована 
держава є не чимось більшим, ніж оснащеним високою технікою якимось варіантом 
примітивного племені [27, с. 95; 29, с. 327, 347].

На відміну від низки скептичних оцінювачів ролі міфів у розвитку держави та 
суспільства, Б. гаврилишин (римський клуб) стверджує, що створення міфів, фор-
мування релігій і розробка наукового методу пояснюються саме потребою людини 
зрозуміти справжній сенс існування у тому матеріальному світі, який її оточує [29, 
с. 28].

Що стосується суті людини (як біологічного виду), то тут ми знаходимо безліч то-
чок зору. аристотель визначає людину за природою істотою суспільною [3, с. 63]. і. 
кант виділив три класи як елементи визначення людини: 1) завдатки тваринності; 2) 
завдатки людяності як істоти живої та розумної; 3) завдатки особи як істоти розумної 
і здатної до відповідальності [31, с. 27]. г. гегель, по-перше, стверджує, що люди-
на – це доля окремого індивіда [32, с. 308]; по-друге, розглядає її в такій системі: 
1) вона має істотне визначення бути окремою людиною; 2) вона належить певному 
природному цілому – сім’ї; 3) вона є членом держави; 4) вона перебуває в стосунках 
з іншими людьми; по-третє, г. гегель говорить про два боки людини: 1) одиничність; 
2) загальна сутність [33, с. 61]. а т. де Шарден стверджував, що він розглядає лю-
дину як ключ універсуму через причини, які і роблять її центром світу [34, с. 138].

як бачимо, філософи докладно розкривають суть людини, але при цьому вини-
кає якесь відчуття неповноти. звернемося до Біблії, де говориться: «і створив Бог 
людину по образу своєму, по образу Божому створив її; чоловіка і жінку створив 
їх»; «отже вони вже не двоє, але одна плоть» [Бут. 1: 27; мат. 19: 6]. тобто, за Бі-
блією, людина – це чоловік + жінка або складна соціально-біологічна система, а не 
доля окремого індивіда. у преамбулі конституції україни прямо вказується, що вона 
приймається з усвідомленням відповідальності авторів перед Богом, а в статті 3 го-
вориться про відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. але, як 
відомо, держава має справу не з людиною, а з громадянином (і не сама держава, а 
конкретний чиновник), а у громадянина ніде в документах не зафіксовано, що він 
людина. виходить, що людина – такий собі нелегал, який проживає десь підпільно. а 
з нелегалами держава якщо й спілкується, то лише на предмет їх видворення за межі 
країни. ось і виходить, що державі фактично нема перед ким відповідати. проте у 
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паспорті зазначається стать громадянина (чоловік/жінка). ось би і написали в кон-
ституції, що хтось конкретний (держава як абстракція не може відповідати ні перед 
ким) відповідає перед сім’ями (чоловік + жінка) і громадянами, враховуючи ґендерні 
особливості. у цьому і є відповідальність авторів законів перед Богом. 

мабуть, мав рацію к. маркс щодо того, що сучасна держава відвертається від 
справжньої людини або ж задовольняє всю людину лише уявним чином; що устрій 
держави – продукт передуючого рівня свідомості, що може стати гнітючими оковами 
для більш розвинутої самосвідомості, – це, звичайно, тривіальності. звідси можна 
було б, навпаки, вивести лише вимогу такого державного устрою, який містить у собі 
самому як визначальні засаду і принцип здатність прогресувати разом із розвитком 
свідомості, прогресувати разом зі справжньою людиною. але це можливо лише за 
умови, якщо «людина» стала принципом державного устрою [35, с. 421, 240]. інакше 
кажучи, саме уявність в стосунках людини і держави створює соціальні конфлікти 
різного рівня. 

крім того, в ґендерній політиці існує вельми делікатне питання, яке стосується 
гермафродитизму. здавалося б, що ми практично не стикаємося з гермафродитами, 
хоча, за даними медиків, на кожних 2000 новонароджених припадає один гермафро-
дит. і якщо останніми роками, за даними статистики, в україні народжується при-
близно 500 тис. дітей, то щороку додається десь 250 гермафродитів. як відомо, в 
стародавні часи їх фізично винищували, але вони продовжували народжуватися. 
отже, їх існування – це закон природи. до чого весь цей екскурс? річ у тому, що к.г. 
Юнг пов’язував архетипи з релігією, розглядаючи при цьому андрогінний характер 
Христа [23, с. 36]. також у зв’язку з цим доречно звернутися до платона, який, роз-
повідаючи міф про ерота, говорить про те, що раніше люди були трьох статей: крім 
чоловічої і жіночої, існувала ще і третя стать, яка сполучала в собі ознаки цих обох 
(андрогіни). а після того, як зевс розчленував їх, якраз і почалося масове поширення 
гомосексуалізму і розпусти [36, с. 98, 100]. Чи не тому а. тойнбі доводить, що це 
останні 6000 років стрясає рід людський, прагнучи вивести його із стану пасивності 
інь (фемінне начало) у стан активності ян (маскулінне начало); при цьому важливим 
є і те, що жінки завжди спеціалізуються менш глибоко, ніж чоловіки, і коли суспіль-
ство переживає надлом, катастрофу, вони демонструють більшу еластичність, адап-
тивність до нової ситуації, що виникає [30, с. 101, 212]. тут доречно послатися на 
аристотеля, який указував на те, що і вміння управляти господарством не однаково 
позначається на чоловіку і жінці; його справа – наживати, її – зберігати [37, с. 542].

це нагадує відносини двох півкуль мозку (логічної – спеціалізованої та емоційної 
– універсальної). у зв’язку з цим слід указати на дані р. сперрі: несумісні накази, 
що походять з іншої півкулі, ігноруються або гальмуються, але такі накази не змі-
шуються, а існує одна альтернатива: той або інший наказ; ніколи не спостерігається 
їх «гібрид» [38, с. 356]. інакше кажучи, переведення активності від однієї півкулі до 
іншої і навпаки не означає, що період домінування однієї з них стає перманентним. 
вони, в принципі, можуть у реальному бутті ефективно координуватися.

але, можливо, що проблема надмірної конкуренції фемінності та маскулінності 
(інь/ян) обумовлена переважанням у них генів давніх андрогінів, що характеризу-
ються надзвичайно високою агресивністю. 

далі розглянемо проблему централізації і децентралізації влади в державі, виходя-
чи з існування певної міри – якісно визначеної кількості. при цьому є сенс прислуха-
тися до слів г. гегеля, що коли змінюється міра речей, змінюється і сама річ, і щось, 
перевершуючи свою міру, збільшуючись або зменшуючись понад міру, зникає [33, 
с. 100]. стаття 2 конституції україни вказує на те, що україна – унітарна держава. 
у вікисловнику така унітарність розуміється як форма державного устрою, яка не 
передбачає у складі держави будь-яких федеральних одиниць (штатів, земель тощо), 
що мають статус державного утворення. але ж саме слово «унітарний» походить від 
лат. unitas – «єдність», а тоді виходить, що сШа не мають права бути як United States, 
оскільки вони, по суті, є надбудовою над федеральними одиницями. та і взагалі, 
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яка ж міра унітарності (єдності) є прийнятною для україни? якщо прислухатися до 
аристотеля, держава в разі єдності, що постійно посилюється, ризикує перестати 
бути державою, оскільки за своєю природою вона – якась множина, і якщо ж вона 
прагне до єдності, то у такому разі з держави утворюється сім’я, а із сім’ї – окрема 
людина: сім’я відрізняється більшою єдністю, ніж держава, а одна людина більшою, 
ніж сім’я (якщо більш самодостатній стан є кращим, то і менша міра єдності є кра-
щою, ніж більша міра); через те слід вимагати відносної, а не абсолютної єдності як 
сім’ї, так і держави, оскільки якщо ця єдність зайде надто далеко, то і сама держава 
буде знищена; якщо навіть цього і не станеться, все ж таки держава на шляху до 
свого знищення стане державою гіршою [39, с. 404, 405, 412]. а, можливо, україні 
краще слідувати методу конфуція і починати реформи з виправлення імен: якщо іме-
на неправильні, то слова не мають під собою підґрунтя, а якщо слова не мають під 
собою підґрунтя, то справи не можуть здійснюватися [40, с. 162].

сумнівно, що стратегія децентралізації функцій управління і проведення терито-
ріально адміністративної реформи на зразок польської або чеської моделі [41, с. 231] 
будуть успішно втілені. до речі, а чому саме на зразок польської або чеської, адже є 
і інші моделі? Б. гаврилишин, наприклад, вважає, що україні краще йти в Єс або за 
Швейцарською, або за Шведською моделі. Що ж стосується унітарності, то, на його 
думку, це поняття неоднозначне (до другої світової війни в японії існувала унітарна 
система влади – змінювалися її форми від абсолютної монархії через олігархію до 
конституційної монархії). і сама унітарна влада, характерна для широкого кола по-
літичних устроїв минулого і сьогодення, відома під назвами абсолютна, автократія, 
деспотія, диктатура (ліва – права, військова, ін.); інші визначення охоплюють одно-
партійну систему, неконституційні монархії, революційні уряди, верхівку племені. у 
сучасному світі більшість їх характеристик мають і додаткове негативне забарвлен-
ня. сучасні уряди, навіть із сповна відвертими рисами унітарної влади, приписуючи 
собі різні титули, вживають переважно термін «демократичний». Незважаючи на іс-
нування різних підходів до виправдання концентрації влади, сам її факт є одним із 
спільних знаменників зазначених варіантів [29, с. 54, 56, 57, 170].

отже, правильнішим для всіх держав буде пошук властивих саме їм пропорцій 
централізації і децентралізації. про це прямо говорить Біблія: «пий воду з твого 
водоймища і поточну з твого колодязя» [прит. 5: 15]. про те ж саме пише а. тойнбі: 
елементи культури, цілком нешкідливі і благотворні на батьківщині, можуть вияви-
тися небезпечними і руйнівними в чужому соціальному контексті [27, с. 63]. та і те-
оретики у сфері управління також указують на складності і установленні оптимуму 
для співвідношення централізації і децентралізації. 

Щоб шукати вищезазначений оптимум, потрібен і відповідний теоретико-методо-
логічній інструментарій. але г. саймон указує на відсутність адекватних лінгвістич-
них і концептуальних засобів для реалістичного й адекватного опису «централізації/
децентралізації», через що слова «влада» і «централізація» застосовують без адек-
ватного функціонального визначення цих термінів; ось і виникають труднощі у від-
несенні організації до «централізованої» або «децентралізованної» [42, с. 41]. тому 
не дивно, що г. мінцберг вважає, що самі по собі обидва поняття «централізація» і 
«децентралізація» належать до однієї з найтуманніших тем менеджменту і вжива-
ються авторами наукових праць для позначення настільки різних явищ, що практич-
но втратили корисний сенс (каламутні води децентралізації). і в зв’язку з цим вказує: 
централізацію і децентралізацію треба розглядати не як абсолюти, а як два полюси, 
оскільки плутанина тут від того, що різні поняття борються між собою за те ж саме 
«ім’я» [43, с. 18, 48]. 

повертаючись до ґендерного аспекту пошуку українського оптимуму в центра-
лізації і децентралізації, відмітимо, що україну в україні люблять ідентифікувати 
переважно як жінку. і тут немає негативу. так, у Х. кельнера і Х.-г. зофнера гово-
риться про «німецького міхеля» і «французьку маріану» [44, с. 146]. і українську 
ґендеризацію слід втілити в системні наукові проекти й у розробку правових актів.
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висновки та перспективи подальших досліджень. Наведені матеріали дозволя-
ють стверджувати, що україні необхідно розробити свою національну ідеологію «ре-
несансу» державної системи та її відносин з громадянами і підприємцями на основі 
принципів партнерства з урахуванням українського ґендерного архетипу як основи 
встановлення міри єдності утворених партнерів у системі координат централізації/
децентралізації, що забезпечує дотримання інтересів сукупних учасників стосунків 
у вищезгаданому процесі.

доцільно в рамках наукового співтовариства створити спеціальний гурт учених 
і фахівців для постановки завдання адаптації теорії і методології архетипіки до за-
вдань розвитку держави і суспільства з розробкою профільних блоків стратегій і про-
грам розвитку україни.
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АРХЕТИП «ДІМ» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ 

ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦЯ

Постановка проблеми. дослідження формувальної ролі архети-
пів у державному управлінні орієнтуються на вчення про ментальні 
коди культур як про коди культур націй, а отже мають здійснюватися 
через осягнення структур колективного несвідомого, архетипного 
шару ментальності, що реалізується в універсальних чинниках кон-
струювання колективної реальності (соціальної, політичної, куль-
турної тощо). саме потребою осягнути смислове ядро культурної 
традиції, яке утворює духовні константи життя народу, пояснюється 
посилений інтерес сучасної науки до вивчення колективного до-
свіду етносу, його свідомості й позасвідомого, які значною мірою 
репрезентовано в етнічній культурі, зокрема в художній літературі.

мистецтво слова «служить чинником культурної пам’яті етно-
су, його самозбереження та розвитку, протистояння ентропійним 
силам», виконуючи, крім цього, функцію накопичення, зберігання, 
обробки й трансляції знань, уявлень, образів певного світу й інфор-
мації в цілому [9, с. 143]. саме тому в дослідженнях останніх деся-
тиліть особливу увагу зосереджено на описі архетипів як символіч-
них формул, що вступають в дію там, де немає чітко визначеного 
поняття, як елемент підсвідомого. при цьому помічено, що архетип 
постає своєрідним інформаційним елементом в образній системі 
більшості творів літератури, актуалізуючи «всезагальні стрижневі 
ознаки, іманентно притаманні національній ментальності і водно-
час людському родові» [6, с. 66].

архетипи як першооснови образів, що існують у межах колек-
тивного несвідомого й, імовірно, можуть успадковуватися біоло-
гічно, є, на думку к.г. Юнга, виразниками психічної енергії, що 
актуалізується об’єктом. тобто, колективна підсвідомість містить 
безособову об’єктивність, яка визначається високою інтенсивністю 
переживання та культурно-незалежною повторюваністю. таким чи-
ном, архетипи можна сприймати як знаки своєрідних скріп, на яких 
тримається буття людини, сім’ї, народу, держави й людства в ціло-
му, а тому вивчення специфіки їх функціонування в різних сферах 
етнічної культури сприяє подоланню кризи національно-культурної 
ідентичності українців. згідно із твердження к. Юнга, що образи 
та ідеї, зосереджені в надрах підсвідомості, є головною рушійною 
силою словесної творчості і, зрештою, мало залежать від свідомос-
ті митця, одухотворяючи архетипи й реалізуючи мета-концепти в 
певній знаковій системі, а отже апелювання до творів національної 
літератури в процесі вивчення сутності архетипу «дім» («хата») ви-
дається нам абсолютно доречним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. одним із важливих 
напрямів розвитку сучасної науки є вивчення сутності проявів люд-
ського в людині, її природи, «дому буття» (за м. Хайдеггером), що 
уможливлює здійснення самопізнання, самоіндентифікації індиві-
да. проблеми співвіднесеності раціонального та ірраціонального 
компонентів суспільної свідомості були покладені в основу дослі-
джень е. дюркгейма, л. леві-Брюля, к. леві-стросса, к. Юнга, в. 
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пропп, е. тейлора та ін. у низці сучасних досліджень осмислюють-
ся психосоціологічний аспект ролі архетипів у системі соціальних 
комунікацій на різних рівнях масової свідомості, функції етнокуль-
турних і психосоцієнтальних архетипів у визначенні своєрідності 
спільнот тощо. 

у низці сучасних досліджень архетип постає як складне менталь-
не утворення, сенс якого полягає в поєднанні таких конститутив-
них ознак, як відсутність чітких аксіологічних контурів, що не під-
даються раціональній рефлексії та проявляються в індивідуальній 
свідомості у вигляді сліду колективного досвіду, орієнтація на най-
важливіші вітальні цінності екзистенції й амбівалентний характер 
інтерпретацій [8, с. 4].

мета статті полягає у спробі визначити сутність архетипу 
«дім» («хата») як однієї із складових етнокультурної свідомості 
українців, апелюючи при цьому і до літературних текстів другої по-
ловини ХХ століття.

виклад основного матеріалу. серед основних типів трактуван-
ня поняття «дім» виділяють космологічний, спіритуалістичний, 
соціологічний, комунікативний та герменевтичний. як слушно за-
уважив академік с.Б. кримський, загальна система мета-концептів, 
трансформуючись у межах чіткого кола «національних архетипів», 
окреслює етико-естетичні домінанти етнічної свідомості, утворю-
ючи «певні пресуппозиції, тобто схильності, тенденції, які в різні 
епохи реалізуються образами, що можуть відрізнятися засобами ви-
раження, але структурно утворюють певні прототипи або можуть 
бути реконструйовані як прототипи» [5, с. 74]. певні тенденції, 
устремління, трансформуючись протягом століть і відрізняючись 
засобами вираження, утворюють доволі сталі прототипи. до них 
можна віднести, скажімо, архетипи «слово», «воля», «земля» та ін. 
одним із найбільш значимих екзистенціалів є архетип «дім», укра-
їнський інваріант – «хата». саме образ дому є оприявленою соціаль-
ною конструкцією, вибудуваною на основі вітального переплетіння 
матеріального та ідеального.

семантика слова і смислове наповнення архетипу є незістави-
мими за обсягом репрезентованої інформації. так, у тлумачному 
словнику наведено наступні значення слова «дім»: призначена для 
житла або розміщення установ будівля, приміщення, в якому живуть 
люди, монархи одного роду (рідко); «хата»: сільський одноповер-
ховий житловий будинок, внутрішнє житлове приміщення такого 
будинку [1, с. 1340]. однак у процесі формування ментальної свідо-
мості «дім виступає спершу як синкретичне уявлення – ставлення і 
міфологема-символ, далі – як образ і знак, нарешті, особливо впро-
довж останнього століття – як ідея, ідеологема, концепт, принцип, 
моральна засада, естетичний критерій, світоглядна категорія» [7, 
с. 152]. у широкому розумінні семантика архетипу «дім» позначає 
святе довкілля буття людини, в якому вона (як господар оселі) може 
посідати чільне місце, почуватися безпечно і затишно.

скажімо, у творчому доробку о. довженка «хата» – це «архітек-
турна праматір пристанища людського», «високонравственна люд-
ська оселя» [3, с. 662]. письменник презентує читачеві хату «неза-
мкнену, вічно одкриту для всіх, без стуку в двері, без „можна?” і без 
„войдите!”», «бідну і ясну, як добре слово, і просту, ніби створили її 
не робочі людські руки, а сама природа», «привітну й веселу, часом 
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сумну, молоду й стареньку вдовицю, чепурну і убогу, журливу і ніколи не горду» [3, 
c.662]. архетип «хата» є важливою складовою духовного буття етносу й реалізується 
в кількох іпостасях, зокрема втілює образ української ідеї, доля її – це доля жінки-
страдниці: «Не було в ній, будемо говорити, щастя, не було тривалих радощів. а було 
в ній плачу і смутку багато і вельми багато журби» й «знала вона багато розлук і про-
щань безутішних. і співала вона здебільшого, і так талановито й натхненно, як ніяка 
оселя в світі, журбу, і прощання, і спогади про далеке минуле» [3, с. 662].

ставлення до хати ґрунтується на генетичному мисленні, що бере початок від 
культу предків. дивергуючи в часі, іманентно-імпліцитний сенс хати чимдалі дема-
теріалізується в реальному житті, проте пропорційно матеріалізується в дусі [7, с. 
152], тому не дивно, що для сучасних українців «„хата”-жінка несвідомо видається 
теплішою, обжитішою, ніж „дім”-мужчина, <…> і хай потрапить це зрозуміти при-
родний англомовець, у чиїй свідомості не існує роду для неживих предметів!» [7, 
с. 103]. таким чином, вибудовується уявлення про дім як про осередок надійності, 
стабільності, захищеності від непередбачуваності зовнішнього світу.

якщо зовнішній світ переважно сприймається людиною як ворожий, принаймні 
недружній, дім створює для неї зону психологічного комфорту, де вимоги життя 
сприймаються значно легше, структуруються, фільтруються. ця архетипічна функ-
ція особливо активізується в умовах глобальних загроз.

так, військове протистояння як максимально інтенсивний стресогенний фактор 
генерує сильні негативно-емоційні поля, у межах яких повною мірою проявляються 
етнокультурні традиції учасників протистояння, їхній духовний потенціал. Не да-
ремно, скажімо, у відомому романі о. гончара «людина і зброя» саме образ україн-
ської хати постає протиставленням кривавому безглуздому хаосу війни, втіленням 
добра, спокою, мудрості й сили поколінь: «Що не хата – то витвір мистецтва, скільки 
хат, стільки й доклало рук художників та художниць народних!» [2, с. 87]. образ 
дому з лелечим гніздом на даху в міфологічному мисленні набуває семантики мож-
ливості продовження життя, зв’язку поколінь, нерозривності родового ланцюга. ав-
тор не даремно проводить думку, що нищення цього осередку духовності призводить 
до зникнення цілих світів: «один із снарядів жахкає в хату, просто в лице їй, у вікна 
<...> і вже не видно ні підстрижених китиць по вуглах, ні лелечого гнізда з лелеча-
тами біля димаря, сама тільки лелека кружляє в повітрі» [2, с. 93]. цими рядками 
о. гончар підкреслює, що образ хати не обмежується її утилітарним призначенням, 
це не просто приміщення для житла. образ хати у творі одухотворений, сповнений 
сакральним смислом. таке сприйняття увиразнюється яскравою персоніфікацією: 
снаряд потрапляє «в лице» хати. знищення правічного оберегу роду призводить до 
втрати гармонії і в душі людини, і в природі. відтворивши, здавалось би, незначний 
епізод страшних воєнних буднів, автор наголошує на катастрофічних наслідках втра-
ти навіть найменшого елементу в складній системі мікрокосмосу.

архетип «хата» також декодується як модель світобудови. концептуальна струк-
тура образу зазнає радикальних перетворень, що є результатом підведення під форму 
того ж самого знака більш складного змісту: «як змінився світ. вже куди не гляну, 
куди не обернусь, чую: все міняється. Навіть хата наша й та вже не та. примічаєш? 
Наче не зовсім і наша, хоч і наша. Неначе стіни в ній розсілись і стріху вітром зірвано 
й понесло <...> і видно стало все, <...> видно й моторошно» [3, c. 62]. у наведеному 
епізоді архетип «хата» ретранслює підсвідомі імпульси тривоги, страху, передчуття 
зловісної зустрічі з «тінню». митцем відбито прямий взаємозв’язок між внутрішнім 
станом людини, її психічним здоров’ям і тим осередком, який повинен би його за-
безпечити. 

зауважимо, що, за визначенням вооз, психічне здоров’я не є просто відсутністю 
психічного розладу, «це стан благополуччя, при якому кожна людина може реалізува-
ти свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно 
працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. інакше кажучи, психічно 
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здоровою є людина соціально адаптована, що отримує задоволення від життя» [11]. 
видається логічним, що таке можна реалізувати, забезпечивши людині умови для 
підтримки й урівноваження, сприяючи створенню осередку психологічного комфор-
ту для індивіда, зважаючи на множинні стресогенні фактори сучасного соціуму: 

– глобалізацію, яка часто спричиняє руйнацію відчуття Батьківщини, розмивання 
національної ідентичності; 

– динамізм соціокультурних змін, що призводять до нівелювання чіткої системи 
загальнолюдських цінностей, визнання їх архаїчними й неактуальними; 

– збільшення кількості природних і техногенних загроз, які продукують форму-
вання катастрофічної суспільної свідомості;

– відчутну тенденцію до урбанізації, через що виникає все більш відчутний роз-
рив зв’язків із світом природи;

– посилення кризи культури, що спричиняє появу різноманітних форм культурної 
дезорієнтації людини.

висновки та перспективи подальших досліджень. таким чином, архетип «дім» 
(«хата») як важливий соціодуховний феномен українства ілюструє специфіку антро-
поцентричного буття нашого народу, його спосіб світосприйняття, зорієнтований на 
здоровий персоналізм, сприйняття кожної людини як самоцінної, а отже, сьогодні ар-
хетип «дім» («хата»), залишаючись суттєвим елементом у системі групових уявлень 
та переконань, фактором консолідації суспільства та національної ідентифікації, від-
творюється, зберігається і передається нащадкам у традиціях народу, має артикулю-
вати основні соціокультурні та історичні пріоритети держави у процесах державного 
будівництва.
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